
In de landgoederenzone tussen Maastricht en Meerssen borrelt het particulier initiatief. Landgoedeigenaren zetten 
de grandeur van hun landgoederen in voor nieuwe economische dragers op het vlak van de streekeigen teelten 
en keuken (slow food), zorg, hoogwaardige kantorenlocaties, opleidingscentra en nieuwe recreatiemogelijkheden. 
Oude bouwkundige elementen, tuinen, laanstructuren, en waterpartijen worden hersteld. Langs beeklopen en in 
nieuw landschapselementen krijgt de natuur kans zich te ontwikkelen. Door een gezamenlijke inspanning met de 
overheden kan een netwerk van beplantingen en recreatieve routes langs oude lanen en lijnen worden gemaakt. 
Hierdoor worden Maastricht en de landgoederenzone direct met elkaar verbonden en ontstaat er een levend en 
waardevol uitloopgebied voor de stad. 
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