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Dit is een afstudeerverslag van 
het afstudeeratelier Champ de 
Mars; onderleiding van Gijs Wallis 
de Vries en André Walraven. Het 
afstudeeratelier was opgedeeld in 
een vooronderzoekfase (M3) en 
een herbestemmingopdracht (M4). 
Het vooronderzoek is opgedeeld 
in vier deelonderzoeken, namelijk; 
Comparative studies, Interacting 
with the (de)fence, The art of 
transformation en De smaak van 
Architectuur. Bij het onderzoek 

Comparitive studies heb ik samen met 
Frank van Gemert en Edwin Caspers 
onderzoek gedaan naar militair 
erfgoed. Na het vooronderzoek heb 
ik ook met beide heren het gezamelijk 
stedenbouwkundig project gemaakt. 
Op gebouwniveau heb ik de 
herbestemmingopdracht individueel 
uitgewerkt. 

Ik wil mijn medestudenten bedanken 
voor de samenwerking en de 
docenten voor hun begeleiding en 

feedback. Daarnaast ook dank voor 
een ieder die een bijdrage heeft 
geleverd aan mijn afstuderen. In het 
bijzonder dank aan mijn familie en 
mijn vriendin Susanne, die me al die 
tijd gesteund hebben.

Eindhoven, 28 januari 2013 

Peter Vriens
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Re-use plays an even more important 
role in the field of architecture 
nowadays.  This applies to the re-use 
of offices buildings, industrial heritage 
and also military heritage. Maastricht  
is characterized by a riche military 
history, which already begins at the 
times of the Romans.  After centuries 
as a fortified  and garrison city the 
army retreated gradually from the 
city.  This is also the case with the 
Tapijnkazerne in Maastricht. From the 
twenties of the last century soldiers 
were trained here. But also this is 
ended, therefore there is occurs a re-

use issue for the military terrain at a 
special location in the city.

The aim was to connect the 
Tapijnkazerne to the urban fabric 
and anchor the officers building in 
the park.  At urban level the barracks 
are incorporated into the urban 
fabric through splitting the area 
into a number of zones. With the 
statement ‘Disconnect to connect’ 
there is created a vision, assuming 
a paradigm, that excellent suits the 
problem statement of the research. 
Looking at an area different than 

you  normally suppose to do , is the 
merit of the research to the artists 
and their use of spaces that have 
lost its function. The problem is the 
enclosure of the barracks, an enclave 
in the city. The inaccessibility of the 
terrain by different barriers will need 
to be addressed.  By to bringing a 
large number of functions in the area 
that can be used by the people from 
Maastricht, the terrain will be more 
accessible to the public. A part of the 
terrain will also be re-used with care 
facilities to respond to the low level 
of health of the people in Maastricht. 
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Another part of the terrain will be 
part of the park, making better use 
of the available qualities. Historical 
elements such as the Jekerloop and 
the Jekerschans will be just as chalk 
lines in the landscape to show the 
history of the place.

The officer’s building which is part of 
the park zone will be re-used with a 
recreational function, namely a hotel. 
The officer’s building was built in the 
1950s in the reconstruction period. 
Functionalism and traditionalism 
found together a way in new designs 
from that era. The officer’s building 
is also characterized by steel frames, 
concrete construction and flexible 
design from the ‘Nieuwe Bouwen’ 
and decorative masonry according 
to the ‘Delftse School’. The curved line 
that comes back in the staircase and 
extension of the officer’s building 
are a result of the inspiration of the 
architects of Genius; Sybold van 
Ravesteyn. For the re-use of the 
officer’s building is chosen for the 
1 + 1 = 1 approach. Hereby the old 
building and the new construction 
form one whole. Important is to 
preserve the essence of the re-using 
building. In the case of the officer’s 
building the essence is not the image 
of the building, but the constructive 
design and spatial hierarchical format.

Also on building level the statement 
‘ disconnect to connect ‘ plays a key 
role, albeit at another way if on the 
urban level. On the one hand by the 
concept of the base of operation, 
where the old military connections 

are partly disconnected, to allow a 
connection with the park. On the 
other hand on the internal building, 
less essential elements of the old 
building are being removed, to be 
able to make new connections with 
the new construction. The choice 
for the hotel function is dictated by 
the location and the former function 
of the terrain and the building. The 
barracks always served as a base of 
operation and the officer’s building 
was a logie building. Within the 
hotel typology it is very important 
nowadays to be distinctive. A unique 
concept is necessary to get the guests 
to the hotel. Mostly hotels make use 
of extra amenities and facilities, such 
as wellness. But such as I am trying 
to find the essence of the building by 
analysing, this is also important within 
the function of the hotel. A hotel is 
a tool for the tourist and not an aim 
in itself. The hotel will therefore not 
distinguished by an extra amenity, 
but distinguishes itself by focusing 
on spending the night. Besides they 
are making use of all facilities that are 
present in the surrounding, making it 
no longer necessarily to be present in 
the hotel; ‘ All-in is all-out ‘.

Looking back on the whole research 
it can be concluded that the design is 
a logical outcome of the research and 
the resulting developed visions. On 
the urban level problems that play in 
the area and in the city of Maastricht 
are addressed by the new design. In 
addition, the qualities of the barracks 
and its surroundings are better 
reflected by the new design. In the 

development of the design process 
also the re-use of the officer’s building 
takes in a logical role. It emerged from 
a part of the urban project. The design 
is based on a well developed concept, 
which is supported by a number 
of researches into hotels and hotel 
typology. Also the relationship with 
the military history of the officer’s 
building is an important starting 
point. With the concept base of 
operation a design starting point is 
created that fits within the entire plan. 
Within the design this concept had to 
be carried by consistently. The hotel 
mainly consist of hotel rooms and for 
other facilities refers to the city. By 
the technical principle of a box in box 
construction it is possible to slide the 
new construction (elements) in the 
existing building. Despite the loose 
elements the new hotel rooms form 
along with the old building and the 
park like environment one entirety.
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Aanleiding
De ontwerpopdracht voor het 
afstudeeratelier Champ de 
Mars bestaat uit het maken 
van een masterplan voor de 
Tapijnkazerne en het uitwerken 
van een herstemmingopgave. Het 
stedenbouwkundig masterplan 
is in groepsverband gerealiseerd, 
waarbij verschillende teams,  
samengesteld uit studenten met 
overeenkomstige visies, verschillende 

plannen hebben gemaakt. Voor de 
herbestemmingopgave heeft elk 
inividu een eigen gebouw of gebied 
uitgewerkt. 

Fascinatie
Voor het ontwikkelen van een visie 
op zowel stedenbouwkundig als 
gebouwniveau wordt er enerzijds 
uitgegaan van een theoretisch 
vooronderzoek, anderzijds speelt 
persoonlijke fascinatie een belangrijke 

rol. Ik ben altijd geïnteresseerd 
geweest in de relatie tussen gebouw 
en landschap en de rol van het 
landschap in de gebouwde omgeving. 

Probleemstelling
Het probleem binnen deze 
herbestemmingopgave is de 
geslotenheid van het terrein en 
het verlies van functie. Met het 
onderzoekend ontwerpen wil ik 
een antwoord vinden op de vraag: 

InLEIDInG
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Hoe kan ik het kazerneterrein op een 
goede manier verbinden met de stad 
Maastricht? 
Daarbij vindt ik het belangrijk dat je 
niet alleen kijkt naar de problemen 
die er spelen, maar ook vooral uitgaat 
van de mogelijkheden die zich 
voordoen;
Hoe kan ik met de aanwezige elementen  
en kwaliteiten ervoor zorgen dat er 
een relatie ontstaat met het stedelijk 
weefsel?

Doelstelling
Mijn doel is het kazerneterrein te 
laten aansluiten op het stedelijk 
weefsel van de stad Maastricht. Dit 
geldt voor de Tapijnkazerne, maar 
ook in de latere ontwerpfase voor het 
officiersgebouw. Met dit ontwerpend 
onderzoek wil ik uiteindelijk een 
herbestemmingontwerp maken dat 
aansluit op deze specifieke plek en 
geen methodiek ontwerpen.

Opbouw
In dit afstudeerverslag worden 
allereerst de vooronderzoeken 
toegelicht, die van invloed zijn 
op de ontwikkeling van de 
stedenbouwkundige visie. De 
vooronderzoeken geven een 
theoretische basis. Zo komen onder 
andere de onderwerpen de militaire 
geschiedenis Maastricht, geschiedenis 
van de kazernebouw en de opbouw 
Tapijnkazerne aan de orde. In het 
daarop volgende hoofdstuk wordt het 
stedenbouwkundige plan uitgelegd. 
De vooronderzoeken vormen de 
basis voor het stedenbouwkundige 
plan. Eerst wordt de analyse en visie 
op het kazerneterrein besproken. 
Daarna wordt met behulp van 
extra theoretisch onderzoek naar 
Palmboom de uitwerking van 
het stedenbouwkundige plan 
weergegeven. Het vierde hoofdstuk 
bestaat voor een groot deel uit 

theoretisch onderzoek gericht 
op het gebouwniveau en het 
herbestemmingvraagstuk. Hierin 
wordt het standpunt ten aanzien 
van herbestemmen beschreven, 
evenals een analyse van het her te 
bestemmen gebouw. Daarnaast is er 
onderzoek gedaan naar de hotelmarkt 
in Maastricht en de hoteltypologie, 
welke de functiekeuze voor de 
herbestemming verantwoorden. 
Het vijfde hoofdstuk in volledig 
gericht op het ontwerpconcept. 
Hierin wordt de gekozen typologie 
uitgelegd en het programma van 
eisen beschreven. Het voorlaatste 
hoofdstuk bevat de uitwerking van 
het gebouwontwerp. Hierin worden 
alle plattegronden, aanzichten, 
doorsnedes en renderingen getoond. 
Het laatste hoofdstuk is de conclusie, 
waarin kort gekeken wordt wat 
het uiteindelijke ontwerp heeft 
opgeleverd.
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2
  Militair erfgoed.
VOOROnDERzOEk
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In het vooronderzoek (M3) is er onderzoek 
gedaan naar de geschiedenis van de 
militaire architectuur uit de twintigste 
eeuw. Het collectieve geheugen en de 
verhalende architectuur. Vergelijkende 
studies omtrent de relatie tussen 
militaire architectuur en de stad en het 
landschap. En als laatste een studie 
naar kunstenaars over reflectie en het 
ingrijpen in ruimtes die zijn functies 
verloren hebben.
Om een goede basis te kunnen schetsen 
wordt in dit hoofdstuk allereerst de 

militaire geschiedenis van Maastricht 
en daarna de geschiedenis van de 
kazernebouw  besproken. Meer 
informatie over deze onderwerpen is 
ook te vinden in de vooronderzoeken; 
‘Interacting with the (de)fence’2.1 en 
‘Comparative studies’2.2.  Na deze 
algemenere informatie wordt het 
specifieke geval van de Tapijnkazerne in 
Maastricht nader geanalyseerd, hetgeen 
ook uitgebreid in ‘Comparative studies’2.3 
is terug te lezen. Waarna in de daarop 
volgende paragraaf de vergelijkende 

studie met andere kazernes in 
Nederland wordt toegelicht. 
In de laatste paragraaf van dit 
hoofdstuk zal een onderdeel van het 
onderzoek ‘The art of transformation’2.4 
worden besproken, wat bepalend is 
geweest voor de uitwerking van de 
stedenbouwkundige visie. Met de 
vooronderzoeken wordt een breed 
kader geschets, dat ten grondslag ligt 
aan het stedenbouwkundig project en 
later ook het gebouwontwerp.

2.1 Interacting with the (de)fence.
2.2 Comparative studies.

2.3 Comparative studies.
2.4 The art of transformation
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Afb. 2.1   Belegering van Maastricht  door Parma in 1579

Maastricht is een van de oudste 
steden van Nederland, waarvan de 
geschiedenis terug gaat tot voor 
het begin van onze jaartelling. De 
stad is ontstaan ten noorden van de 
uitmonding van de Jeker in de Maas. 
De naam Maastricht is afgeleidt van 
het Latijnse ‘Trajectum ad Mosam’, 
wat letterlijk ‘doorwaadbare plaats 
in de Maas’ betekent.2.5 Dit slaat 
terug op de plek waar de Romeinen 
destijds een houten brug over de 
Maas bouwden. Op bijna dezelfde 
plek staat tegenwoordig de Sint 
Servaasbrug, door de geschiedenis 
heen ook wel de Maasbrug genoemd. 
De Maasbrug was onderdeel van de 
Via Belgica. Deze heerweg was lange 
tijd een van de belangrijkste wegen in 
noordwest Europa voor militaire- en 
handelsdoeleinden. De ligging op de 
kruising van de Maas en de Via Belgica 
zorgde voor een sterke strategische 
positie, waardoor Maastricht tot een 
van de belangrijkste Vestingssteden 
uitgroeide. Als gevolg hiervan bleek 
de stad een gewild bruggenhoofd 
voor vreemde overheersers, waardoor 
Maastricht gedurende de geschiedenis 

vaak het toneel was van belegeringen. 
Toch duurde het tot 1567, voordat er 
voor het eerst een garnizoen in de 
stad werd aangelegd. Dit gebeurde 
door landvoogdes Margaretha van 
Parma als reactie op onlusten tussen 
de protestanten en de katholieken. Dit 
was het beginpunt van vier eeuwen 
garnizoengeschiedenis. 

De verdedigingswerken door de eeuwen 
In het jaar 1229 kreeg Maastricht de 

stedelijke rechten door de Brabantse 
hertog Hendrik I toegewezen en 
daarmee het recht de stad te ommuren. 
Omstreeks 1250 verscheen de eerste 
stadsmuur rondom Maastricht. Hierbij 
werd ook de Romeinse vicus Wyck 
ommuurd. Vanaf nu zouden zij als een 
stad door het leven gaan, daar waar 
voorheen Wyck als bruggenhoofd voor 
Maastricht diende. Al vrij snel na de 
bouw van de eerste stadsmuur barstte 
de stad uit zijn voegen. Dit leidde aan 

2.5 Maastrichts silhouet no. 59: De Tapijnkazerne.
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het eind van de veertiende eeuw tot 
de bouw van een tweede stadsmuur, 
waarmee de stad in oppervlakte 
verdrievoudigde. Door de voortdurend 
groter wordende reikwijdte en 
vuurkracht van de artillerie boden de 
stadsmuren op den duur te weinig 
bescherming. Het was zaak vijandelijke 
troepen ver vóór de stadsmuren tegen 
te houden. Zo ontstond vanaf de 
zestiende eeuw een stelsel van aarden 
wallen en droge en natte grachten 
in het perifere gebied van de stad. 
Maastricht heeft altijd in de eerste 
plaats als spervesting gefungeerd. 
Dat wil zeggen een vesting die een 
toegang, in dit geval de Maas en het 
Maasdal, afsloot. Zolang Maastricht 
niet door vijandelijke troepen 
ingenomen was, kon de aanvoer van 
krijgsbenodigdheden via de rivier 
gecontroleerd worden. In 1567 besloot 
landvoogdes Margaretha van Parma 

een garnizoen in Maastricht te legeren 
(Afb. 2.1). Dat betekende huisvesting 
van huurlingen in de stad. Dergelijke 
grootschalige huisvesting gebeurde 
toen nog niet in kazernes maar door 
inkwartiering bij burgers. Het laat zich 
raden dat dit overlast moet hebben 
veroorzaakt. Zo ontstonden de eerste 
bij elkaar gegroepeerde militaire 
barakken. Na verloop van tijd kwamen 
daar stenen bouwwerken voor in 
de plaats: kazernes. Hedendaagse 
straatnamen zoals onder andere 
‘Achter de Barakken’ refereren hier 
nog steeds aan. Soldaten werden 
in onder andere het Bonnefanten-, 
Kruisheren en Minrebroederklooster 
gehuisvest. Het garnizoen Maastricht 
met zo’n 4000 tot 5000 man onder 
bevel van een militaire gouverneur 
die door de Staten-Generaal uit leden 
van de hoge Europese adel werd 
benoemd, verdedigde de stad. In 

de loop van de zeventiende eeuw 
nam de vuurkracht van het geschut 
enorm toe. De stadsmuren waren 
hier onvoldoende tegen bestand, 
waardoor er de noodzaak ontstond om 
de vijand verder van de stadsmuren 
af te houden. Hierdoor ontstonden er 
allerlei buitenwerken rondom de stad 
in de vorm van ravelijnen, bastions en 
inundatiekommen. 

De kommen
Voortaan dacht men alleen nog in 
linies: de Hollandse waterlinie, de 
Grebbelinie et cetera. Alle gericht 
op de verdediging van Holland, dus 
Noord en Zuid. Tegen het einde van het 
liniedenken was Maastricht onderdeel 
van de IJssel- en Maaslinie geworden, 
als voorlinie van de Nieuwe Hollandse 
waterlinie.2.6 De verdedigingswerken 
van Maastricht waren aangepast aan 
de ligging van de stad aan de Maas 
maar ook aan de Jeker. Het water 
dat hier doorheen stroomde kon in 
tijden van nood gebruikt worden om 
schootsvelden onder water te zetten. 
Aldus konden deze inundaties in de 
achttiende en negentiende eeuw het 
oprukken van troepen tegenhouden. 
Daartoe werd een drietal kommen 
aangelegd. Op het moment suprème 
kon men de sluizen openzetten, 
waardoor het water van de Jeker 
het gebied binnen de dijken van de 
kommen onder water zette. Op deze 
manier werd de stad aan de zuidzijde 
ontoegankelijk gemaakt. Tijdens de 
Franse bezetting van 1673 tot 1678 zijn 
deze inundatiekommen naar plannen 
van Vauban uitgevoerd. 

