
Limmel demonstreert tegen plannen voor 
megaloods en hoopt op opkomst uit heel 
Maastricht 

 

De geplande megaloods aan de Maas in Maastricht. Afbeelding: Palazzo 

Onder de leus ‘Géén Leeijen Loods in Limmel aan de Maas’ houdt het 
buurtnetwerk Limmel zaterdag 28 augustus een protestdemonstratie 
tegen de mogelijke komst van een mega-loods aan de rand van de wijk. 

De demonstratie begint om 11.00 uur bij het Lochtmanhuis en blijft 
verder in de wijk. De inwoners van Limmel vinden de komst van een 
megaloods met een logistiek centrum op het tien hectare grote Trega terrein bij 
de Noorderbrug de doodsteek voor de wijk, die al veel sociale problemen op 
haar bordje heeft. Aanvankelijk was het plan op deze plek achthonderd 
woningen te bouwen en het buurtnetwerk hoopt met de demonstratie de 
projectontwikkelaar Leeijen Vastgoed op andere gedachten te brengen, vertelt 
Chris Meys van het buurtnetwerk. Lees ook - 
https://limmel.maestricht.nl/2021/08/protestactie-za-28-08-2021-voorkom-
de-doodsteek-voor-limmel/ 
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Stadsbelang 

Het buurtnetwerk is al eerder een posteractie gestart en hoopt dat ook 
stadsgenoten van buiten de wijk naar Limmel komen om te demonstreren tegen 
het plan. „Het is niet alleen een belang van Limmel, maar ook een stadsbelang”, 
zegt Meys. „Niet alleen is dit de laatste grote plek waar de gemeente Maastricht 
nog op deze schaal grondgebonden woningen kan bouwen, de stad draait ook 
op voor de kosten van de wegenstructuur bij de Noorderbrug. Want daar zal 
ook iets moeten veranderen om de vrachtwagens naar de loods te krijgen.” 

Waarom is dit ook in het belang voor de inwoners van Borgharen? 

Het is ook in het belang van de inwoners van Borgharen dat op het voormalig 
“Sphinx/Tregaterrein”  een woonwijk komt en geen megaloods, wij zijn anders 
alleen nog maar bereikbaar via industrie gebied. Daarnaast zal een megaloods 
ook veel overlast veroorzaken omdat dit ook veel additioneel vrachtverkeer 
met zich meebrengt. 

Verder lezen 

Megaloods ook klap in gezicht van politiek Maastricht: ‘Onbespreekbaar’ 

Limmel hekelt passieve houding gemeente Maastricht over loodsplan 
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