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Adres: President Rooseveltlaan, Maastricht 
Bouwjaar: Renovatie 2020 
Architect: Renovatie Sec Architecten 

In 2003 ging het project van A2 Maastricht officieel van start. Over een lengte van 
zes kilometer is een nieuw verkeerssysteem gerealiseerd, met als belangrijkste 
onderdeel de ondertunneling van de snelweg die Maastricht-Oost doorkruiste. Aan 
weerszijden van de voormalige snelweg stonden lange tijd negen flats. Een deel van 
deze flats moest gesloopt worden voor de realisatie van de tunnel. Een ander deel 
voor de bovengrondse herinrichting. ‘Blok 8’ was de laatste flat voor de 
slopershamer. De metamorfose van door duizenden auto's geteisterde wijken naar een 
meer duurzaam woon-, werk- en leefklimaat en een nieuwe recreatieve route 
genaamd de Groene Loper (naar ontwerp van West 8), mag niet verhullen dat het 
project met grote maatschappelijke onrust is begonnen. Het slopen van een deel van 
de karakteristieke, door de voormalige aannemer/ontwikkelaar Wilma Bouw in de 
vijftiger jaren gebouwde A2-flats langs de President Rooseveltlaan betekende voor de 
bewoners het vertrek uit mooie, grote doorzonwoningen, met 2 of 3 slaapkamers, een 
aparte keuken en een (buiten)berging. Indertijd was de bouw van de negen portiek-
etageflats een voorbeeldproject voor Nederland. Voor de meeste bewoners, vaak nog 
de eerste eigenaren, was de ondertunneling en de sloop zeer emotioneel. Zij waren 



het verkeer gewend, dat bracht leven in de brouwerij en op je balkons ‘had je nog wat 
te beleven’. Uiteindelijk is in goed overleg met bijna alle bewoners overeenstemming 
bereikt over aankoop en verhuizing. Blok 8 stond als laatste op de nominatie voor 
sloop. Gaandeweg kwam het idee van bouwer Ballast Nedam om de flat een nieuw 
leven te geven als onderdeel van de nieuwe straatwand langs de President 
Rooseveltlaan. Het zou niet alleen zonde zijn om een casco te slopen dat voor 
herontwikkeling prima geschikt was, maar meer nog zou een vernieuwd Blok 8 
cultuurhistorisch de herinnering levend houden aan de vroegere flats waar mensen 
decennialang en comfortabel gewoond hebben. Blok 8 (de acht is overigens een 
toevallig nummer toegekend in de sloopplanning) is door Mulleners Vastgoed BV 
herontwikkeld. Architect van de renovatie is Sec Architecten uit Beek. Aannemer is 
LAUDY Bouw & Ontwikkeling uit Sittard. De ‘nieuwe’ flat bestaat uit drie portieken 
(twee van de oorspronkelijke vijf zijn gesloopt) en is aangepast aan de huidige 
woonstandaard. Blok 8 is voorzien van nieuwe balkons aan de achterzijde, nieuwe 
kozijnen, geheel nieuwe entrees en voortuinen aan de nieuwe Groene Loper. Door het 
gehele metselwerk te reinigen en opnieuw te voegen en de sloopwonden bij de 
zijgevels aan te helen met een donkere steen heeft Blok 8 weer een frisse uitstraling. 
Daarnaast zijn alle appartementen van binnen volledig gerenoveerd en is Blok 8 
daarmee weer klaar voor de toekomst.  
Jos Geurts, manager gebiedsontwikkeling Projectbureau A2 Maastricht 

Geschiedenis project A2 Maastricht 
In 2009 kwam het plan de Groene Loper als ‘beste plan’ naar voren uit een 
aanbesteding. Dit plan is gefaseerd in uitvoering genomen door Avenue2 (Strukton en 
Ballast Nedam), te weten de tunnelbouw (2011-2016), de herinrichting van het 
openbaar gebied bovengronds (2017-2018) en de nieuwbouw van 1100 woningen 
(2019-2025). 