21

2.6 Een kazerne als buitenplaats. De Tapijnkazerne te 
Maastricht 

Afb. 2.2   Kaart van Maastricht als vestingstad omstreeks 1850
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Oprichting van de kazerne in de kommen
Als gevolg van gewijzigde strategische 
inzichten, nam het militaire belang 
van de vestingstad af. Hierdoor werd 
het garnizoen in Maastricht vanaf 
1840 stelselmatig afgebouwd. Dit 
leidde uiteindelijk tot de opheffing 
van de vestingstatus in 1867. Vanaf 
dat jaar werd er begonnen met de 
ontmanteling van de vestingwerken. 
In de periode hierna was het gebied 
De Kommen in militaire handen en 
diende het gebied als oefenterrein 
en zweminrichting. Door de dreiging 
van de Eerste Wereldoorlog nam de 
belangstelling voor de strategische 
positie van Zuid-Limburg weer toe. 
Dit leidde in 1901 tot het besluit om 
Limburg niet geheel onverdedigd te 
laten. In 1904 werd door het Ministerie 
van Oorlog besloten tot de bouw van 
een nieuwe kazerne te Maastricht. Er 
werd pas in tweede instantie gekozen 
voor de locatie op de hoger gelegen 
delen van De Kommen ten zuiden 
van de stad. Het besluit stuitte op veel 
tegenstand binnen de gemeenteraad 
en de bevolking. De gemeenteraad 
was namelijk van mening ‘dat door 
dien bouw het gemeentebelang ten 
zeerste zou worden geschaad’2.7. Het 
gebied van De Kommen werd namelijk 
omschreven als ‘een van Nederlands 
schoonste natuurplekken’2.8. Verder 
verloor de stad hierdoor een uniek 
terrein voor sportmanifestaties en 
feestelijkheden. Tot slot hadden de 
bewoners van het Villapark verwacht 
dat het een rustige buurt met een 
‘deftig cachet’ zou blijven. Dit alles 
heeft niet mogen baten, de kazerne 

22

Afb. 2.3   Kaart van Maastricht omstreeks 1924

kwam er toch. Aangezien de kazerne 
gebouwd werd op de voormalig 
buitenwerken van de stad, moesten 
de kommen werden aangevuld met 
grond. Ook werd de Jekerarm door dit 
gebied in 1908 gedempt. De nieuwe 
kazerne werd begrensd door de Jeker 
aan de westzijde, de stadsmuur & het 
(herten)park aan de noordzijde en 
de Villawijk aan de oostzijde. Alleen 
de zuidzijde bleef open. Tot slot 
verplaatste het oefenterrein zich naar 
een locatie ten zuiden van de kazerne.

militaire enclave
In de periode vanaf de ontmanteling 
van de vestingwerken in 1867 tot nu, 
zou Maastricht alsmaar groeien tot 
stad van formaat. Het kazerneterrein 

werd als gevolg hiervan opgeslokt 
door de stad. Aan de enige open 
zijde van de kazerne verscheen een 
drukke ringweg met bebouwing, 
waardoor het gebied nog meer een 
gesloten enclave werd. Zo verscheen 
er een politiebureau op de plek waar 
voorheen het bastion Brunswijk 
(Lunet la Royale) stond en op de 
naastgelegen kavel waar vroeger 
het Jekerbastion stond werd een 
sportterrein voor de kazerne ingericht. 
Het oefenterrein ten zuiden van het 
kazerneterrein verdween net als alle 
andere militaire functies in de stad, 
waardoor de militaire activiteiten 
binnen Maastricht zich op een locatie 
zouden concentreren. 

2.8 Maastrichts Silhouet no. 59 de Tapijnkazerne blz. 15
Oorspronkelijk citaat uit De Nieuwe Courant van 17
september 1915

2.7 Maastrichts Silhouet no. 59 de Tapijnkazerne blz. 17
Oorspronkelijk citaat uit een brief van 24 November
1915 van de gemeenteraad aan de minister



AFSTUDEERVERSLAG PETER VRIENS 23

De definitie van een kazerne is als 
volgt: een permanent gebouw of 
gebouwencomplex dat dient voor de 
huisvesting van militairen en alle voor 
de dienst en huisvesting noodzakelijke 
en ondersteunende faciliteiten.2.9

Kazernes zijn een redelijk modern 
verschijnsel. In de zestiende en 
zeventiende eeuw werden soldaten 
gelegerd in leegstaande grote 
gebouwen, zoals kloosters en kerken, 
of in tenten- of barakkenkampen. Van 
echte kazernebouw in Nederland 
is pas sinds de achttiende eeuw 
sprake. In 1685 bepaalde de koning 
Lodewijk XIV van Frankrijk dat zijn 
troepen in gebouwde speciaal 
gebouwde kazernes moesten worden 
gehuisvest. De vestingbouwmeester 
Sébastien Le Prestre de Vauban 
(1633-1707), ontwikkelde een lineaire 
kazerne, waarbij alle functies in één 
gebouw werden ondergebracht.2.10 
Het uitgangspunt was dan ook 
massalegering; op een kleine 
oppervlakte zoveel mogelijk soldaten 
onderdak te geven. De laatste was 
ook noodzakelijk omdat de kazernes 

vaak binnen de vestingmuren 
werden gebouwd. De stad was 
direct te beschermen en het leger 
en soldaten konden gebruik maken 
van bestaande voorzieningen en 
infrastructuur. Het ontwerp van 
Vauban bleef twee eeuwen lang 
nagenoeg ongewijzigd. Aan het eind 
van de negentiende eeuw ging men 
steeds meer de voordelen zien van 
decentralisatie en kleinschaligheid. Er 
was ook meer ruimte, vestingmuren 
werden gesloopt en buiten de 
stad was er voldoende ruimte. Het 
onderbrengen van verschillende 
functies in afzonderlijke paviljoens 
was hygiënischer en doelmatiger. Om 
de centrale appelplaats kwamen de 
overige gebouwen zoals de wacht- 
en legeringsgebouwen, kantines en 
wapenkamers. Door stadsuitbreiding 
in de twintigste eeuw kwamen de 
kazernes toch weer in de bebouwde 
kom van de steden te liggen.

Lineair
De lineaire kazerne werd aan het einde 
van de zeventiende eeuw vaardigde 
voor Lodewijk XIV. In een decreet 

bepaalde hij dat de infanterie in 
kazernes gehuisvest diende te worden. 
Een vestingbouwdeskundige Vauban 
ontwikkelde de lineaire kazerne. 
Deze kazernes werden gekenmerkt 
door massalegering, waarbij op een 
beperkt oppervlak een maximale 
hoeveelheid legeringruimte werd 
gecreëerd. Alle functies werden hierbij 
in één gebouw ondergebracht. De 
lineaire kazerne had een langgerekte 
rechthoekige plattegrond met twee 
of drie bouwlagen hoog en werd 
afgesloten door een zadel- of schilddak 
met houten kapconstructie. Ze waren 
berekend op 200 tot 300 manschappen. 
Het oudste type bestond uit kamers 
afgescheiden door tussenwanden, 
maar zonder gangenstelsel. Dergelijke 
kazernes, bedoeld voor de infanterie, 
dienden voor legering, administratie, 
gestraftenkamers, waslokalen, voor-
raadkamers, wachtlokalen en verblijven 
voor officieren en onderofficieren.2.11 
De toiletten waren niet in dit systeem 
opgenomen wegens hygiënische 
redenen, maar bevonden zich op 
loopafstand van het kazernegebouw. 
Deze primitieve indeling werd in de 

2.9 19e eeuwse kazernebouw in Nederland. Types, 
gebruikers en ontwikkelingen.

2.2
  Van Vauban tot het paviljoensysteem.

GEScHIEDEnIS kAzERnEbOuW

2.10 Militair erfgoed. Categoriaal onderzoek werderop-
bouw 1940-1965.
2.11 Dwarsblik militaire kazernes 1850-1940.
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loop der tijden verbeterd. Kleine kamers 
werden samengevoegd en in andere 
gevallen werden er tevens middengangen 
aangelegd die de noodzaak voor de vele 
trappen verminderde. Men spreekt dan 
van een verbeterd Vaubantype. De Oranje-
Nassaukazerne (Amsterdam) uit 1814 is 
een verbeterd Vaubantype (Afb. 2.4).

carré
In de negentiende eeuw ontwikkelde 
zich een ander type kazerne; de 
carrévormige kazerne. Aan het begin van 
die eeuw werd de Bataafse Republiek 
een eenheidsstaat en kwam er een 
centraal bestuur. Als gevolg hiervan 
werd ook de militaire dienstplicht 
ingevoerd. Dit betekende een enorme 
uitbreiding van manschappen. Nieuwe 
kazernes werden opgetrokken en vanaf 
1820 zien we het carrétype verschijnen. 
De binnenplaats die ontstond voorzag 
in de behoefte een besloten ruimte te 
hebben voor parade en exercitie, de 
appèlplaats. Ook bij deze vorm was 
er sprake van massalegering waarbij 
alle functies in één gebouw werden 
ondergebracht. Net als bij de lineaire 
kazernes die gebouwd werden in 
het begin van de negentiende eeuw 
werden deze kazernes vervaardigd in 
een sobere neoclassicistische stijl. Ook 
voor andere overheidsgebouwen, zoals 
stadhuizen en gerechtsgebouwen, uit 
de vroege negentiende eeuw werd 
deze architectonische vormgeving 
gebruikt. Zowel in plattegrond als in 
gevelindeling werd symmetrie streng 
doorgevoerd. De vormgeving ademde 
orde, regelmaat en overwicht uit. 
Type de Genie

Het ‘Genie’-type is ontworpen vanaf 
1870 toen het Departement van Oorlog 
de bouw van de kazernes in eigen hand 
nam. De nadelen van de carrévorm, zoals 
gebrek aan licht, lucht en zon, moest 
in de ontwerpen vermeden worden. 
Zo ontstonden drie ‘Genie’-typen: de 
lineaire vorm met verbeteringen, de 
U-vorm waarbij de carré duidelijk werd 
doorbroken, en het type ‘hoofdgebouw 
met achtervleugels’.2.12 In de bouwstijl 
werd het sobere neoclassicisme 
losgelaten en volgde men meer de 
heersende bouwstijl. Kenmerken van 
dit type die ook opgaan voor de meeste 
kazernes met achtervleugels, zijn een 
langgerekt en vrij ondiep blok van soms 
meer dan 100 meter, twee bouwlagen 
met zolderverdieping en een hogere 
monumentale middenpartij. Bij de 
opzet ging men nog steeds uit van 
massalegering. De plattegrond en de 
gevelindeling waren symmetrisch, 
voorbeeld Johan Willem Frisokazerne te 

Ede (Afb. 2.5).

H-vorm
Eind negentiende eeuw vond er 
een decentralisatie plaats binnen de 
kazernebouw. Hygiëne en efficiëntie 
werden bevorderd door verschillende 
functies in verschillende paviljoens 
onder te brengen. Men verdeelde de 
paviljoens op logische wijze over een 
terrein en voorzag het geheel van een 
hoofdingang. De hoofdingang was 
het visitekaartje van het gebied wat 
er achter lag. De infrastructuur op het 
terrein benadrukte de efficiëntie en 
gestructureerdheid van het gehele 
complex. Een bijkomend voordeel van 
decentralisatie was de tegemoetkoming 
aan de behoefte om de menselijke 
maat te introduceren bij een 
grootschalig complex.2.13 De indruk van 
kleinschaligheid door de verschillende 
paviljoens had een positief effect op 
de gebruikers of bewoners. Een eerste 
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2.12 Dwarsblik militaire kazernes 1850-1940.
2.13 Dwarsblik militaire kazernes 1850-1940.

Afb.2.4   Plattegrond begane grond en aanzicht voorgevel van legeringsgebouw Oranje-Nassaukazerne Amsterdam
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Afb. 2.5   Plattegrond van de begane grond en vooraanzicht van het bureelgebouw Johan Willem Friso kazerne Ede

aanzet tot decentralisatie vind men in 
het H-vormige kazernecomplex met 
bijgebouwen. Bij de uitstraling ligt de 
nadruk niet zozeer op orde, regelmaat 
en kracht maar meer op functionaliteit. 
In 1908 werden in Ede twee naast 
elkaar gelegen, rond een symmetrie-
as gespiegelde kazernes gebouwd, 
waarvan de hoofdgebouwen een 
H-vormige plattegrond hadden. In 
het lagere middendeel waren burelen 
en wachtlokalen, de vleugels waren 
voor legering. De rest van terrein 
bevatte een groot aantal bijgebouwen 
als magazijnen, stallen, kantines en 
dergelijke. Deze twee kazernes worden 
beschouwd als overgangstypes naar 
het paviljoensysteem. 

Paviljoen
Kazernes van dit type zijn ontstaan 
aan het begin van de twintigste 
eeuw. In het paviljoensyteem liggen 
gebouwen als paviljoenen rondom 

een exercitieterrein. Anders dan 
voorheen werden functies zoals wacht, 
burelen, keuken, kantine, legering, 
magazijnen et cetera in aparte 
gebouwen ondergebracht. Niet meer 
werden hele bataljons en soms zelfs 
grotere eenheden in één gebouw 
ondergebracht. Legering geschiedde 
voortaan in compagnies-gebouwen. De 
introductie van het paviljoensysteem 
betekende het einde van massalegering 
in nieuwbouwkazernes. De indeling van 
het kazerneterrein was uiteraard van 
groot belang. Men legde een hoofdweg 
aan en zijwegen die naar de paviljoens 
leidden. De paviljoens voor logies waren 
twee of drie bouwlagen hoog en bij de 
situering werd rekening gehouden 
met licht, lucht en zontoetreding in 
elke kamer. De eerste kazerneterreinen 
volgens deze opzet kregen een landelijk 
uiterlijk door het gebruik van daken met 
schild en wolfseinden. Symmetrie werd 
nog wel toegepast. De kazernes uit deze 

tijd hebben een sobere en functionele 
uitstraling. 

In de dertiger jaren werd in Nederland 
bedreigd door Defensie een aantal 
grensbataljonskazernes gebouwd 
in verband met de dreiging vanuit 
Duitsland. Kapitein der Genie A.G.M. 
Boost ontwierp vierentwintig 
kazernes, waarvan er zestien zijn 
gebouwd.2.14 Deze kazernes worden 
wel de “Boost-kazernes” genoemd. 
Deze kazernes zijn ook gebouwd 
volgens het  paviljoensysteem. Ze 
worden door een hekwerk van de 
buitenwereld afgesloten en zijn 
toegankelijk via een hoofdingang. Het 
U-vormige hoofdgebouw is prominent 
aanwezig en heeft een representatieve 
functie. Aan de centrale appelplaats, 
achter het hoofdgebouw, lagen de 
logiesgebouwen en overige paviljoens. 
De gebouwen zijn opgetrokken in 
typische jaren dertig stijl en vertonen 
trekken van de Amsterdamse school en 
Delftse school. 

Na de Tweede Wereldoorlog bouwde 
men in de vijftiger jaren eveneens 
kazernecomplexen volgens het 
paviljoensysteem. Zij gebruikten 
hiervoor echter ook de uitgangspunten 
van de architecten van het nieuwe 
bouwen. De terreinen hadden een 
functionele stedenbouwkundige 
opzet en de afzonderlijke paviljoens 
werden gebouwd met moderne 
materialen als beton, glas, staal maar 
ook baksteen en hout.
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2.14 Dwarsblik militaire kazernes 1850-1940.
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In het vooronderzoek (M3) is er 
onderzoek gedaan naar de geschiedenis 
van de militaire architectuur in het 
algemeen en de kazernebouw in het 
bijzonder. Daarbij is in een vergelijkend  
onderzoek de relatie tussen militaire 
architectuur en de stad en het landschap 
van een zestal kazerneterreinen 
in Nederland onderzocht. In dit 
onderzoek , ‘Comparative studies’2.15, 
wordt ook de Tapijnkazerne uitgebreid 
geanalyseerd. De belangrijkste 
elementen van deze analyse worden 
in deze paragraaf beschreven. De 
analyse is een belangrijke uitgangspunt 
geweest voor het ontwikkelen van 
een stedenbouwkundige visie en de 
uitwerking van het stedenbouwkundige 
project. De verschillende elementen die 
onder andere aan bod komen zijn de 
stedelijke ontwikkeling van het gebied, 
de groei van de kazerne, de infrastructuur 
en groenstructuur, de functionele 
indeling en de representativiteit en 
hiërarchie op het kazerneterrein.

Locatie De kommen
Voor de ontmanteling van de 
vestingsteden, waren de steden 
zelf verantwoordelijk voor de bouw 
en onderhoud van de kazernes. De 
kazernes werden dan immers ook 
binnen de stadsmuren gebouwd. 
Vanaf 1870 nam het Rijk deze 
taak van de steden over en werd 
deze ondergebracht bij de Dienst 
der Fortificatiën. Niet alleen de 
taakverdeling, maar ook de locaties 
van de kazernes veranderde hierdoor. 
Daar waar deze voorheen binnen 
stadsmuren lagen, werden nieuwe 
kazernes voornamelijk buiten de 
eigenlijke stadsgebieden gebouwd. 
Dit had enige stedenbouwkundige 
consequenties tot gevolg. De oude 
kazernes binnen de stadsmuren 
maakte ook daadwerkelijk deel uit van 
de stad. De nieuwe kazernes werden 
vakkundig door hekwerken en/of 
muren afgescheiden van de stad. 
Hierdoor werden de kazernes militaire 

enclaves die niet langer aansloten bij 
de openbare stadsruimte. Wel werd 
er in deze periode goed nagedacht 
over wat het sfeerbeeld van een 
militaire kazerne zo dicht bij de 
burgerbevolking zou moeten zijn. Het 
sfeerbeeld moest architectuur van 
publiek gezag uitstralen in plaats van 
militair machtsvertoon.  Het complex 
heeft dan ook de uitstraling van een 
vreedzaam ensemble, die eerder 
beheersing dan dwang uitstraalt.2.16 

Als locatie voor de Tapijnkazerne 
werd gekozen voor het gebied De 
Kommen. Deze locatie heeft een 
idylistische ligging met zijn ruïnes 
van vestingwerken, de Jeker, het 
stadspark en de Villawijk. Deze 
elementen vormen dan ook meteen 
de grenzen van de kazerne. Tevens 
moest de kazerne zorgvuldig worden 
ingepast in het historisch weefsel. 
Dit is gebeurt door de statige 
volumes goed te proportioneren 

2.15 Comparative studies.
2.16 Waardestellend onderzoek Res Nova
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2.3
  Een militaire enclave op een van de mooiste plekken van Maastricht.

TAPIjnkAzERnE TE mAASTRIcHT
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Afb. 2.7   Bebouwingskaart voor WO II

Afb. 2.6   Bebouwingskaart omstreeks 1924

en met een zekere speelsheid in de 
ruimte te plaatsen. Als men naar de 
hedendaagse locatie kijkt is het eerste 
dat opvalt de versterkte grens aan de 
zuidzijde van het complex, waardoor 
het kazerneterrein zich nog meer 
afsluit van de openbare stadsruimte. 

Aan de zuidzijde van het 
kazerneterrein lag lange tijd een 
open terrein, maar omvat het 
tegenwoordig een drukke ringweg, 
een politiebureau en een sportterrein. 
Het sportterrein is daarmee ook het 
enige nog onbebouwde stukje grond 
van de oude vestingwerken. Door 
deze historische context is het gebied 
deels monumentaal beschermd en 
geheel archeologisch beschermd 
gebied. Overigens verandert deze 
nieuwe grens niets aan het fysieke 
geheugen van de plek. Deze bestaat 
nog steeds uit het beeld dat te zien 
is van de Prins Bisschopsingel. Aan 
deze singel liggen het Wachtgebouw, 
de voormalig officieren kantine 
met parkzone en de logies met 
paradeplaats. Dit zijn dan tevens ook 
de gebouwen met een monumentale 
uitstraling.
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kazerne 1924
Elementen die vanuit militair oogpunt 
van oudsher meespelen bij de 
inrichting van kazernes zijn efficiënte 
en overzichtelijke huisvesting op 
een dergelijke manier dat er controle 
mogelijk is. Andere elementen die in 
een later stadium een rol zijn gaan 
spelen zijn voldoende frisse lucht, 
lichtinval en hygiëne. Dit had alles 
te maken met de invoering van de 
woningwet in 1902. Dit zorgde ervoor 
dat de oude lineaire kazernes, waarbij 

alle functies in een groot gebouw 
werden ondergebracht, plaats 
moesten maken voor de nieuwe 
paviljoentypes. Het paviljoensysteem 
is gebasseerd op het scheiden van 
alle functies in losse gebouwen 
gegroepeerd rondom een centrale 
appèlplaats. De Tapijnkazerne is een 
van de eerste kazernes volgens het 
paviljoensysteem. In afbeelding 2.8 
zijn duidelijk allerlei losse gebouwen 
te onderscheiden en de paradeplaats 
met de drie logiesgebouwen als 

prominent aanwezig element. Verder 
is bij de ordening van het terrein en de 
gebouwen nog steeds de hiërarchie 
binnen het leger belangrijk. Dit was 
voorheen al in de oude kazernetypes 
terug te zien. De indeling van het 
terrein was op een dermate manier 
vormgegeven dat supervisie mogelijk 
was. De kazernes functioneerde 
eigenlijk als een kleine stad. De 
ruimtes moesten overzichtelijk, rustig 
en functioneel worden vormgegeven. 

Afb. 2.8   Kaart van de Tapijnkazerne omstreeks 1924

FuncTIES
1     Wachtgebouw  
2     Kantine officieren  
3     Voertuigenloods  
4     Paviljoengebouw I           10     Keukengebouw 
5     Paviljoengebouw II          11     Stal 
6     Hoofdgebouw 12     Patronen magazijn
7     Exercitieloods 13     Ziekeninrichting 
8     Badinrichting 14     Dubbele woning
9     Gymnastiek 15     Genie gebouw
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kazerne 2012
De hedendaagse kazerne laat zien 
dat veel van de oorspronkelijke 
bebouwing nog steeds aanwezig 
is. Wel hebben enkele gebouwen 
een nieuwe functie toegewezen 
gekregen. Zo is bijvoorbeeld de 
oude officiers kantine tegenwoordig 
een bibliotheek/winkel geworden. 
Juist doordat veel van de originele 
bebouwing nog steeds in zijn 
oorspronkelijke staat, vaak nog met 
het oorspronkelijke interieur intact, is 

de authenticiteit van de kazerne van 
een hoog niveau. Verder zijn er veel 
gebouwen op het terrein met een 
monumentale status of uitstraling. 
Deze factoren gecombineerd met de 
schitterende omgeving zorgt ervoor 
dat het complex een hoogwaardig 
cultuurhistorisch ensemble vormt. 
De monumentale uitstraling van 
de gebouwen heeft een directe 
samenhang met de functie. De zorg 
en aandacht die aan het gebouw is 
besteed weerspiegelt namelijk de 

hiërarchie en aanzien van het gebouw 
binnen het leger. Dit is bijvoorbeeld 
terug te zien bij het Officiersmess, 
een van de latere toevoegingen in 
1953 op het complex. Deze heeft 
een geheel eigen architectuurstijl die 
afwijkt an de rest van de kazerne. Het 
gebouw heeft onder andere grote 
glasoppervlakken, een betonskelet 
met baksteenvulling en een terras met 
uitzicht op de Jeker en de stadsmuur.

Afb. 2.9   Kaart van de Tapijnkazerne omstreeks 2012

FuncTIES
1     Wachtgebouw  
2     Bibliotheek/winkel 
3     Magazijn            10     Keuken/eetzaal
4     Logiesgebouw I 11     Garage/loods
5     Logiesgebouw II 12     Stafgebouw
6     Hoofdgebouw 13     Stafgebouw
7     Voertuigenloods 14     Eetzaal/kantine
8     Burelen          15     Dienstwoningen
9     Sportgebouw 16     Dienstwoning opzichter
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Afb. 2.11   Bebouwingskaart voor WO II

Afb. 2.10   Bebouwingskaart omstreeks 1924

bebouwingontwikkeling
De Tapijnkazerne werd gebouwd in de 
jaren 1916 tot 1919 onder beheer van 
kapitein C.E. Blaauw. Met de bouw van 
de kazerne was een bedrag van maar 
liefst 833.878,22 gulden en een halve 
cent gemoeid. De oorspronkelijke 
kazerne bestond uit de volgende 
gebouwen: de paviljoens I, II en II, een 
exercitiegebouw, een kantinegebouw, 
een patronenmagazijn, twee 
privaatgebouwen, een stal, een 
voertuigenloods, een wachtgebouw, 

twee dubbele woningen en een 
geniegebouw. De ziekeninrichting 
werd pas in 1920 gebouwd, 
aangezien de bouwvergunning 
voor die gebouw pas op 11 
December 1919 door de minister 
werd goedgekeurd. De paviljoens 
I en II waren de logiesgebouwen 
die elk twee infantrie compagnies 
konden huisvesten. Dit kwam neer 
op zestien onderofficieren en 220 
korporaals en soldaten. Paviljoen III, 
tegenwoordig het hoofdgebouw, 

verschilde van de andere twee 
logiesgebouwen doordat er een 
‘bureeltusschengebouw’ was. Het 
wachtgebouw, het oorspronkelijke 
hoofdgebouw, werd gebruikt om 
een inwonende officier en achttien 
onderofficeren te huisvesten.  Op de 
begane grond waren er lokalen voor 
de wachtcommandant en de wacht, 
een politiekamer en vier schrijfkamers. 
In het kantinegebouw was de eetzaal 
en keuken voor de officieren en 
onderofficieren ondergebracht. De 
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Afb. 2.13   Bebouwingskaart omstreeks 2012

Afb. 2.12   Bebouwingskaart voor de Koude Oorlog

manschappen konden hun eten 
afhalen het lokaal van uitgifte in de 
manschappen keuken. Zij moesten 
hun eten op hun eigen kamers 
opeten. Het exercitiegebouw bevatte 
werkplaatsen voor de geweermaker 
en de rijwielhersteller. Verder werd 
dit gebouw gebruikt om binnen 
te oefenen. De twee dubbele 
woningen waren bedoeld om ieder 
twee gehuwde onderofficieren te 
huisvesten. Het geniegebouw diende 
als huisvesting en kantoor voor de 

opzichter van Fortificatiën. In de 
bebouwingsontwikkeling tot de WO 
II gebeurt er eigenlijk vrij weinig. Er 
komt alleen een munitiemagazijn 
bij. In de wederopbouw periode na 
de Tweede Wereldoorlog tot aan de 
Koude Oorlog verandert er wel het 
een en ander. Er komt in 1953 een 
nieuw les- en legeringsgebouw bij, 
dat overigens in 1954 alweer werd 
uitgebreidt met een eetzaal voor 
officieren. Andere nieuwbouw in deze 
periode zijn de manschappenkantine, 

een garage met werkplaats en een 
uitbreiding van de keuken van de 
manschappen met een eetzaal. De 
badinrichting was het enige gebouw 
dit in deze periode verdween als 
gevolg van een verbetering van 
de logiesgebouwen. In de laatste 
bouwfase is er nog een bunker 
toegevoegd die tegenwoordig als 
kantoren wordt gebruikt. Verder is het 
sportgebouw uitgebreid en is er nog 
een deel nieuwbouw bijgekomen. De 
magazijnen en privaatgebouwen  op 
het complex zijn inmiddels gesloopt.
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Afb. 2.15   Kaart van de infrastructuur omstreeks 2012

Afb. 2.14   Kaart van de infrastructuur omstreeks 1924

Infrastructuur
De hoofdentree van het 
kazerneterrein ligt op de hoek 
van de Sint Hubertuslaan en de 
Prins Bisschopsingel naast het 
Wachtgebouw. Deze heeft dus tevens 
de functie als entreegebouw. Gezien 
de positie en functie is het dan ook 
niet zo verwondelijk dat deze als 
echte blikvanger dient. Een andere 
beangrijke entree voor het complex 
ligt aan de Prins Bisschopsingel 
ter hoogte van de paradeplaats. 

Wat opvalt aan de oorspronkelijke 
interne infrastructuur is dat de 
ziekeninrichting en de woningen 
aan de Sint Hubertuslaan als 
zelfstandig elementen functioneren. 
Het ziekenhuis wordt duidelijk 
gescheiden door een weg van de rest 
van de kazerne en heeft een eigen 
entree aan de noordzijde van het 
complex. De entrees van de woningen 
liggen vanzelfsprekend aan de Sint 
Hubertuslaan en worden slechts via 
een kleine weg aan de achterzijde 

met het kazerneterrein verbonden. 
Verder is duidelijk te zien dat de 
infrastructuur op het terrein vooral 
aanwezig is rondom de paradeplaats. 
De opzet van de infrastructuur was 
dan ook om de wegen hier naar 
toe te laten leiden. Het grootste 
verschil met de huidige generatie 
is dat de infrastructuur gebasseerd 
op het buitenplaatsconcept, plaats 
heeft moeten maken voor grote 
versteende vlakken ten behoeve van 
de parkeergelegenheid op het terrein.
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Afb. 2.17   Kaart van de groenstructuur omstreeks 2012

Afb. 2.16   Kaart van de groenstructuur omstreeks 1924

Groenstructuur
Door de invoering van het 
paviljoensysteem kwam er veel meer 
openbare ruimte vrij die ontworpen 
moest worden. Vandaar ook dat er 
sindsdien meer aandacht aan dit 
aspect werd besteed. Nu kon men dit 
wel aan de Genieën van de Landmacht 
overlaten. Zij hadden namelijk een 
zeer goede kennis en visie van 
het landschap. Dit kwam doordat 
de officieren verplicht moesten 
leren tekenen om zo strategische 

analyses van het landschap te 
kunnen maken. Met behulp van 
de eigen schetsen moesten zij de 
manschappen de plannen kunnen 
duidelijk maken. Deze officieren 
waren dan ook vaak amateurschilders 
van een hoog niveau. In het geval 
van de Tapijnkazerne leidde dit tot 
een buitenplaatsconcept voor het 
groen op de kazerne. Dit concept 
bestond uit een statig landhuis met 
verspreide nutsgebouwen rondom 
een paradeplaats. Verder moest 

het concept ingepast worden in 
de historische context. Hiervoor is 
een schilderachtige routing in een 
parkachtige omgeving bedacht. Dit 
zou dan goed aansluiten bij de Jeker, 
de ruïnes van de vestingwerken en het 
park. Helaas heeft in de loop der tijd 
het groen veelal plaats moeten maken 
voor wegen en parkeerplaatsen. De 
balans tussen de bestrating en het 
groen uit het oorspronkelijke concept 
is hierdoor verloren gegaan.
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Afb. 2.19   Kaart met de representatieve gebouwen omstreeks 2012

Afb. 2.18   Kaart met de representatieve gebouwen omstreeks 1924

Representativiteit
Bij de interne representativiteit 
van de gebouwen op het complex 
speelde positie maar vooral functie 
een belangrijke rol. De functie heeft 
namelijk een directe relatie met de 
representativiteit van het gebouw. 
Hoe meer zorg en aandacht er was 
besteed aan de vormgeving van het 
gebouw, hoe meer aanzien deze 
had en hoe hoger in de hiërarchie 
zich deze bevond. Dit is vooral terug 
te zien bij het Wachtgebouw. Dit is 

het oorspronkelijke hoofdgebouw 
en diende voor de huisvesting van 
officieren. Verder is op afbeelding 2.18 
te zien dat de kantine voor de officieren 
en de ziekeninrichting representatief 
waren. De gehele compositie van de 
logiesgebouwen met de paradeplaats 
was de belangrijkste plek van het 
kazerneterrein. De paradeplaats 
moest dan ook en imponerend effect 
hebben op de jonge rekruten. De 
woningen aan de Sint Hubertuslaan 
waren wel voor officieren en de genie, 

maar vervulden door hun afgelegen 
positie een minder representatieve 
functie voor het complex zelf.  Tot slot 
waren er nog een aantal functionele 
gebouwen die van waarde waren 
voor het kazerneterrein. In de huidige 
situatie is te zien dat er weinig is 
verandert. Het officiersmess en de 
manschappenkantine zijn gebouwen 
van aanzien die erbij zijn gekomen. 
Tot slot is het exercititieterrein van 
waarde voor de kazerne, maar heeft 
deze weinig representatieve waarde.
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Afb. 2.21   Kaart van de kazerne assen omstreeks 2012

Afb. 2.20   Kaart van de kazerne assen omstreeks 1924

kazerne assen
Als men naar het kazerneterrein 
omstreeks 1924 kijkt, zijn er 
een aantal belangrijke assen te 
ontdekken. De belangrijkste as is die 
gevormd door de bebouwing aan 
de Prins Bisschopsingel. Deze wordt 
gevormd door de exercitieloofd, 
het hoofdgebouw, de kantine voor 
officieren en de voertuigenloods. Het 
Wachtgebouw kan gezien worden als 
de beëindiging van deze as. Opvallend 
is dat deze as voornamelijk bestaat uit 

representatieve bebouwing. Verder 
is er een duidelijke symmetrie as te 
ontdekken in het midden van de 
paradeplaats en het hoofdgebouw. 
De tweede as wordt gevormd door 
de functionele bebouwing achter de 
repesentatieve as. Tot slot is er een 
as gevormd door de woningen aan 
de Sint Hubertuslaan. Opvallend is 
dat de assen de richting van de beide 
aangrenzende wegen volgen. In de 
situatie omstreeks 2012 zijn daar nog 
twee extra assen bijgekomen. Aan de 

noordzijde is er een as bestaande uit 
en aantal ‘einzelgängers’, door een 
afwijkende architectuurstijl. Deze 
as kan verder beschreven worden 
als deels versteend, maar met een 
parkachtig karakter. De andere as 
die erbij is gekomen is de as langs 
het Wachtgebouw die uitkomt op 
het driehoekige exercitieterrein. 
Tot slot valt op dat het karakter van 
de middelste verandert is naar een 
stedelijk karakter, doordat het groen 
verdwenen is.
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monumenten
Het complex van de Tapijnkazerne 
bevat een aantal monumenten. Het 
Wachtgebouw, de beide dubbele 
dienstwoningen en de woning van de 
Opzichter van Fortificatiën zijn hierbij 
als Rijksmonument bestempeld. 
Alle genoemde gebouwen worden 
zodoende gewaardeerd dat deze van 
cultuurhistorisch belang zijn. Vanuit 
architectonisch oogpunt zijn deze 
gebouwen belangrijk vanwege de 
hoogwaardige esthetische kwaliteit 

van het ontwerp, het materiaalgebruik 
en de eenvoudige ornamentiek. In 
de stedenbouwkundige context zijn 
deze gebouwen van belang vanwege 
de bijzondere betekenis van de de 
locatie. Deze is namelijk van zeer 
groot belang door de historisch 
ruimtelijke relatie met de singels, 
het villapark, de vestingwerken en 
de Jeker. Tot slot zijn er nog een 
aantal gebouwen als gemeentelijk 
monument bestempeld. Hierbij 
gaat het om de totale compositie 

van de logeesgebouwen met de 
paradeplaats, de oorspronkelijke 
officiers kantine (nu bibliotheek/
winkel), de ziekeninrichting, het 
stafgebouw en de kantine. Dit zijn 
allemaal gebouwen die aan een 
representatieve functie vervullen 
door hun positie en functie op het 
terrein en daarmee van waarde zijn 
voor het stadsbeeld.

Afb. 2.22   Monumentenkaart van de Tapijnkazerne
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Afb. 2.24   Foto van het recreatiegebied omstreeks 1890

Afb. 2.23   Kaart van de verdwenen Jekerarm

De jeker
Voordat het gebied De Kommen 
een kazerne zou gaan bevatten, 
werd het gebruikt als recreatie- en 
evenemententerrein. De Jeker werd 
onder meer gebruikt om te zwemmen 
door zowel de burgerbevolking 
als de militairen. Als voorbereiding 
op de bouw van de kazerne is 
het gebied geschikt gemaakt als 
bouwlocatie. Hierbij zijn de voormalig 
inundatiekommen opgevuld met 
grond en is de Jekerarm door het 

gebied gedempt. De voormalige 
activiteiten verdwenen hiermee uit 
dit gedeelte van De Kommen. Maar 
dat is niet de enige reden waarom het 
jammer is dat de Jekerarm is gedempt 
in 1908. Als men kijkt naar afbeelding 
2.23 is goed te zien dat de verdwenen 
Jekerarm helemaal niet gedempt 
had hoeven worden. Er staat immers 
geen oorspronkelijke bebouwing op 
de plaats waar de Jeker liep. Sterker 
nog, de weg die langs de verdwenen 
Jekerloop afloopt wordt met zijn 

bomenrijen gebruikt als scheidens 
element tussen de kazerne en de 
ziekeninrichting. Deze scheidende 
functie had deze Jekerarm op zich 
kunnen nemen en had daarmee 
een sterk structurerend element in 
de ruimte kunnen zijn. Verder had 
deze Jekerarm ook kunnen dienen 
als scheidend element tussen het 
hertenpark en de kazerne. Het is dan 
eigenlijk ook onverklaarbaar waarom 
deze Jekerarm in die tijd gedempt 
moest worden.
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In deze paragraaf zal de kern van 
het vooronderzoek ‘Comparative 
studies’2.17, de vergelijking tussen 
de verschillende kazernes, worden 
besproken. De achterliggende 
gedachte van dit onderzoek was 
om meer inzicht te verkrijgen in het 
fenomeen ‘militaire kazerne’. Om meer 
grip te krijgen op de karakteristieke 
eigenschappen van de kazernebouw 
is er een vergelijkende studie gedaan. 
De nieuw te verkrijgen inzichten zijn 
van belang bij de herontwikkeling 
van De Tapijnkazerne later in dit 
afstudeerproject. Er is gestart met 
een theoretisch onderzoek. Hieruit 
zijn twee belangrijke aspecten naar 
voren gekomen, namelijk typologie 
en hiërarchie. Deze twee begrippen 
worden in het theorie hoofdstuk 
toegelicht. Met behulp van deze 
kennis is er een keuze gemaakt voor 
een zestal kazerne op basis van 
type, stijl en locatie, zodat er een 
goede vergelijkende studie gedaan 
kon worden. Bij de vergelijking 
is de Tapijnkazerne te Maastricht 
steeds als basis genomen waarmee 

werd vergeleken. De kazernes zijn 
op een vijftal thema’s met elkaar 
vergeleken. Het eerste thema is de 
relatie met het landschap. Vervolgens 
wordt er gekeken naar de relatie 
met de stad. Bij het derde thema 
wordt de ‘openbare ruimte’ op het 
kazerneterrein vergeleken. Het vierde 
thema gaat over de hiërarchie op 
het kazerneterrein. Tot slot wordt er 
onderzocht of er een relatie bestaat 
tussen de kazernetypologie en de 
toegepaste architectuurstijl.

Relatie met het landschap
Voor de ontmanteling van de 
vestingsteden, waren steden zelf 
verantwoordelijk voor de bouw en 
onderhoud van kazernes. De kazernes 
werden dan immers ook binnen de 
stadsmuren, op militair strategische 
posities, gebouwd. Vanaf 1870 nam 
het Rijk deze taak van de steden 
over. Op landelijk niveau bepaalde 
strategische plekken (steden) 
werden nieuwe kazernes gebouwd. 
Vaak kwamen deze bij de oude 
vestingsteden te liggen of bij steden 

die al eerder als garnizoensstad 
gefungeerd hadden. Voor de exacte 
locatie van de nieuwe kazernes waren 
niet louter meer strategische posities 
ten opzichten van de stad bepalend, 
maar vaak juist functionele en 
economische redenen. 

In MAASTRICHT kwam na de 
opheffing van de vestingstatus en de 
ontmanteling van de vestingwerken 
kwam het gebied ten zuiden van de 
stad in militaire handen en diende het 
als oefenterrein en zweminrichting. 
In 1904 werd door het Ministerie van 
Oorlog besloten tot de bouw van 
een nieuwe kazerne. Er werd pas in 
tweede instantie gekozen voor de 
locatie op de hoger gelegen delen 
van De Kommen ten zuiden van 
de stad. Dit werd besloten vanuit 
economische motieven, omdat de 
eerste locatiekeuze ten noordoosten 
van de stad te duur uit zou vallen. En 
het gebied ten zuiden van de stad al in 
eigendom was. Aangezien de kazerne 
gebouwd werd op de voormalig 
buitenwerken, moesten de kommen 

2.17 Comparative studies
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wel worden aangevuld met grond. 
Ook de Jekerarm werd gedempt. 

Het kazerneterrein in AMSTERDAM 
maakt deel uit van een serie kazernes 
en opslagplaatsen voor militaire 
doeleinden. Deze gebouwen zijn in 
de loop van de 19e eeuw aangelegd 
tegen de toenmalige stadswal. Ze 
werden gebouwd ter vervanging 
van de inkwartiering van Franse 
soldaten bij de burgerbevolking. Ze 
werden op deze locatie aangelegd 
om strategische redenen, omdat het 
garnizoen infanteristen direct kon 
worden ingezet bij de verdediging 
van de vestingwerken rond de stad. 
De exacte locatie van de kazerne 
in NIJMEGEN (Afb. 2.25) werd niet 
bepaald door een strategische ligging 

ter bescherming van de stad zoals dat 
bij Amsterdam het geval was. Hierbij 
speelde vooral de aanwezigheid 
van twee andere kazernes, die zich 
net buiten de stad bevonden een 
rol. Daardoor was het zowel voor 
infrastructurele (logistieke) als 
economische redenen logisch hier de 
kazerne te bouwen. Het kazerneterrein 
in EDE maakt deel uit van een groot 
kazernecomplex dat aan de rand van 
Ede is gesitueerd. Voordat het terrein 
voor militaire doeleinden gebruikt 
werd, maakte het deel uit van het 
bosrijke natuurgebied. Het landschap 
met zijn droge zandgronden heeft 
maakte deze locatie ideaal voor 
het bouwen van een kazerne. Maar 
vooral de spoorlijn en daarmee een 
goede infrastructurele ontsluiting 

hebben de exacte positionering van 
het terrein bepaald. De kazerne was 
niet meer strategisch geplaatst voor 
de verdediging van een stad, maar 
de kazerneterreinen werden nog wel 
op een strategische manier verdeeld 
voor de verdediging van Nederland. 
De kazerne in GRAVE werd net als het 
kazerneterrein in Ede ver buiten de 
bebouwde kom gesitueerd. Dit werd 
om verschillende redenen gedaan. Op 
de eerste plaats was in de stad door 
de stedelijke verdichting geen plaats 
meer voor een kazerne. Mede door de 
ontwikkeling van massalegering naar 
paviljoenbouw (het kazerneterrein 
werd ruimer opgezet) en het steeds 
groter en zwaarder wordende 
materieel. Het kazerneterrein kwam 
op een infrastructureel knooppunt 
te liggen zo dat het goed ontsloten 
kon worden. Het kazerneterrein in 
BLERICK is gebouwd op de resten van 
het voormalige fort Sint-Michiel. Dit 
fort werd in de zeventiende eeuw op 
deze plek aangelegd omdat het een 
militaire strategische plek was ten 
opzichten van de stad Venlo. Wilde 
Venlo zijn garnizoenstatus behouden 
dan werd er de Minister van Oorlog 
geëist dat een nieuwe kazerne aan 
de linkeroever van de Maas geplaatst 
werd. Hierbij was de locatie van het 
voormalige fort Sint-Michiel het 
enige terrein dat in bezit was van de 
gemeente Venlo. De linkeroever was 
van strategisch belang ten opzichten 
van de dreiging vanuit Duitsland en 
de verdediging van de infrastructuur 
over de Maas. 
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Relatie met de stad
Binnen deze vergelijking zal er 
gekeken worden naar de positie die de 
kazerne binnen of ten opzichte van de 
stad inneemt. Wat is de relatie tussen 
de kazerne en de stad? Is het gebied 
een enclave? Deze relatie hangt nauw 
samen met het begrip  ‘enclosure’, 
dat een belangrijke rol speelt bij de 
opbouw van een kazerneterrein. 

De Tapijnkazerne te MAASTRICHT 
ligt net ten zuiden van de tweede 
stadsmuur. Belangrijk detail is dat de 
positie buiten het oorspronkelijke 
stadscentrum is. De kazernes die 
buiten de stadsmuren werden 
gebouwd hadden meer ruimte en 
bestonden uit meerdere gebouwen. 
Bij het kazerneterrein was het nodig 
om deze af te sluiten van de omgeving 
om de invloeden van buitenaf te 
beperken. Hierdoor ontstaat er van zelf 
in meer of mindere mate een enclave 
binnen de stad. De Tapijnkazerne kan 
daarom als een enclave binnen de 
stad getypeerd worden. De grenzen 
worden gevormd door het eigen 
hekwerk, maar vanuit de omgeving 
door de Villawijk, de ringweg, de Jeker, 
de stadsmuur en het park. Waarbij de 
Jeker en het hertkamp (onderdeel van 
het park) een fysieke barriere vormen 
tussen de omgeving en de kazerne. 
De ringweg vormt niet direct een 
fysieke barriere, er loopt immers nog 
een ventweg langs, maar vormt zeker 
een scheidend element. Het villapark 
vormt in deze situatie de minst sterke 
barriere, maar dit is dan ook bewust zo 
ontworpen. 

De situatie bij de Oranje-Naussau-
kazerne te AMSTERDAM (Afb. 2.26) 
is totaal anders dan in Maastricht. 
Deze kazerne ligt nog net binnen 
de stadsmuren. De kazerne kan zelfs 
gezien worden als onderdeel van 
de verdedigingswerken. Doordat de 
kazerne één groot lang lineair blok is, 
kan de kazerne eerder gezien worden 
als een grens dan als een enclave. De 
kazerne vormt dan de grens tussen 
het Middeleeuwse stadscentrum en 
de nieuwe bebouwing. Hiermee gaat 
de kazerne dus een relatie met beide 
zijdes aan. Bij de kazerne in EDE is de 
situatie totaal anders. Tijdens de bouw 
van de kazerne was er nauwelijks een 
stedenbouwkundige context. Er is dus 
eigenlijk helemaal geen relatie met de 
oude stadskern. Aangezien de kazerne 

te ver van het centrum gepositioneerd 
is. De enige reden om hier een kazerne 
te bouwen was de nabijheid van het 
nieuwe station. De kazerne werd 
begrensd door de spoorlijn aan de 
zuidzijde en een natuurgebied aan 
de oostkant. Maar ook in de huidige 
situatie waar de kazerne inmiddels 
is opgeslokt door de stad. Ook bij 
BLERICK is de situatie weer totaal 
anders. Hier werd de locatie voor de 
kazerne bepaald door de toenmalig 
Minister van Oorlog. Deze was aan de 
linker Maasoever, omdat op landelijk 
niveau strategisch gezien de beste 
locatie was ter verdediging van de 
dreiging van Duitsland. De locatie is 
sterk gescheiden van het centrum door 
een spoorweg en de Maas. Hierdoor is 
er eigenlijk geen relatie met de stad. De 
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enige relatie met de omgeving is die 
met de latere bebouwing. Wel is ook 
deze kazerne op oude vestingwerken 
gebouwd, waardoor de kazerne vanuit 
historische context een belangrijke 
stedenbouwkundige positie inneemt.

Ruimtelijke structuur
Het kazerneterrein heeft door de 
eeuwen heen een transformatie 
ondergaan. Waren het in de begin 
periode van de kazernebouw vooral 
enkele lineaire gebouwen die het 
kazerneterrein bepaalde, na een 
overgangsperiode eind 19e eeuw werd 
het paviljoensysteem de algemeen 
toegepast kazernetypologie. 

De Tapijnkazerne in MAASTRICHT is 
zo’n voorbeeld van de paviljoenbouw. 

Vaak worden bij deze opbouw de 
belangrijkste gebouwen rondom de 
appèlplaats gesitueerd, zodat er vanuit 
deze gebouwen controle was over de 
soldaten die op het open terrein hun 
dagelijkse activiteiten ondernamen. 
Ook bij de kazerne in Maastricht zijn 
rond de appèlplaats het hoofdgebouw 
en de paviljoengebouwen geplaatst. 
Het wachtgebouw ook een belangrijk 
gebouw in de hiërarchie van het terrein 
bevindt zich niet aan dit terrein maar 
op de hoek, omdat hier de ingang 
gesitueerd is. Een ander belangrijk 
onderdeel van de ruimtelijke structuur 
is de assenstructuur. Zowel op het 
terrein als op het gebouwniveau 
lopen diverse (symmetrie)assen. Deze 
zorgen ervoor dat het kazerneterrein 
uit overzichtelijke en efficiënte 

ruimtes bestaat, waarbij eenvoudig 
de supervisie mogelijk is. Het complex 
heeft dan ook de uitstraling van een 
vreedzaam ensemble, die eerder 
beheersing dan dwang uitstraalt. 

De kazerne in AMSTERDAM is niet 
volgens het paviljoensysteem 
opgebouwd, maar is een lineaire 
kazerne van het type Vauban. Hierbij 
speelt de ruimtelijk structuur van 
het terrein een minder grote rol, 
om het simpele feit dat het terrein 
eigenlijk maar uit één gebouw (met 
enkele bijgebouwen) bestaat. Het 
terrein werd ook toen al met een 
duidelijke symmetrieas vormgegeven, 
waardoor een overzichtelijk beeld 
ontstaat. De kazerne in EDE is 
gebouwd in een overgangsperiode 
tussen het Vaubantype en het 
paviljoentype. Hier is duidelijk 
te zien dat de hoofdgebouwen 
al op een ruimer terrein werden 
gesitueerd. Maar ook hier is speelt 
de assenstructuur een centrale 
rol. De spiegelsymmetrieas zorgt 
ervoor dat het terrein overzichtelijk 
is. Vanaf het exercitieterrein voor de 
hoofdgebouwen is in één oogopslag 
het gehele terrein te overzien. Een 
andere kazerne dat zich ook in 
de overgangsperiode bevindt en 
zich een vroeg voorbeeld van het 
paviljoensysteem mag noemen is de 
kazerne in NIJMEGEN. Hier is echter 
de ruimtelijke structuur minder 
duidelijk leesbaar op het terrein. Er is 
wel een duidelijke ruimtelijk opzet in 
het noorden, waar het hoofdgebouw 
en de achterliggende paviljoenen op 
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een duidelijk stramien liggen. Ook in 
het zuiden bij het hospitaalgebouw 
is open en overzichtelijk. Maar tussen 
deze gebieden staan gebouwen op 
een onduidelijke assenstructuur, 
waarbij centraal een open ruimte 
ligt die niet functioneel als ruimte 
gebruikt wordt. De kazernes van 
BLERICK  (Afb. 2.27) en GRAVE zijn 
net als die in Maastricht volgens het 
paviljoensysteem opgebouwd. Hier 
zie je dan ook meteen terug dat er 
duidelijk meer aandacht is besteed 
aan de ruimtelijke opbouw van de 
kazerne. Ruimtes zijn functioneel 
bruikbaar en duidelijk gedefinieerd, 
zoals het exercitieterrein en de 
appèlplaats. Bovendien worden ze 
omsloten door gebouwen met een 
representatieve uitstraling. Deze 
staan vaak in een bepaald grid 
of er is gebruik gemaakt van een 
spiegelsymmetrieas, waardoor het 
ruimtelijk overzichtelijke gebieden 
worden. Dit alles om de discipline, die 
op een militairterrein noodzakelijk 
wordt geacht, te kunnen controleren 
en handhaven. 

Hiërarchie
In AMSTERDAM is er sprake van een 
gebouw waarin alle hoofdzakelijke 
functies zijn ongebracht en zijn 
de overige gebouwen slecht ter 
ondersteunende functie. Hierdoor is er 
geen overzicht over het kazerneterrein 
en ontstaat er geen controle over het 
gebied. De langwerpige vorm zorgt 
voor een tweedeling van het terrein. 
De noord-zijde van de kazerne is 
gericht op de stad, waarachter aan de 

zuid-zijde de bijgebouwen geplaatst 
zijn om zo de volledige voorzijde aan 
de stad te tonen. Wanneer er gekeken 
wordt naar de kazerne in EDE is te 
zien dat de belangrijkste gebouwen 
licht om de ingang zijn gebogen. 
Op deze manier ontstaat er duidelijk 
zicht op, en wordt dit vanaf de ingang 
opgemerkt. De overeenkomst met 
Amsterdam is dat de bijgebouwen aan 
de achterzijde van deze gebouwen 
geplaatst zijn. Bij deze kazernes zijn de 
bijgebouwen ook niet waarneembaar 
vanaf de entree. Op de Maurits- en 
Johan Willem Friso-kazerne hebben 
de bureelgebouwen de belangrijkste 
functies en vervullen een prominente 
plaats op het terrein. Tussen de twee 
gebouwen neemt de kantine een 
centrale plaats in. De hiërarchie speelt 
bij beide kazernes intern een grotere 
rol. Er is echter een verschuiving te 
zien, doordat er meer aandacht op de 

entree gevestigd wordt naar mate er 
meer ruimte is op het terrein. 
In tegenstelling tot de twee 
voorgaande kazernes zijn de 
overigen kazernes gebouwd volgens 
het paviljoensysteem. De Prins 
Hendrikkazerne in NIJMEGEN is 
een type tussen het lineaire en het 
paviljoentype. Het verschil tussen 
deze types vanuit hiërarchisch 
oogpunt is de scheiding van functies 
in verschillende gebouwen, waardoor 
een interessante opzet van de 
gebieden ontstaat. De kazerne in 
Nijmegen heeft nog geen appélplaats, 
waar deze op de overige kazernes 
een belangrijke plaats inneemt. De 
verschillen tussen de kazerne in 
Nijmegen en MAASTRICHT (Afb. 2.28) 
zijn enorm en laat zo een duidelijk 
verschil zien in tijd. De grootste 
verandering is dat de Tapijnkazerne 
veel overzichtelijker en ruimer 
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Afb. 2.28   Tapijnkazerne, Maastricht 1916
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opgezet is. Hierdoor is er beter toezicht 
te houden over het kazerneterrein. De 
overeenkomst tussen deze terreinen 
is dat er voor een ruimere opzet is 
gekozen dan normaal. Op de Frederick 
Hendrikkazerne  te BLERICK zijn de 
meest representatieve ruimtes het 
exercitieterrein en het wachtgebouw. 
Laatst genoemde is ook bij de andere 
kazernes de belangrijkste ruimte op 
het terrein. Dit is ook logisch omdat 
dit het eerste gebouw wat men tegen 
komt wanneer het terrein betreedt. In 
het noorden op het terrein in Blerick 
is het hospitaal gelegen waarmee het 
zich afsluit van de kazerne.

Ook in Maastricht is dit het geval. 
Een andere overeenkomst tussen 
deze kazernes is de ligging van 
de logiesgebouwen rondom het 
exercitieterrein gelegen. Dit is 
gedaan om zo de militairen continu 

te confronteren met de oefeningen 
en training. Deze ruimtes zijn 
gesitueerd op een afgeschermde 
positie op het terrein en zijn daardoor 
ook beschermd tegen afleiding van 
buitenaf. Het hoofdgebouw van de 
Tapijnkazerne is gelegen aan de 
appelplaats om zo hier controle en 
overzicht over te houden. Dit gebouw 
diende ook als huisvesting van de 
officieren en is zeer representatief voor 
het kazerneterrein. Vanuit dit gebouw 
zijn ook zichtlijnen in alle richtingen, 
zodat er overzicht ontstaat over het 
gehele terrein. De kazerne in GRAVE is 
zeer intensief bebouwd. De opzet van 
de kazerne is in tegenstelling tot de 
kazerne in Maastricht zeer rechtlijnig 
en symmetrisch. 
 
Typologie en stijl
Deze vergelijkende studie probeert 
te achterhalen of er een relatie is 

tussen de kazernetypologie en 
de architectuurstijl. Gedurende 
de geschiedenis heeft de 
kazernetypologie zich ontwikkeld, 
de toegepaste typologie is dus tijds-
afhankelijk. Zijn er architectonische 
stijlen te benoemen die bij deze 
typologiën horen of was de stijl 
afhankelijk van de architect en de 
heersende ideeën over architectuur 
van die tijdsperiode? Of zijn beide 
factoren elementen die los van elkaar 
fungeren.

De Tapijnkazerne te MAASTRICHT was 
een van de eerste kazernes volgens 
het paviljoensysteem. De toegepaste 
architectuurstijl is de versoberde neo-
renaissance stijl, ook wel overgangs-
architectuur genoemd.  Kenmerken 
van deze stijl zijn het gebruik van 
bakstenen gevels, geleed door 
horizontale banden van natuursteen 
of pleisterwerk. Een ander kenmerk 
is het gebruik van eenvoudige 
ornamenten. Tot slot is er een 
wolfsdak met kruispannen toegepast. 
Een twee bouwlagen tellende 
logiegebouw met een dergelijk 
kapconstructie is een kenmerkend 
element dat is overgenomen van de 
kazernetypologie van Vauban. 
Het legeringsgebouw van de Oranje 
Nassaukazerne te AMSTERDAM 
is een verbeterd Vauban type. 
Typerend voor deze typologie was 
een rechthoekige plattegrond, twee 
of drie bouwlagen afgesloten met 
een zadel- of schilddak. De bouwstijl 
kan ondergebracht worden bij een 
sobere neo-classistische bouwstijl. 
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Afb. 2.29   Frontgebouw van de Prins Hendrikkazerne te Nijmegen
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Een ingangspartij met fronton is 
kernmerkend voor deze stijl. Tot slot 
valt de enorme lengte van 278 meter 
zonder meer op bij deze kazerne. 
Het bureelgebouw van de Johan 
Frisokazerne te EDE is gebouwd in 
een type du Genie kazernetypologie. 
Kenmerkend voor deze typologie 
is een lineair hoofdgebouw met 
rechthoekige plattegrond van vaak 
meer dan 100 meter lengte. Ook 
deze typologie telde twee of drie 
bouwlagen en werd afgesloten 
met een kapconstructie. Waarbij de 
entreepartij zich in het middendeel 
bevond, deze was vaak hoger dan 
de rest van het gebouw. Hierdoor 
doorbrak deze de standaard langskap. 
De toegpaste architectuurstijl valt 
onder de neo-renaissance. Deze is 
hetzelfde als de architectuurstijl bij 
de kazerne in Maastricht met een 
groot verschil, dat de ornamenten 
een stuk sierlijker en uibundiger zijn 
uitgevoerd. Het frontgebouw van de 
Prins Hendrikkazerne te NIJMEGEN 
(Afb. 2.29) is een bijzonder geval. Dit is 
namelijk een van de weinige kazernes 
in Nederland die is ontworpen door 
een particuliere architect. Dit is dan 
ook meteen de reden waarom deze 
kazerne niet zo goed is in categoriseren 
in een typologie. De typologie is 
het best te omschrijven als een 
smeltkroes tussen het lineaire type 
van Vauban en het paviljoensysteem. 
In de ruimtelijke opzet van de 
kazerne zijn dan ook kernmerken 
van beide eerder benoemde stijlen 
terug te vinden. Maar niet alleen de 
typologie is uniek, ook de toegepaste 

architectuurstijl. Daar waar de 
militaire Genieën doorgaans een 
herkenbare stijl hanteren, heeft de 
architect hier zijn eigen handschrift 
nagelaten. Dit heeft geleidt tot een 
gebouw in de rationalistische stijl. 
De strenge, kubistische vormentaal, 
het expressieve baksteengebruik 
en de bekroning met een 35 meter 
hoge toren zijn kernmerken van dit 
gebouw. Tot slot is het wachtgebouw 
in onder te brengen bij het Boost-
type. Kenmerkend voor dit types 
is een ingang geflankeerd door 
twee L-vormige gebouwen. De 
architectuurstijl is te benoemen als 
traditionalisme. Kenmerkend voor 
deze stijl is een van een woonhuis 
afgeleide bouwvorm met pannendak, 
de gestileerde gevelornamentiek en 
de functionele opzet.

cOncLuSIE
Vanuit de vergelijkende studies zijn 
er een aantal conclusies gekomen. De 
conclusie is net als de vergelijkende 
studie opgedeeld in de al eerder 
genoemde thema’s. Per thema zal in 
het kort de belangrijkste conclusie 
worden uitgelicht.

Relatie met het landschap 
De kazernes werden vroeger op een 
strategische locatie geplaatst om de 
stad te kunnen verdedigen, maar na 
1874 (vestingwet) veranderde dat in 
een strategische locatie op nationaal 
niveau, waarbij de exacte locatie ten 
opzichten van de stad bepaald werd 
door functionele en economische 
redenen. 

Relatie met de stad 
Met de bouw van kazernes 
buiten de vestingwerken in een 
paviljoensysteem werden de 
gebouwen voornamelijk gericht 
op het militaire terrein zelf, dit was 
om disciplinaire redenen. Daarmee 
verloor de kazerne zijn directe relatie 
met de stad en vormde het een 
enclave. 

Ruimtelijke structuur 
In het paviljoensysteem speelde 
de ruimtelijke structuur een steeds 
belangrijkere rol. Deze werd bepaald 
door militaire waardes als supervisie 
en discipline. Door ruimtes duidelijk 
te definiëren en ze te ontwerpen als 
overzichtelijke ruimtes werd controle 
eenvoudig mogelijk. 

Hiërarchie 
De hiërarchie op het kazerneterrein 
veranderde met de verschillende 
typologieën. Eerst was er 
voornamelijk een interne hiërarchie 
in het hoofdgebouw. Dat verplaatste 
zich richting de entree van het terrein. 
Waarna later het exercitieterrein of de 
appèlplaats de centrale hiërarchische 
plek werd. 

Typologie en stijl 
Hoewel de typologie zich ontwikkelde, 
komen bepaalde elementen van de 
voorgaande typologie terug in de 
volgende. De hoofdstijl is altijd een 
gematigde stijl, maar de werkelijke 
architectuur stijl wordt alleen bepaald 
door de tijdsperiode en de ontwerper, 
niet zo zeer de typologie.
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Naast de voorgaande paragrafen, 
die voornamelijk de militaire 
historie en opbouw van de 
Tapijnkazerne belichten, heeft ook 
het vooronderzoek naar de visie 
van kunstenaars, naar ruimtes die 
zijn oorspronkelijke functie verloren 
hebben, een basis gevormd voor het 
ontwerpproces. Uit dit onderzoek 
is één specifiek element dat mijn 
gedachtegang heeft beïnvloed 
en deze stond beschreven in 
het hoofdstuk ‘Interruption’ van 
het vooronderzoek; ‘The art of 
transformation’.2.18

Interruptie
Dit hoofdstuk gaat over slopen/
afbreken, over drastische 
veranderingen in de gebouwde 
omgeving. Veranderingen 
veroorzaakt door visionaire en soms 
ook boze kunstenaars. Maar waarom 
veranderen deze kunstenaars 
onze gebouwde omgeving en 
niet architecten, waarom zijn ze 
zelfs betrokken bij de gebouwde 

omgeving? De meeste van hen 
willen een visie uitdragen omtrent dit 
onderwerp en voeren een figuurlijk 
gevecht tegen de overheersende 
architectonische beweging. De 
artiesten in dit hoofdstuk maken 
interrupties om de wereld hun visie 
te laten zien en door dit te doen de 
bestaande gebouwde omgeving 
en diens conventies te bevragen. 
Op basis van ‘Conical Intersect’, het 
meest controversiële interruptie werk 
van de kunstenaar Gordon Matta-
Clark, wordt de gedachtegang van 
kunstenaars die interventies plegen in 
het architectuur veld onderzocht.  

‘Anarchitecture’
Het is Oktober 1975. Drie weken heeft 
Gorden Matta-Clark2.19 met een kleine 
groep vrienden gewerkt aan zijn 
nieuwste project, ‘Conical Intersect’.2.20 
Matta-Clark werd uitgenodigd door 
Georges Boudaille, organisator van de 
negende Biennale, een kunstwerk te 
maken voor de Biennale van Parijs. 

Het huis dat gebruikt werd voor 
het project ‘Conical Intersect’ was 
verlaten en op de lijst om gesloopt 
te worden. In de zijgevel van het 
gebouw werd een groot gat gemaakt 
door Matta-Clark. Het gat bevond zich 
op de tweede en derde verdieping. 
Op het eerste gezicht suggereerde 
het gat dat er zich een explosie had 
voorgedaan. Maar door nauwkeuriger 
te kijken was zichtbaar dat het gat 
perfect rond was, iets wat niet door 
een explosie veroorzaakt kon zijn. 
Het ecliptische gat doorboorde 
het huis van de zijgevel tot aan het 
dak. Het opzettelijk gemaakte gat 
creëerde een nieuwe ruimte in de 
bestaande organisatie van het huis. 
Deze ingreep werd door Matta-Clark 
omschreven als een ‘Anarchitectural’ 
werk. ‘Anarchitectural’ was een zelf 
bedachte naam wat zoveel betekend 
als ‘Making space without building 
it’.2.21 Het moet niet verward worden 
met de vervoeging van anarchie en 
architectuur. Het ‘Anarchitectural’ 
idee was een manier van denken die 

2.18 The art of transformation
2.19 Gordon Matta-Clark (1943-1978) born in New York, 
         United States.

2.5
  ‘Making space without building it’.

THE ART OF TRAnSFORmATIOn
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2.20 Gordon Matta-Clark - Conical Intersect (1975) Paris, 
         France 
2.21 Jenkins (2011) p.9
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Afb. 2.30    ‘Conical Intersect’  Gordon Matta-Clark

Matta-Clark in zijn eerdere werken 
heeft ontwikkeld, zoals ‘Splitting’,2.22 
‘Bingo’,2.23 and ‘Day’s End’.2.24 Met 
deze werken wilde hij laten zien 
wat er schuil ging achter de gevels 
van een gebouw; hij wilde de ziel 
van het gebouw blootleggen.2.25 
Zijn interventies maken ruimtes 
die verborgen waren zichtbaar. Ze 
maakte het mogelijk om door enkele 
verdiepingen te kijken en licht 
kon in ruimtes schijnen waar het 
normaal donker zou zijn. Dit werd 
allemaal mogelijk gemaakt door een 
ruimtelijke fusie van ruimtes en hun 
omgeving. Matta-Clark omschreef zijn 
interventie ‘Conical Intersect’ als volgt: 
”(...) ‘we’re not breaking anything; 
we’re trying to recreate something 
here.” 2.26

Een vorm van communicatie
‘Conical Intersect’ was gesitueerd 
in les Halles, een district in Parijs, in 
Rue Beaubourg. Het was ook direct 
gelegen naast de bouwplaats van 
het nieuwe kunstcentrum Centre 
Pompidou. De constructie van 
Centre Pompidou was onderdeel 
van een modernistisch plan in het 
district. Matta-Clark had een sterke 
afkeer van modernistische plannen 
en de opkomst van modernistische 
monumentale gebouwen. Met de 
term ‘monumentale gebouwen’ 
refereerde Matta-Clark naar 
de verschillende hedendaagse 
gebouwen zoals Centre Pompidou. 
Het gebouw in Rue Beaubourg was 
een van de laatste gebouwen die 
gesloopt moest worden voor de bouw 

van het Centre Pompidou, waardoor 
het gebouw voor Matta-Clark erg 
waardevol was. Het gaf hem de 
mogelijkheid om zijn ongenoegen te 
uiten en een dialoog te creëren tussen 
oud en nieuw. Zoals Matta-Clark 
uitlegde: “The determining factor is 
the degree to which my intervention 
can transform the structure into an 
act of communication.” 2.27 Hij toonde 
een nieuwe dynamische vocabulaire 
in de statische gebouwde omgeving 

en hoopte hiermee een discussie 
op gang te brengen omtrent de 
veranderingen in de gebouwde 
omgeving van het district les Halles. 
Met de interventie ondervraagde 
Matta-Clark de veranderingen in de 
gebouwde omgeving en toonde 
hij nieuwe mogelijkheden in de 
architectuur.

Interruptie in architectuur
Matta-Clark was een controversiële 

2.25 Prins In: Teeuwen (2011) p.8
2.26 Jenkins (2011) p.1
2.27 Jenkins (2011) p.11

2.23 Gordon Matta-Clark - Bingo (1974) Niagara Falls, 
         New York, United States
2.24 Gordon Matta-Clark - Day End’s (1975) New York, 
         United States 

2.22 Gordon Matta-Clark - Splitting (1974) Englewood, 
         New Jersey, United States
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Afb. 2.31     ‘Conical Intersect’  Gordon Matta-Clark interieur

kunstenaar die zijn visie op 
architectuur zichtbaar maakte voor het 
publiek door ingrepen in bestaande 
architectuur. Hij opende gebouwen 
door materiaal te verwijderen, zodat 
ze niet langer konden functioneren 
als gebouw. De gebouwen werden 
sculpturen, de interne ruimte 
was niet langere belangrijk voor 
alledaags gebruik, maar werd een 
stem in de dialoog met de omgeving. 
Zoals Matta-Clark beschreef: “Most 

things I have done and also have 
‘architectural’ implications, are in fact 
non-architecture (...) We thought in 
metaphoric voids, holes, testrooms, 
places that were not developed (...) 
metaphorically in the sense that their 
interest was not in the possible use of 
it.” 2.28

conclusie
Wat ik geleerd heb van Matta-Clark 
is niet zo zeer dat ik een discussie op 

gang wil brengen of de mogelijkheid 
wil hebben mijn ongenoegen te uiten 
en een dialoog te creëren tussen oud 
en nieuw. Maar de essentie zit hem 
voor mijn in de uitleg van het begrip 
‘Anarchitectural’, als in de betekenis 
van; ‘Making space without building 
it’. Daarbij wil ik niet zo zeer de ziel 
van een gebouw blootleggen, maar 
wel de essentie van het gebouw 
als uitgangspunt nemen voor de 
herbestemming.

‘Making space without building 
it’ interpeteer ik als creëren van 
ruimte door dingen weg te halen, 
zoals Matta-Clark in het beschreven 
voorbeeld ook heeft gedaan. Vanuit 
mijn fascinatie voor de relatie tussen 
gebouw en landschap, het creëren 
van verbindingen, bracht het me 
op het idee, om door middel van 
verbindingen te verwijderen, juist 
(nieuwe) verbindingen mogelijk 
te maken. Dit paradigma speelt 
dan ook een belangrijke rol in 
het ontwerpproces, zoals verder 
beschreven wordt in het volgende 
hoofdstuk. 

2.28 Jenkins (2011) p.12
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3
  ‘Disconnect to connect’.
STEDEnbOuWkunDIG PROjEcT

49

Het stedenbouwkundig project 
bestaat uit een aantal fases, waarin 
eerst een eigen stedenbouwkundige 
visie is opgesteld, waarna er in een 
groep een gezamenlijk plan aan de 
hand van de werkwijze van Palmboom 
is ontworpen. De uiteindelijke 
uitwerking weer is individueel 
uitgevoerd. Het alles is begonnen 
met een eigen stedenbouwkundige 
visie betreffende de herbestemming 
van de Tapijnkazerne. Deze visie 
is opgebouwd uit allereerst een 

analyse van het terrein gebaseerd 
op de vooronderzoeken. Daarna is 
aan de hand van deze analyse een 
aantal uitgangspunten opgesteld. 
Samen met het persoonlijke 
standpunt (methode) vormen deze 
de individuele visie.  Hierna is er in 
groepsverband (samen met Frank 
van Gemert en Edwin Caspers) een 
gezamenlijk stedenbouwkundig 
project ontwikkeld. Dit is gedaan 
aan de hand van de werkwijze van 
stedenbouwkundige Frits Palmboom. 

Dit heeft geleid tot een basisplan met 
een aantal spelregels ten behoeven 
van de stedenbouwkundige 
uitwerking, maar wel met de 
mogelijkheid voor een persoonlijke 
uitwerking. Deze uitwerking 
vormt dan ook het  uiteindelijk  
individuele stedenbouwkundige 
project. De gelaagdheid van het 
stedenbouwkundige project wordt 
aan de hand van een aantal kaarten 
nader toegelicht.
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In deze paragraaf wordt de opbouw 
van de persoonlijke stedenbouw-
kundige visie behandeld. Allereerst 
is er aan de hand van de gedane 
vooronderzoeken (M3) een analyse 
gemaakt van de Tapijnkazerne. Dit 
alles is puntsgewijs weergegeven in 
een SWOT-analyse, waar vanuit een 
aantal uitgangspunten naar voren 
kwamen voor de stedenbouwkundige 
visie. Deze visie is verder uitgewerkt 
en beschreven in de daarop 
volgende subparagraaf (3.1.2 Visie 
Tapijnkazerne). De belangrijkste 
problemen en kansen van de stad 
Maastricht en het kazerneterrein 
worden hierin toegelicht. 

Naast deze uitgangspunten vormt 
ook het persoonlijke standpunt/
methode  een belangrijk onderdeel 
van de visie. Hierin wordt het thema 
‘disconnect to connect’, dat gebaseerd 
is op het vooronderzoek ‘The art of 
transformation’3.1, nader toegelicht. 
Het thema ‘disconnect to connect’ 
is een steeds terugkomend thema 
in zowel het stedenbouwkundige 
project als ook in het uiteindelijk 

ontwerp.  Het is een statement dat als 
het ware een rode draad vormt door 
het gehele ontwerpproces, zonder bij 
elk onderdeel heel nadrukkelijk op de 
voorgrond te treden. 

3.1 The art of transformation

3.1
  De problemen en kansen van de Tapijnkazerne.

STEDEnbOuWkunDIGE VISIE

Afb. 3.1   Tapijnkazerne Maastricht
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Alvorens een visie te kunnen gaan 
vormen heb ik me gericht op een 
aantal kwaliteiten en probleem van het 
terrein en zijn omgeving. Dat heb ik 
samenvattend vergegeven in een korte 
SWOT-analyse, waarin de belangrijkste 
sterktes, zwaktes, kansen en dreigingen 
puntsgewijs staan beschreven. 

Sterkte (Strengts);
- Park
- Ruimtelijke structuur kazerne
- Aanwezige kennis (studenten)
- Compacte stad in een weids 
 landschap
- Geschiedenis van de plek

zwakte (Weakness);
- Gezondheidsniveau
- Geslotenheid terrein (enclave)
- Verbindingen parken
- Postuniversitaire leegloop3.2

- Sociale samenstelling be-
 volking

kansen (Opportunities);
- Kenniseconomie en Life 
 Science3.3

- Vrije tijdseconomie3.4

- Combinatie van zorg en 
 onderwijs3.5

- Leisure park3.6

- Ruimtelijk structuur terrein
- Lokaliteit en historie 
 (vestingwerken)
- Stedelijke voorzieningen3.7

Dreiging (Threats);
- Kwaliteit kazerneterrein als 
 enclave
- Bruikbaarheid terrein door 
 onwetendheid

De sterke punten van het gebied zijn 
onder andere de ruimtelijk structuur 
van het kazerneterrein en de aanwezige 
kennis in de stad en het park. Zwakke 
punten zijn het gezondheidsniveau 
in Maastricht, de connectie van de 
parkengordel en de geslotenheid van het 
terrein. Kansen liggen er op het gebied 
van de kennis-, en vrijetijdseconomie 
en bijvoorbeeld in de historische laag 
van oude vestingwerken. Als laatste de 
mogelijke bedreiging; het behouden 
van de karakteristieken van het 
kazerneterrein en de bruikbaarheid door 
onwetendheid. De dreiging bestaat 

uit het feit dat de kwaliteiten verloren 
kunnen gaan.

Vanuit deze analyse komen een aantal 
problemen of juist kansen die een 
belangrijke rol spelen in mijn visie; 
Zo wil ik het gebied teruggeven aan 
de Maastrichtenaren en de mensen 
in het algemeen, door de huidige 
enclave op te heffen en het gebied 
toegankelijk te maken. Ik wil het 
maatschappelijke probleem van een te 
laag gezondheidsniveau aanpakken, 
omdat dit ook niet strookt met het 
imago dat Maastricht wil uitdragen 
op het gebied van kennis; als zijnde 
gericht op ‘life science’. Daarnaast wil ik 
gebruik maken van de kwaliteit van het 
aangrenzende park en deze versterken 
door de parkengordel af te maken. Dit 
alles wordt uitgebreider behandeld in 
de volgende paragraaf.

3.1.1
  Strenghts, Weakness, Opportunities & Threats.

SWOT-AnALySE

3.2 SWOT dimensies van de stad Maastricht
3.3 Maastricht, de Europese Belofte

3.4 Maastricht, de Europese Belofte
3.5 SWOT dimensies van de stad Maastricht

3.6 SWOT dimensies van de stad Maastricht
3.7 Maastricht, de Europese Belofte
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kijkend naar de kazerne
De opgave bestaat uit de 
herbestemming van het kazerne-
terrein in Maastricht. Dit terrein 
heeft een kenmerkende structuur, 
gerelateerd aan de oude functie, en 
is beeldbepalend voor dit deel van 
Maastricht. De oude, deels bestaande 
structuur en het beeld (aanzicht) 
dient behouden te worden, omdat 
het een monumentaal, karakteristiek 
en cultureel belangrijk geheel is. 
[uitgangspunt 1] Uit het onderzoek 
is gebleken dat de structuur bepaald 
wordt door een vijftal assen. 
De belangrijkste monumentale 
gebouwen die bepalend zijn 
voor deze structuur moeten dus 
behouden blijven. De overige (niet 
monumentale) bebouwing zou later 
indien noodzakelijk gesloopt kunnen 
worden. Op deze locatie kan dan 
nieuwbouw plaatsvinden, dit dient 
wel te gebeuren binnen dezelfde 
structuur. Het beeldbepalende 
aanzicht van de kazerne (aan de Prins 
Bisschopsingel en Sint Hubertuslaan) 
dient zoveel mogelijk behouden te 
worden. [uitgangspunt 2] Dit dient 

te gebeuren volgens behoud door 
behoedzame ontwikkeling; een 
middenweg tussen ontwikkeling 
zonder behoud (alles weg) en 
museaal behoud (alles blijft). 
De dienstwoningen aan de Sint 
Hubertuslaan behoren tegenwoordig 
niet meer tot het kazerneterrein, 
deze blijven daarom ongemoeid in 
het plan. 
kijkend naar de omgeving

De omgeving bevat een bijzondere 
kwaliteit en dat is het park. Door 
deze kwaliteit te benutten kan ook 
het kazerneterrein hiervan profiteren. 
Het park maakt onderdeel uit van 
een parkengordel. De verbindingen 
kunnen versterkt worden door op 
sommige plaatsen het park meer 
ruimte te bieden. [uitgangspunt 3] 
Hiervoor zal een aantal monumentale 
gebouwen in het park komen te liggen. 

3.1.2
  Problemen oplossen, kansen benutten.

VISIE TAPIjnkAzERnE

Afb. 3.2   Verbinden parkengordel
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Bovendien zullen enkele gebouwen 
plaats moeten maken om een goede 
connectie mogelijk te maken. Op de 
plaats waar de gebouwen onderdeel 
gaan uitmaken van het park is het 
noodzakelijk ruimtes duidelijk te 
definiëren. Het terugbrengen van de 
oude Jekerloop helpt daarbij, door 
middel van inkadering van het park. 
Aan de westzijde van het kazerneterrein 
wordt het park ook uitgebreid. 
Enerzijds om ook hier de Jeker (en 
diens kwaliteiten) zichtbaar te maken, 
anderzijds om een goede connectie 
met het park aan de overzijde en 
achterland van de Prins Bisschopsingel 
te krijgen. Om de barrière die deze 
weg vormt te kunnen slechten zal 
een verbindingen tussen beide zijden 
gecreëerd moeten worden. Aan de 
ene zijde zorgen de berenkuil en 
stadsmuur ervoor dat mensen over 
deze barrière getrokken worden. Aan 

de andere zijde zou een reconstructie 
van de historische Jekerschans, die 
zich precies op de locatie van het 
sportterrein bevindt, deze functie 
kunnen vertolken. Het overige deel 
van het sportterrein zou voor latere 
groei van of de achterliggende wijk 
of het politiebureau gebruikt kunnen 
worden.

kijkend naar de stad
Het kazerneterrein vormt al sinds 
lange tijd een enclave binnen de 
stad Maastricht. Ondanks de locatie 
grenzend aan de binnenstad heeft het 
nooit echt deel uit kunnen maken van 
de stad. Door de opgave het gebied te 
herbestemmen ligt er de mogelijkheid 
hier verandering in te brengen; het 
kazerneterrein te openen. Het gebied 
zal terug moeten worden gegeven aan 
de Maastrichtenaren. [uitgangspunt 4] 
Een kwaliteit van de directe omgeving 

en de stad is het contrast tussen de 
drukte en levendigheid van de stad en 
de rust van het park, twee werelden 
gescheiden door de stadsmuur.

Problemen
De stad Maastricht kent een aantal 
problemen. De sociale samenstelling 
van de bevolking (ontgroening 
/ vergrijzing), relatief hoge 
werkeloosheid, lage arbeidsmarkt 
kansen, onder gemiddeld gezond-
heidsniveau en het niet kunnen 
behouden van jonge professionals en 
rijkere ouderen. In deze visie wordt in 
eerste instantie niet uitgaan van de 
problemen, maar juist van de kansen 
en mogelijkheden die de omgeving en 
het terrein bieden.3.8

kansen
Het kazerneterrein ligt direct aan de 
zuidelijke parkengordel van de stad. 
Om deze kwaliteit en de kwaliteiten 
van de parken te benutten dient de 
connectie tussen deze groengebieden 
geoptimaliseerd te worden. Door 
gedeeltes van het kazerneterrein 
onderdeel uit te laten maken van het 
park kan deze connectie verbeterd 
worden. In economisch opzicht heeft 
de stad Maastricht nog maar weinig 
groeimogelijkheden. Desondanks is 
het de economische motor van Zuid 
Limburg. Kansen liggen er nog wel 
op het gebied van kenniseconomie 
en vrijetijdseconomie. Specifieke 
marktkansen zijn onder andere: 
stedelijke voorzieningen, de 
Universiteit Maastricht en het 
Academisch Ziekenhuis Maastricht. 3.9

3.8 Visie bedrijventerreinen en kantorenlocaties

Afb. 3.3   Oude Jekerloop (H) en Jekerschans (F)
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Problemen aanpakken
Ondanks het feit te willen uitgaan 
van de kansen die het gebied 
biedt, zijn er een aantal problemen 
die aangepakt dienen te worden. 
Het maatschappelijk probleem 
dat aangepakt gaat worden is het 
relatief lage gezondheidsniveau 
van de Maastrichtenaren. Dit kan 
gecombineerd worden met het feit dat 
de stad Maastricht zich wil profileren 
op het gebied van Healthcare en Life 
Sciences. De kennis die op dit gebied 
aanwezig is in Maastricht (Universiteit 
en AZM) moet gekoppeld worden 
aan de bewoners van de stad. Om het 
gezondheidsprobleem te verkleinen 
worden de kennis en de studenten van 
de Universiteit gebruikt en daarmee 
gekoppeld aan de stad, door omgang 
met de lokale bewoners. Hierdoor 
worden de studenten meer betrokken 
met de stad Maastricht en kunnen 
uiteindelijk jonge professionals 
behouden blijven. Een ander 
probleem dat momenteel speelt is de 
geslotenheid van het kazerneterrein. 
Door een deel van het terrein bij het 
park te voegen en dus openbaar te 
maken zal dit deels opgelost worden. 
Het andere deel van het terrein zal 
ook toegankelijk worden, maar wordt 
een semiopenbare ruimte. Het laatste 
probleem dat uit het onderzoek naar 
voren kwam was de barrière (Prins 
Bisschopsingel) die zich tussen het 
kazerneterrein en het bijbehorende 
sportterrein bevindt. Doordat een 
deel van het sportterrein onderdeel 
gaat uitmaken van de parkengordel 
en het andere deel voor uitbreiding 

van de achterliggende wijk of het 
politiebureau gebruikt kan worden, 
vormt de barrière geen groot 
probleem meer. Deze voormalige 
barrière is dan het einde van het 
terrein.

Programma
Het kazerneterrein zal worden in 
gedeeld in grofweg drie zones. De 
eerste zone is gelegen aan de rand 
van het park en zal ook onderdeel 
gaan uitmaken van het park. Het 
wordt een gebied voor recreatief 
gebruik en de bestaande (kazerne)
bebouwing zal dan ook aanverwante 
functies, zoals restaurant, horeca, en 
hotel, gaan herbergen. De voormalige 
voertuigenloods in het westen op 
het kazerneterrein gelegen zal plaats 
moeten maken om de verbinding 
van de parkstructuur te voltooien. 
Deze zone zal openbaar toegankelijk 

zijn en wordt door middel van het 
terugbrengen van de oude Jekerloop 
ingekaderd. Dit hele gebied is 
openbaar toegankelijk en moet een 
breed publiek trekken variërend 
van omwonenden, studenten tot 
toeristen.

De tweede zone zal bestaan uit de 
monumentale kazernebebouwing 
in het zuiden van het terrein. Deze 
worden alle herbestemd en dus 
niet gesloopt om zo de ruimtelijke 
structuur en het beeld van het terrein 
te behouden. In dit gebied zullen 
functies gerelateerd aan Life Sciences 
worden ondergebracht, waarbij 
de interactie tussen de studenten 
en de bewoners een belangrijk 
onderdeel moet uitmaken. Functies 
gerelateerd aan Life Sciences zijn  
voorzieningen op het gebied van 
gezondheidszorg variërend van 

Afb. 3.4   Geslotenheid terrein

3.9 Visie bedrijventerreinen en kantorenlocaties
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huisarts tot specialistische zorg, maar 
ook ondersteunende functies als 
bijvoorbeeld sportvoorzieningen. Dit 
gebied moet een meer semiopenbaar 
karakter krijgen, waarbij de interactie 
tussen verschillende groepen mensen 
(studenten/bezoekers) vooral binnen 
het gebouw plaatsvindt.

Tussen deze beide zones bevindt zich 
de derde zone. Deze overgangszone 
zal pas later in ontwikkeling worden 
gebracht, afhankelijk van de 
behoeften vanuit de maatschappij. De 
bestaande bebouwing zal alleen waar 
nodig worden gesloopt. In principe 
mag alle bebouwing in de loop van 
de tijd worden gesloopt wanneer 
dit nodig is en herbestemmen 
geen reële optie is. Wordt er echter 
nieuwbouw geplaatst dan dient dit 
te gebeuren binnen de bestaande 
structuur van het kazerneterrein. Het 

ruimtelijke beeld moet behouden 
of zelfs versterkt worden en ook met 
de assenstructuur en schaal van de 
bebouwing dient rekening gehouden 
te worden. Uitbreidingen zullen in 
eerste instantie gericht zijn op de Life 
Sciences zone en dienende functies 
herbergen.

beeld/imago
Ik wil dat op het terrein het 
karakteristiek beeld van de kazerne 
blijft bestaan. Dit moet gebeuren 
door enerzijds de ruimtelijke 
structuur te behouden, daarvoor 
zijn plekken als de appèlplaats 
omsloten door het hoofdgebouw 
en de beide logiesgebouwen 
bepalend. Deze plekken stralen het 
militaire karakter uit, waarbij orde en 
overzichtelijkheid de discipline en 
supervisie bevorderen. Ook op het 
terrein dient het paviljoensysteem, 

waarin de kazerne oorspronkelijk is 
ontworpen, overal duidelijk zichtbaar 
te zijn. Anderzijds moet het aanzicht 
met beeldbepalende gebouwen, 
zoals bijvoorbeeld het wachtgebouw, 
behouden blijven. Dat kan gedaan 
worden door de aanzichtzijde van 
de gebouwen zoveel mogelijk in 
originele staat te laten en geen 
nieuwbouw toe te passen voor 
deze bebouwing. Daarnaast is het 
belangrijk dat het kazerneterrein beter 
aansluit op zijn directe omgeving. 
Dit wordt gedaan door een deel van 
het terrein bij het park te voegen. 
Maar ook op het overige deel van de 
kazerne dient groen een belangrijke 
rol te spelen. De groenstructuur 
werkt als (visueel) verbindend 
element op het terrein. Daarbij is het 
wel belangrijk dat ruimtes duidelijk 
worden gedefinieerd en ingekaderd, 
zodat duidelijk is waar je te maken 
hebt met publieke ruimte en waar 
niet. Het beeld van de kazerne dient 
niet in één keer veranderd te worden. 
De kazerne zelf is ook ontstaan vanuit 
een zekere basis(ontwerp) waarna 
er door de jaren heen enkele (bij)
gebouwen zijn bijgekomen. Hetzelfde 
geldt natuurlijk voor de groei van 
een stad als Maastricht, waarbij 
gelaagdheid een belangrijke rol 
speelt. In het plan dient een bepaalde 
fasering te zitten, waarbij het zich 
eerst richt op de verbindingen van de 
parkengordel en het herbestemmen 
van de monumentale bebouwing, 
waarna later in het overgangsgebied 
uitbreiding door middel van 
nieuwbouw kan plaatsvinden.

Afb. 3.5  Barrière Prins Bisschopssingel
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Het statement of belangrijkste 
uitgangspunt binnen het steden-
bouwkundig project is; ‘Disconnect 
to Connect’. Dit statement komt als 
gedachtegang voort uit hetgeen 
bij het vooronderzoek ‘The art of 
transformation’ 3.10 in het hoofdstuk 
‘Interruption’ wordt beschreven. 
Met name de quote; ‘Making space 
without building it’ wat door mij 
geïnterpreteerd werd als ‘Making 
spaces by removing’ bracht me 
op dit idee, om door middel van 

verbindingen te verwijderen, 
verbindingen te creëren. Dit 
paradigma speelt dan ook een 
belangrijke rol in het ontwerpproces. 

Het probleem waar ik in eerste 
instantie op in ga is de geslotenheid 
van het terrein. Ik wil het gebied 
teruggeven aan de mensen, 
waardoor het gebied als zijnde een 
enclave niet goed gehandhaafd kan 
blijven. Een enclave wordt gevormd 
door de grens van zo’n gebied, de 

afwezigheid van een connectie 
met de stad. Omdat ik de enclave 
wil openen is allereerst de grens en 
daarmee de connectie met de stad 
belangrijk. Omdat de enclave zich 
als een eenheid heeft gevormd, 
maar de stad eromheen geen 
eenduidig geheel is (verschillende 
wijken, grenzen, binnenstad, park) 
is het onmogelijk de oorspronkelijke 
enclave als een geheel te koppelen 
aan de stad. 

3.1.3
  Verbindingen maken door verbindingen te verbreken.

DIScOnnEcT TO cOnnEcT

Afb. 3.7   Schematische weergave toekomstige situatieAfb. 3.6  Schematische weergave bestaande situatie

3.10 The art of transformation
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Mijn doel is het kazerneterrein te laten 
aansluiten op het stedelijk weefsel. 
De benadering die ik daarvoor het 
gekozen; Disconnect to connect heb 
ik schematisch proberen weer te 
geven door de stad voor te stellen als 
een puzzel. De stad is een grote puzzel 
bestaande uit allemaal kleine stukjes 
die op verschillende manieren op 
elkaar aansluiten. Binnen deze puzzel 
vormt het kazerneterrein eigenlijk een 
in verhouding te groot puzzelstuk, dat 
ook niet aansluit op de aanliggende 
puzzelstukjes (Afb. 3.6). Ik wil ervoor 
zorgen dat het kazerneterrein past in 
de stedelijke puzzel, door het terrein 
op te delen in meerder puzzelstukjes 
(Afb. 3.7). Als je specifieker naar 
het kazerneterrein gaat kijken krijg 
je de schematische verdeling als 
weergegeven in afbeelding 3.8. 
Hier is al te zien dat er verschillende 
zones ontstaan die elk op een andere 
manier een connectie aangaan met 
de omgeving. Er zijn drie zones; de 
recreatieve zone, de zorg oftewel Life 
Science zone en de overgangszone 
(dienende zone).

De grijze puzzelstukjes vallen voor mij 
buiten het eigenlijke kazerneterrein 
en de herstructurering. De woningen 
die nu al niet tot het kazerneterrein 
behoren laat ik ongemoeid. Deze 
privéruimte is nu al meer gericht op 
de tegenover liggende woonwijk (Afb. 
3.9). Het deel van het sportterrein 
dat niet gebruikt wordt voor het 
afmaken van de parkengordel, zal ook 
niet bij het kazerneterrein worden 
getrokken, omdat de barrière (Prins 

Afb. 3.8  Schematische verdeling zones

Afb. 3.9  Voormalige officierswoningen zone

Afb. 3.10  Sportterrein zone
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Bisschopssingel) te sterk is. Bovendien 
moet de huidige façade van het 
kazerneterrein behouden blijven. Het 
terrein zal in de toekomst gebruikt 
kunnen worden voor eventuele groei 
van de woonwijk (Afb. 3.10).
 
De recreatieve zone gaat een fysieke 
connectie aan met het park en 
maakt daar ook onderdeel van uit 
(Afb. 3.11). Het moet er tevens voor 
zorgen dat de parkengordel om 
de stad wordt voltooid. De ruimtes 
zijn publiek toegankelijk en in de 
gebouwen komen dan ook publieke 
functies. Te gebruiken voor zowel 
de bezoekers als de bewoners van 
Maastricht.  De zorg of Life Science 
zone moet een functionele connectie 
krijgen met de stad (Afb. 3.12). De 
bewoners van Maastricht kunnen 
gebruik maken van de verschillende 
gezondheid gerelateerde functies 
en voorzieningen. Het is een 
semiopenbare ruimte waar de 
bestaande ruimtelijke structuur zoveel 
mogelijk behouden dient te worden, 
omdat deze hier bepalend is voor het 
militaire karakter. Daarnaast zal hier 
de kennis van de studenten worden 
gelinkt aan de behoefte van de lokale 
bewoners.  Tussen beide gebieden 
ligt een overgangszone (Afb. 3.13). Dit 
gebied zal eerst worden gebruikt voor 
ondersteunende functies voor beide 
zone. Later kan het in beide richtingen 
groeien, afhankelijk van de vraag. De 
bestaande bebouwing kan daarbij 
indien noodzakelijk plaats maken 
voor nieuwbouw. 

Afb. 3.11  Recreatieve zone

Afb. 3.12  Life Science zone

Afb. 3.13 Overgangs(dienende)zone
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Het stedenbouwkundige project is 
gebaseerd op de ideeën van Frits 
Palmboom. Palmboom bekritiseerde de 
(oude) stedenbouw als zijnde niet flexibel 
voor toekomstige verandering en teveel 
gefocust op de relatie tussen gebouw 
en omgeving. Palmboom focuste zich 
meer op de relatie tussen landschap 
en stedenbouw. Historische elementen 
zijn belangrijk in zijn ontwerpen 
als krijtlijnen voor toekomstige 
ontwikkelingen. Palmboom zegt 
dat een stedenbouwkundig project 
(niet een masterplan), een ruimtelijk 
framewerk is, aangevuld met een 
aantal ontwerpregels. Landschap en 
infrastructuur zijn de basiselementen, 
welke het kader vormen voor stedelijke 
ontwikkeling. 

Oude stedenbouw
Bij de oude stedenbouw moest 
planologisch vooronderzoek (samen 
met typologie en morfologie studies) 
leiden tot een stedenbouwkundig 
ontwerp, ook wel ‘het plan’ 
genoemd. Het was gebaseerd op de 
vooronderstelling dat de overheid 
in staat was de maatschappelijke 

ontwikkelingen nauwkeurig te 
herkennen en tot in detail te sturen. 
Daarbij werd het verleden als een 
ballast beschouwd en was werd ruimte 
voor toekomstige veranderingen niet 
nodig geacht. De vooronderzoeken 
en studies waren ook voornamelijk 
gericht op gebouwen en gebouwen-
ensembles en de relaties tussen 
gebouw en omgeving. Er kwam steeds 
meer kritiek op deze werkwijze, omdat 
hierbij de stedelijke complexiteit 
in de architectuur en stedenbouw 
onvoldoende tot uiting kwam. 
Er ontstond zo een toenemende 
verschraling van het stedelijk leven en 
het besef van de culturele betekenis 
van complexe stedelijke structuren 
verdween langzaam. Hierdoor kwam 
er een pleidooi voor een culturele 
herwaardering en herinterpretatie 
van stedelijkheid en een poging de 
ruimtelijke en fysieke kenmerken 
van stedelijkheid te formuleren. In 
het boek; Transformaties van het 
verstedelijkt landschap      (Afbeelding 
3.2), wordt het pleidooi ondersteund 
aan de hand van onder andere de 
volgende boeken; Formes urbaines  de 

l’ilot á la barre (de rationele stad), van 
Jean Castex, Jean-Charles DePaule en 
Philippe Panerai - De architectuur van 
de stad, van Aldo Rossi - Complexity 
and Contradiction in Architecture, van 
Robert Venturi Delirious - New York , 
van Rem Koolhaas.3.11

Ook Palmboom zet zich af tegen de 
oude stedenbouw en richt zich niet op 
de relatie tussen gebouw en omgeving, 
maar legt zijn focus op de relatie tussen 
het landschap en de stedenbouw. 
Het landschap speelt een cruciale rol 
in de wijze van kijken analyseren en 
ontwerpen. zoals naar voren komt 
in zijn boek; Rotterdam, verstedelijkt 
landschap (Afbeelding 3.1). Ook zegt 
Palmboom: ‘het landschap is niet meer 
louter een context, een ‘omgeving’ van 
de bebouwing, maar de bebouwing 
wordt als deel van het landschap 
beschouwd’. 3.12 De kern van het werk 
van Palmboom gaat om de verhouding 
tussen continuïteit en dynamiek met 
als domein het landschap. Daarbij 
besteed hij veel aandacht aan het 
behoud van elementen die de moeite 
waard zijn en al lange tijd het karakter 

3.11 Transformaties van het verstedelijkt landschap.
3.12 Rotterdam, verstedelijkt landschap.
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van het gebied hebben bepaald. 
Daarnaast creëert hij condities voor 
verschillen, hij schept voorwaarden 
voor nieuwe, onverwachte en 
onvoorziene ontwikkelingen.

Ontwerpstrategie
Palmboom gaat bij zijn stedenbouw-
kundige strategie altijd uit van een 
probleem dat voor handen is. Dit 
probleem moet volgens Palmboom 
eerst goed doorgrond worden voordat 
er een plan ontworpen kan worden. 
Hij gaat daarom eerst op zoek naar 
de karakteristieken van een gebied 
en laten de ruimtelijke oplossingen 
daar vervolgens uit voort komen. 
Het stedenbouwkundig plan is zo 
een logische consequentie van de 
omstandigheden. Een voorbeeld 
hiervan is het plan dat Palmboom 
maakte voor de VINEX wijk Ypenburg 
(Referentieproject 1). Daar is besloten 
om de lange lijnen in het landschap 
die gevormd worden door het 
veenlandschap, een voormalige 
landingsbaan en rijen lindebomen 
intact te houden. De lijnen vormen het 
kader van het stedenbouwkundige 
plan, omdat deze lijnen een sterke 
karaktereigenschap van het gebied 
zijn. Omdat karakteristieken verankerd 
worden in het nieuwe plan, zullen ook 
in de toekomst de lijnen niet worden 
doorbroken en zo wordt een zeker 
continuïteit van stedenbouwkundig 
plan afgedwongen. Uit dit voorbeeld 
blijkt, dat wanneer het kader 
van het stedenbouwkundig plan 
voorkomt uit de karakteristieken die 
al in het landschap aanwezig zijn, het 

stedenbouwkundig plan daar sterker 
van kan worden. Een ander kenmerk 
van de strategie van Palmboom is 
de verweving van landschap en 
stedenbouw. Het bureau ziet deze 
twee concepten nooit los van elkaar. 
Om dit te illustreren het voorbeeld 
van het plan dat Palmboom in 
1993 ontwikkelde voor Belvedère 
in Maastricht (Referentieproject 2). 
Daar werden stedenbouwkundige 
en landschappelijke kenmerken 
samengebracht door eerst op 
zoek te gaan naar kenmerken in 
het landschap en hier met het 
stedenbouwkundige patroon op 
aan te sluiten. Dit heeft hij proberen 
te doen door stedenbouwkundige 
elementen zoals de afritten van de 
snelweg die door het plangebied 
loopt, en het verloop van de hoogte 

van die weg, te laten samengaan met 
de landschappelijke gelaagdheid 
van het gebied. Vervolgens hebben 
de stedenbouwkundigen daar op 
aansluitend gebieden aangegeven 
waarbinnen de toekomstige 
bebouwing gerealiseerd kon worden. 

De bebouwing komt in de 
stedenbouwkundige benadering van 
Palmboom dus na de landschappelijke 
en stedenbouwkundige vormgeving. 
Palmboom wil ruimtelijke oplos-
singen voort laten komen uit 
de karakteristieken van zijn 
projectgebieden. Hij combineert de 
sterke landschappelijke kwaliteiten van 
het gebied met daarbij aansluitende 
stedenbouwkundige patronen en komt 
zo tot logische ruimtelijke oplossingen 
voor het heden en de toekomst. 3.13
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Afb. 3.14   Boek; Rotterdam, verstedelijkt landschap 

3.13 Essay: Ontwerpen = uitvinden, Ellen van Holstein.
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Hij spreekt niet meer van een 
stedenbouwkundig plan (zoals een 
masterplan), maar een stedenbouw-
kundig project (een ‘printplaat’). 
Dit stedenbouwkundig project 
biedt een ruimtelijk raamwerk, die 
de samenhang verzorgt tussen 
gebouwen, openbaar gebied en 
toekomstige ontwikkelingen.  Om 
een samenhangend geheel te kunnen 
creëren gaat Palmboom opzoek naar 
de historische gelaagdheid van een 
gebied. Uit de historische groei van 
de stad kunnen constanten worden 
afgeleid, die als krijtlijnen dienen 
voor toekomstige ontwikkelingen. 
Uit zijn analyses blijkt dat landschap 
en infrastructuur de standvastige 
elementen zijn in de ontwikkeling 
van de stad en daarmee dus de 
sleutelbegrippen zijn voor stedelijke 

ontwikkeling. Het raamwerk wordt 
dan ook voornamelijk uit deze lagen 
opgebouwd. Dit ruimtelijk raamwerk 
vult hij aan met een aantal duidelijke 
spelregels die de planontwikkeling in 
een bepaald gebied moeten sturen, 
maar deze zorgen ook voor voldoende 
vrijheid om in te spelen op toekomstige 
ontwikkelingen.

Het landschap
Het begrip landschap vormt een 
belangrijk uitgangspunt binnen de 
ontwerpideologie van Palmboom. Hij 
benadert het begrip landschap vanuit 
twee verschillende invalshoeken. 
Ten eerste is het begrip landschap 
historisch gezien nauw verbonden 
met de landschapsschilderkunst: het 
genre waarin een landelijke omgeving 
wordt afgebeeld als een tafereel, dat in 
één blik is te overzien.  Ten tweede  is er 
het begrip landschap in geografische 
zin: het landschap als een deel van het 
aardoppervlak dat een samenhang 
vertoont op basis van kenmerken 
die veel verder reiken dan het visuele 
alleen. Een aantal eigenschappen 
van het begrip landschap maken het 
relevant voor het denken over en 
tekenen aan de stad. 3.14

Een eerste eigenschap is uitgestrekt-
heid. Tegenover het begrensde en 
uitgebalanceerde tafereel van de 
landschapsschilderkunst, staat de 
uitgestrektheid van het geografische 
landschap. Het is zelden in zijn geheel 
te overzien, waardoor men moet 
bewegen of reizen om een totaal 
beeld te krijgen. De uitdaging is het 

oog te richten op de grote schaal en 
niet alleen op het vormgeven van 
het tafereel. Een tweede eigenschap 
is meerduidigheid. In landschappen 
kunnen talloze contrasten voorkomen. 
Het landschap is een verzameling van 
natuurlijke en culturele invloeden. 
In de derde plaats is landschap 
dynamisch en tijdgetekend. Landschap 
is voortdurend aan veranderingen 
onderhevig, het is een fragment in de 
tijd. In het landschap komen meerdere 
tijdsdimensies tot uitdrukking. Het 
landschap is narratief: het vertelt 
verhalen over de geschiedenis van 
zijn ontstaan en ontwikkeling. Ten 
vierde is landschap materieel en 
weerbarstig. Het is het resultaat van 
hoe de elementen (land, water, wind 
etcetera) fysiek op elkaar inwerken, 
elkaar in beweging brengen en vaste 
vormen aannemen in landschappelijke 
structuren. Deze ontstaande structuren 
laten zich niet eenvoudig veranderen 
en overleven zo hun oorsprong. Ten 
vijfde zijn landschappen specifiek en 
plaatsgebonden. Er bestaan enorm veel 
soorten, die in typologische termen 
kunnen worden omschreven. Maar elk 
landschapstype is op specifieke wijze 
aangepast  aan de lokale condities. 
Tenslotte is het landschap meestal 
slechts gedeeltelijk ontwerpgestuurd 
tot stand gekomen. De mens is niet 
de bron van het landschap, maar 
participant in het proces van ontstaan 
en ontwikkeling. Zelfs het Nederlandse 
landschap, dat bekend is als bij uitstek 
ontwerpgestuurd staat van het 
begin af aan in de schaduw van de 
oerkrachten van de zee.3.15
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Afb. 3.15   Boek; Transformaties van het verstedelijkt landschap

3.14 Essay: Getekend grondvlak, gelaagde tijd, Frits 
         Palmboom.
3.15 Essay: Getekend grondvlak, gelaagde tijd, Frits 
         Palmboom.
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Afb. 3.16    Raamwerk stedenbouwkundig project Ypenburg

Het stedenbouwkundig project 
Buitenplaats Ypenburg uit 1994 is een 
uitbreidingsgebied voor ongeveer 
11.000 woningen op het terrein van 
een voormalig militair vliegveld. 
De locatiekeuze en het programma 
komen voort uit het Vinex-beleid. Het 
project bestaat uit twee componenten: 
aan de ene kant een raamwerk van 
openbare ruimten en routes (Afb. 
3.16), die het geraamte van het plan 
vormen; aan de andere kant de velden 
(Afb. 3.17), die in de loop van de tijd 
door ontwerpers en ontwikkelaars 
tot woon- en werkgebieden zijn 
ontwikkeld. Het raamwerk staat relatief 
los van het programma en de vorm 
van de bebouwing. Het vormt het 
kader in het langdurige proces van 
realisatie en kan op langere termijn 
veranderingen in zich opnemen.  
Vanaf 1996 is het raamwerk in een 
aantal stappen tot in detail uitgewerkt 
en gerealiseerd. Het heeft een 
eigen architectonische vormgeving 
gekregen. Het is niet vormgegeven 
op de maat van de aanliggende 
woonbuurten, maar wil deze juist 
overtreffen. De grote maten hebben 

een eenvoudige, rustige detaillering, 
die de ruimtevorm accentueert en 
zelf niet teveel aandacht opeist. Het 
raamwerk volgt de richtingen van het 
regionale strandwallen landschap. De 
doorlopende lijnen evenwijdig aan de 
kust strekken zich gedeeltelijk uit tot 
buiten het gebied. De lijnen loodrecht 
op de kust doorkruisen verschillende 
zones en wisselen van karakter. De 

infrastructuur voor verkeer en water 
zijn in het raamwerk verweven 
(Afb. 3.18). Het hoofdwegennet laat 
de belangrijkste bouwstenen van 
het plan zien aan de passant. Het 
secundaire wegennet heeft de vorm 
van een grofmazig raster, dat alle 
buurten ontsluit. Hoofdroutes en 
watergangen zijn gebundeld, om 
een riant ruimtelijk effect te creëren. 

3.2.1
  Ypenburg, Den Haag.

REFEREnTIEPROjEcT 1
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Afb. 3.18   Waterstructuur stedenbouwkundig project Ypenburg

3.16 Website: www.palmbout.nl/nl/projects/landscape_ 
         and_urbanisation/ypenburg.

Afb. 3.17   Velden stedenbouwkundig project Ypenburg

Zij zorgen voor de overzichtelijkheid 
en toegankelijkheid van de nieuwe 
voorstad. De Landingslaan (60 bij 2800 
meter) maakt de grootste maat van het 
gebied zichtbaar. De langgerektheid 
en geometrie zijn een weerspiegeling 
van de oorspronkelijke startbaan. De 
bebouwing tussen de raamwerk lijnen 
heeft een hoofdzakelijk residentieel 
karakter. Ypenburg borduurt voort op 
het karakter van de Haagse regio: een 
concentratie van aan elkaar gegroeide 
steden, dorpen en uitbreidingswijken, 

bijeen gehouden door een netwerk 
van lange lijnen. Het grondgebruik 
is aangegrepen om tussen de 
velden verschillen in woonmilieus 
te creëren: burgerlijk formeel langs 
grote bomenlanen, collectief en 
introvert in diverse hoven, individueel 
en informeel langs lange paden en 
waterlopen. Bij de ontwikkeling van de 
velden is er op het vlak van verkaveling 
en typologie een grote vrijheid 
geboden, die tot uiting komt in de 
verscheidenheid aan oplossingen. Het 

ontwerp van het grondvlak is volgens 
een aantal regels uitgevoerd. Voor de 
openbare ruimte was een beperkte 
catalogus aan materialen beschikbaar 
voor alle ontwerpers. Samen met een 
afstemming ten aanzien van materiaal- 
en kleurgebruik in de architectuur zorgt 
het ervoor dat de verscheidenheid 
aan typologieën getemperd wordt 
door een gemeenschappelijke 
grondtoon.3.16
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Afb. 3.19   Stedenbouwkundig project Belvedère

Het project Belvedère betreft de 
herstructurering van het uitgestrekte 
industriegebied aan de noordwestzijde 
van Maastricht, één van de eerste 
industriesteden van Nederland. Het 
project Belvedère in Maastricht is de 
opvolger van de Ceramique, maar 
dan vele malen groter en complexer. 
Het gaat om een gebied dat zich 
vanuit de noordwestelijke binnenstad 
uitstrekt tot aan de grens met België. 
In het westen van het gebied biedt 
een grillige reliëflijn, de Steilrand, 
weidse uitzichten op de stad en het 
Maasdal. In het oosten ligt een diep 
ingegraven stelsel van 19e eeuwse 
kanalen en sluizen. Op de rand 
naar de  binnenstad ligt een reeks 
relicten van oude vestingwerken, 
die zich hebben ontwikkeld tot een 
bijzonder natuurgebied.  Deze worden 
doorsneden door de afritten van de 
autosnelweg die via de Noorderbrug 
de Maas overbrugt. 

De inzet van het plan is om de 
ondergrond van landschap en 
infrastructuur zo te reorganiseren, 
dat er een stabiel raamwerk voor 

het langdurige transformatieproces 
ontstaat (Afb. 3.19). De knoop van 
verkeersbrug, afritten, water- en 
vestingwerken en natuurgebieden 
wordt ontrafeld, door de aanlanding 
van de Noorderbrug noordwaarts 
te verschuiven. Hierdoor kunnen 
de relicten van de vestingwerken 

met elkaar worden verbonden (Afb. 
3.20). Zij worden opgenomen in een 
aaneengesloten parkgebied, het 
Frontenpark, dat doorloopt langs de 
Steilrand en de Zuidwillemsvaart. 
Rondom het Frontenpark is stedelijke 
bebouwing gepland, goed ontsloten 
en direct aan de binnenstad. Andere 

3.2.2
  Belvedère, Maastricht.

REFEREnTIEPROjEcT 2
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nieuwe stadsdelen zijn de Steilrand, 
Bosscherveld, Boschpoort, en de 
gebieden binnen de singels nabij 
het Bassin. Dit nieuwe raamwerk 
creëert optimale condities voor 
de herontwikkeling in de diverse 
plandelen.

De verkeersstructuur en de groen-
structuur vormen samen een 
driedimensionaal ontwerp, waarbij 
gebruik is gemaakt van het aanwezige 
reliëf. De hoogteverschillen maken 
het mogelijk om sterke contrasten in 
het ontwerp op te nemen. De nieuwe 
aanlanding van de brug wordt via 
een vloeiende lijn zo ver mogelijk in 
het gebied gehaald. De bebouwing 
wordt met het hooggelegen viaduct 
verweven. De vestingwerken worden 
tot natuurgebied bestemd. De relicten 

van de vestingwerken worden door 
een ‘droge gracht’ visueel met elkaar 
verbonden. Een nieuw gebouw nabij 
het kruispunt van weg en gracht staat 
symbool voor de eigentijdse integratie 
van infrastructuur, bebouwing, natuur 
en cultuurhistorie.

Op de rand van de binnenstad vormt 
de herontwikkeling van het Bassin, een 
voormalige binnenhaven aan de Maas, 
de eerste stapsteen richting Belvedère. 
De haven ontwikkelt zich tot het nieuwe 
plein van het cultureel en toeristisch 
bloeiende Maastricht. Het omleiden 
van de doorgaande verkeersstromen 
is een impuls voor de verblijfskwaliteit 
en voor het hergebruik van de 
omringende industriegebouwen. 
Meer naar het noorden schuiven 
rondom het Frontenpark bebouwing, 

groen en infrastructuur ineen. Het park 
is de schakel waarin alle lijnen samen 
komen. Terwijl in het Frontenkwartier 
zichtbaarheid en openheid centraal 
staan, draait het in het Bosscherveld 
om informele vitaliteit. Het gebied 
wordt gestructureerd door een 
netwerk van bomenlanen. Tussen de 
lanen ontstaan ruime blokken met 
ruimte voor een informele afwisseling 
van bebouwing en een grote menging 
aan functies. Tenslotte zijn er de 
gebieden die meer zijdelings boven de 
Steilrand zijn gelegen. Dit gebied wordt 
vormgegeven als een  woonpark, met 
ensembles van gebouwen die vrij in 
het groen zijn geplaatst. Frontenpark 
en Bosscherveld staan met hun 
voeten in het stedelijk leven, vanaf 
de Steilrand wordt de stad meer op 
afstand genoten. 3.17
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Afb. 3.20   Verbindingen stedenbouwkundig project Belvedère

3.17 Website: www.palmbout.nl/nl/projects/landscape_
         and_urbanisation/belvedere.
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Aan de hand van de persoonlijke visies 
zijn groepen gemaakt voor het ontwerp 
van het stedenbouwkundig plan. 
Samen met Frank van Gemert en Edwin 
Caspers heb ik een stedenbouwkundig 
project ontwikkeld (Afb. 3.21). Dit is 
gedaan aan volgens de werkwijze van 
stedenbouwkundige Frits Palmboom, 
zoals beschreven in de vorige paragraaf. 
Dit heeft geleid tot een basisplan met 
een aantal spelregels ten behoeven van 
de stedenbouwkundige uitwerking. 
Het ruimtelijk framewerk, bestaande 
uit onder andere de infrastructuur en 
de landschappelijke en historische 
laag, vormt de basis van het plan.  Dit 
framewerk wordt aangevuld met een 
aantal ontwerpregels om een kader te 
scheppen, maar ook ruimte te bieden 
voor een persoonlijke invulling en in te 
spelen op toekomstige veranderingen.  
De ontwerpregels vormen dus een 
uitgangpunt voor de individuele 
uitwerking van het stedenbouwkundig 
project.

FRAMEWERK + ONTWERPREGELS 
= BASIS PLAN

Ontwerpregels:

Gebruik van het landschap als sturend element
     - Gebruik de hoogte verschillen voor contrast en visuele verbindingen.
     - Verbeter de langzaam verkeerroute naar de binnenstad.

Verbinding van de groengordel afmaken
     - Behoud de structuur en het netwerk van het park.
     - Noordelijke bebouwing wordt onderdeel van het park.
     - Westelijk deel van het sportterrein wordt onderdeel van de recreatieve zone (met 
        eigen karakter).
     - Elk park krijgt/behoudt zijn eigen karakter.

Het terrein toegankelijk maken
     - Verzachten van de enclave grenzen door het verwijderen van het hekwerk.
     - Verbeteren van de verbindingen met het stedelijk netwerk (meer entrees).
     - Scheiden van verkeersstromen (auto/fiets/voetganger).

Scheiding tussen het openbare park en de (semi)private ruimte
     - Herstellen van de hiërarchisch belangrijke plekken en voeg er één toe in het noorden.
       - Herstellen van de paviljoenstructuur door het verwijderen van latere bij- en aanbouwen.
     - Hertenpark toegankelijk maken.

Groenverbinding Prins bisschopssingel
     - Fysieke connectie, die vloeiend doorloopt (geen barrière).
     - Te gebruiken door zowel voetgangers als fietsers.
     - Gebruik maken van het landschap, Jekerdal en hoogteverschil.
     - De verbinding mag geen afbreuk doen aan het park.

  Framewerk + ontwerpregels = basis plan.

OnTWERPREGELS STEDEnbOuWkunDIG PROjEcT
3.2.3
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Afb. 3.21   Gezamelijk stedenbouwkundig project (Edwin, Frank & Peter)
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Afb. 3.22   Vogelvlucht stedenbouwkundig project

Het stedenbouwkundig project is 
gebaseerd op de gemaakt analyse 
van het kazerneterrein, de hierop 
ontwikkelde stedenbouwkundige 
visie en het statement ‘disconnect 
to connect’. Als leidraad voor de 
gezamenlijke uitwerking is de werk-, 
tekenwijze van Palmboom gebruikt.

Bij de individuele uitwerking van het 
stedenbouwkundige project ben ik 
uitgegaan van de essentie van de 
basistekening (Afb. 3.21), zoals deze 
is gemaakt in groepsverband en de 
daarbij opgestelde ontwerpregels. In 
deze paragraaf wordt dit ontwerp aan 
de hand van een aantal analysekaarten 

verder toegelicht. Het uiteindelijke 
stedenbouwkundige project is in de 
hiernaast staande afbeelding (Afb. 
3.23) weergegeven.

3.3
  Framewerk + ontwerpregels = basis plan.

uITWERkInG STEDEnbOuWkunDIG PROjEcT
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Afb. 3.23   Individueel stedenbouwkundig project   
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Openen enclave
Op de afbeelding van de bestaande 
situatie (Afb. 3.24) is duidelijk te zien 
dat het kazerneterrein een enclave is 
in de stad. Bovendien is door de latere 
bebouwing de ruimtelijke structuur, 
die zo kenmerkend was voor het 
terrein, vertroebeld. Door de ingrepen 
op stedenbouwkundig niveau 
worden zowel de toegankelijkheid 
van het terrein vergroot als de 
oude kenmerkende ruimtelijke 
structuur teruggebracht. Het 

voormalige kazerneterrein zal publiek 
toegankelijk worden gemaakt, 
waardoor het gebied als zijnde een 
enclave niet goed gehandhaafd kan 
blijven. Een enclave wordt namelijk 
gevormd door de grens van zo’n 
gebied, de afwezigheid van een 
verbinding met de stad. Omdat ik de 
enclave wil openen is allereerst de 
grens en daarmee de verbinding met 
de stad belangrijk. Omdat de enclave 
zich als een eenheid heeft gevormd, 
maar de stad eromheen geen 

eenduidig geheel is (verschillende 
wijken, grenzen, binnenstad, park) is 
het onmogelijk de oorspronkelijke 
enclave als een geheel te koppelen aan 
de stad. Voor het verbinden met het 
park zal een andere strategie gekozen 
moeten worden als de verbinding 
met de aanliggende wijk. Daarnaast 
is er nog de barrière van de Prins 
Bisschopssingel die zowel een fysieke 
als ruimtelijke verbindingen tussen 
beide delen van het kazerneterrein 
onmogelijk maakt.

Afb. 3.24   Bestaande situatie
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Op de afbeelding van de nieuwe 
situatie (Afb. 3.25) is te zien dat 
de grens van het kazerneterrein 
minder nadrukkelijk aanwezig is. 
Zeker in het noordelijke deel van het 
kazerneterrein, waar de overgang 
met de omliggende parken vloeiend 
verloopt. De Jekerschans en het 
hertenpark werken als verbindende 
elementen in de parkengordel. Door 
het voormalige sportterrein deels 
als park en deels als woonwijk te 
ontwerpen is ook dit gebied weer 

beter verankerd in zijn omgeving. 
Met de tunnel aangrenzend aan de 
Jeker is ook de fysieke verbinding 
hersteld. De verrommeling op het 
kazerneterrein is tegengegaan door 
een aantal (bij)gebouwen, die de 
ruimtelijke structuur verstoorde 
te slopen. Bovendien vergroot het 
opdelen van het terrein in een drietal 
zones de leesbaarheid van het geheel. 
Het gebied werkt niet langer als een 
enclave in de stad, maar gaat op 
verschillende niveaus een relatie 

aan met het omliggende stedelijke 
weefsel.

Afb. 3.25   Nieuwe situatie
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Parkzone-Dienende zone-Health care zone
Het kazerneterrein is in het nieuwe 
stedenbouwkundige plan op te 
delen in drie zones; een park zone ten 
noorden van de oude jekerloop, een 
health care zone in het zuidelijk deel 
van het terrein en een tussenliggende 
dienende zone. Zoals op hierboven 
staande functiekaart (Afb. 3.26) te zien 
is bestaat de parkzone uit recreatieve 
functies, de health care zone uit 
algemene gezondheid gerelateerde 
functies en de dienende zone wordt 

gebruikt ter ondersteuning van beide 
andere zones. De gebieden worden 
duidelijk ruimtelijk gedefinieerd door 
verschil in openheid en ruimtelijke 
structuur. Zo is de bebouwing in de 
parkzone vrij gesitueerd en hebben de 
padden een dynamische vormgeving, 
terwijl de health care zone juist 
rigide en orthogonaal is opgezet. Het 
terugbrengen van de oude Jekerloop 
versterkt de definiering van de 
verschillende zones.

Afb. 3.26   Functiekaart

Legenda
1 Gezondheids-/Onderzoekscentrum
2 Fysiotherapie & Diëtist
3 Psychiatrie & Verslavingszorg
4 Tandartsen (Mondhygiënist enz.)
5 EHBO-post & Huisartsen
6 Tijdelijke huisvesting studenten
7 Apotheek

8 Sport-, Fitnessgebouw (Openbaar)
9 Expositiegebouw
10 Café & Restaurant
11 Hotel & Wellness
12 Onderdak dierenpark (stal)

13 Opslagruimte
14 Sport/gymnastiekgebouw
15 ‘Atelier, tijdelijke huisvesting, magazijn’
16 Fietsverhuur
17 Info-, congiergegebouw
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Historische gelaagdheid als krijtlijnen in het 
landschap
Vanuit het onderzoek naar Frits 
Palmboom is gebleken dat de 
historische laag één van de 
belangrijkste elementen is binnen 
het stedenbouwkundig ontwerp. 
De historische laag bezit de 
karakteristieken kenmerken van 
een gebied, zo is dat ook het geval 
bij de Tapijnkazerne in Maastricht. 
Als krijtlijnen in het landschap is 
de historische laag de basis van 

het stedenbouwkundig project. 
Enkele historische elementen die 
als krijtlijnen in het landschap 
aanwezig zijn gebruik ik in mijn 
stedenbouwkundig project. De oude 
Jekerloop wordt gebruikt om de 
verschillende zones op te delen en 
zo het park duidelijk te definiëren. 
De Jekerschans wordt als visueel en 
sturend element terug gebracht aan de 
overzijde van de Prins Bisschopsingel. 
Hiermee wordt de barrière van de 
Prins Bisschopssingel visueel verzacht 

terwijl de verkeersstromen door 
de schans naar de tunnel naast de 
Jeker worden geleid. Geen van de 
voormalige vestingwerken zal worden 
gereconstrueerd, omdat dit niet 
mogelijk is zonder afbreuk te doen 
aan de paviljoenstructuur van het 
kazerneterrein.

Afb. 3.27   Kaart historische laag
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Afb. 3.29   Kaart groenvoorzieningen

Afb. 3.28     Kaart bebouwing

Terugbrengen paviljoenstructuur
Door de ontwikkelingen van de 
Tapijnkazerne, aan/uit/bijgebouwen 
uit latere bouwperiodes, is de 
paviljoenstructuur minder zichtbaar 
geworden. Door vooral in het 
overgangsgebied (midden) een deel 
van deze (bij)gebouwen te slopen 
zal de structuur, assen en zichtlijnen, 
weer helder worden. Op een enkele 
plek wordt zelfs een reeds gesloopt 
gebouw teruggebracht, om hiermee 
deze structuur extra te accentueren.

Afmaken parkengordel
De groene gordel die zich ten zuiden 
van de binnenstad van Maastricht 
bevindt, wordt ter plaatsen van het 
kazerneterrein beperkt tot een smalle 
strook, die momenteel alleen als 
passantenstuk gebruikt kan worden. 
Dit terwijl dit stuk een kwalitatief 
hoge verblijfswaarde heeft met 
de aanwezigheid van Jeker en de 
stadsmuur. Bovendien wordt de 
groene gordel onderbroken door 
de Prins Bisschopsingel welke een 

belangrijke barrière vormt voor 
het langzaam verkeer. Door het 
noordelijke deel van het kazerneterrein 
onderdeel uit te laten maken van het 
park, het hertenpark toegankelijker te 
maken en een tunnel voor langzaam 
verkeer aan te leggen zal de groene 
verbinding vanaf de Maas tot aan het 
achterliggende heuvelland hersteld 
worden. Ook zal het terugbrengen 
van de Jekerschans de visuele 
groenverbinding versterken.
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Afb. 3.31   Kaart van de infrastructuur; langzaam verkeer

Afb. 3.30   Kaart van de  infrastructuur; autoverkeer

Aansluiten op het stedelijk weefsel
Nieuwe verbindingen worden 
gemaakt in de infrastructuur en in het 
landschap, om zo aansluiting te krijgen 
op de omgeving en los te komen van 
de enclave. Het feit dat de groene 
parkengordel afgemaakt wordt, leidt 
er mede toe dat het langzaam verkeer 
een betere verbinding krijgt tussen 
de binnenstad en het achterliggende 
heuvelland. Hiervoor wordt tevens 
een tunnel direct aan de Jeker onder 
de Prins Bisschopssingel gelegd, om 

zo een continue stroom mogelijk te 
maken. Bovendien wordt het mogelijk 
het kazerneterrein vanuit alle 
richtingen te betreden. Door middel 
van een vrij opgezetten landelijke 
padenstructuur in het noordelijk deel 
tot een orthogonale structuur in het 
zuidelijke deel. Ook het autoverkeer 
krijgt naast de bestaande entree een 
extra aansluiting op de (ventweg) 
Prins Bisschopsingel. Het autoverkeer 
op het terrein zelf zal beperkt worden 
tot alleen het zuidelijke deel. Vanwege 

het groene karakter dat op het terrein 
versterkt moet worden en daarmee 
het beperken van de verkeersstromen 
zal parkeren geschieden op een 
centrale parkeerplaats dicht bij de 
entree van het terrein. In geval van 
nood is echter ook het noordelijk deel 
met een auto bereikbaar.
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[7]

8

[1] Faliezusterpark
[2] Park Kempland
[3] Monseigneur Nolenspark
[4] Henri Hermanspark
[5] Aldenhofpark
[6] Waldeckpark
[7] ‘Jekerschanspark’
[8] Jekerpark

* Achtergrondafbeelding Afstudeerverslag Kirsten Dauwerse

Parken
Zoals gesteld in de ontwerpregels 
moet elk park zijn eigen karakter 
houden of krijgen. Veel van de parken 
hebben al een eigen karakter, dat 
vaak ook wordt gekenmerkt door 
een historisch element dat in het 
park aanwezig is. In de collages op 
de volgende pagina’s is te zien wat 
voor bijzonder beeld de schakkeling 
van deze verschillende parken 
opleverd, een kwaliteit in Maastricht 
die zeker niet onbenut gelaten kan 

worden. Daarbij zullen zowel het 
Henri Hermanspark (park ten noorden 
van de Tapijnkazerne) als het nieuwe 
Jekerschanspark (deel voormalig 
sportterrein) aangepast worden. Het 
Henri Hermanspark zal uitgebreid 
worden tot een volwaardig park, 
zodat de kwaliteiten van de Jeker en 
de stadsmuur beter tot uiting kunnen 
komen. Het Jekerschanspark zal 
nieuw ontworpen worden, waarbij 
de Jekerschans het karakteristieke 
beeldbepalende element zal zijn.

Afb. 3.32   Kaart parken  zuidelijke parkengordel Maastricht

Afb. 3.33   Schematisch principe tunnel; bestaand situatie - nieuwe situatie

Afb. 3.34   Locatie tunnel onder Pins Bisschopssingel

Tunnel 
Om de barrière, die de Prins 
Bisschopsingel vormt in de schakeling 
van parken, te overbruggen is er 
ter plaatsen van de Jekerloop een 
tunnel ontworpen. Door deze tunnel 
is het voor voetgangers en fietsers 
mogelijk om onafgebroken vanuit 
het achterliggende heuvelland de 
binnenstad te bereiken. 
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Henri Hermanspark

14e en 15e eeuwse stadsomwalling

Monseigneur Nolenspark

Ronddeel Heat ende Nijdt

Park Kempland

Ronddeel de Vijfkop / Poort Wearachtig

Faliezusterpark

Pater Vinktoren / 13e eeuwse stadsomwalling

Afb. 3.36   Park KemplandAfb. 3.35  Faliezusterpark

Afb. 3.38   Henri HermansparkAfb. 3.37   Monseigneur Nolenpark
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Jekerpark‘Jekerschanspark’

Jekerschans

Waldeckpark

Waldeckbastion / Jekerdal

Aldenhofpark

Wilhelmina bastion / Tongerse kat / Berekuil

Afb. 3.40   WaldeckparkAfb. 3.39   Aldenhofpark

Afb. 3.42   JekerparkAfb. 3.41   Jekerschanspark
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4
  Herbestemmen officiersgebouw.
VISIE GEbOuWnIVEAu

Op gebouwniveau zal het officiers-
gebouw uitgewerkt gaan worden. Het 
gebouw fascineerde al bij het eerste 
bezoek aan de Tapijnkazerne. Het is een 
uniek gebouw binnen het ensemble 
van het kazerneterrein, mede door 
zijn architectuurstijl. Het gebouw 
leent zich bovendien voor diverse 
herbestemmingmogelijkheden. Ook 
de locatie aan het park een reden 
waarom ik voor dit gebouw kies. Het 
is de entree van het terrein vanuit de 
binnenstad en vormt een belangrijke 
schakel in de parkengordel. Om een 
visie te ontwikkelen met betrekking 
tot de herbestemming van het 
officiersgebouw, moet allereerst 

het standpunt ten aanzien van 
herbestemmen duidelijk worden 
gemaakt. Belangrijk binnen mijn 
standpunt ten opzichten van 
herbestemmen is dat allereerst het 
gebouw goed geanalyseerd wordt, 
om zo de essentie van het gebouw 
te kunnen achterhalen. Wie hebben 
het gebouw ontworpen? Wat was 
hun inspiratiebron? Waarom ziet het 
gebouw eruit zoals het eruit ziet? 
Wat is/maakt het karakter van het 
gebouw? Deze vragen worden aan 
de hand van de analyse grotendeels 
beantwoord. Naast deze paragrafen 
over herbestemmen en de analyse 
van het her te bestemmen gebouw 

komt ook de nieuwe functie van 
het gebouw in dit hoofdstuk aan de 
orde. Het officiersgebouw zal worden 
herbestemd als hotel en hiervoor 
is het belangrijk te weten hoe de 
hotelmarkt in Maastricht in elkaar zit. 
Is er vraag naar nieuwe hotels? Wat zijn 
de verwachtingen en groeisegmenten. 
Naast de theoretische verantwoording 
van de functie, wordt ook de 
hoteltypologie in dit hoofdstuk 
geanalyseerd. Met deze onderzoeken 
is het mogelijk een goed werkend 
gebouwconcept te ontwikkelen, die 
voor deze specifieke plaats en in dit 
specifieke gebouw reëel is.
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Omdat ik bij de ontwerpfase op 
gebouwniveau ervoor gekozen 
heb een bestaand gebouw te 
herbestemmen is het noodzakelijk 
een standpunt in te nemen omtrent 
dit onderwerp. Om dit op een 
gefundeerde manier te kunnen doen 
heb ik het boek; ‘Re-Arch. Nieuwe 
ontwerpen voor oude gebouwen’4.1 
geraadpleegd. 

Re-Arch; nieuwe ontwerpen voor oude 
gebouwen
Het boek gaat over de interesse 
voor de geschiedenis zoals die 
geconcretiseerd is in een oud 
gebouw en voor de omgang met die 
geschiedenis wanneer dat gebouw 
opnieuw het onderwerp wordt van 
een architectonisch ontwerp: wanneer 
deze verbouwd, uitgebreid, van een 
nieuw uiterlijk voorzien of heringericht 
wordt. Dergelijke architectonische 
opgaven kunnen benoemd worden 
als Re-Architecture, kortweg Re-Arch. 
Welke houding kiezen architecten 
in Nederland wanneer zij een nieuw 

ontwerp maken voor een oud 
gebouw? ’Eigenheid met respect 
voor het oude’ is de standaardwens 
van opdrachtgevers en de 
standaardtoelichting van ontwerpers. 
Oud en nieuw moeten ’in evenwicht’ 
zijn, men streeft naar ’harmonie 
zonder pastiche’, een ’dialoog met 
het oude’ of ’een historisch, maar niet 
historiserend beeld’.4.2 

In dit boek worden de scherpe kantjes 
die achter deze eufemismen en clichés 
verscholen gaan opnieuw zichtbaar 
gemaakt. De werkelijke inhoud van 
de projecten voor oude gebouwen 
zit namelijk minder in de clichématige 
uitdrukkingen waarmee ze worden 
toegelicht, dan in de architectuur als 
een fysieke ingreep in het bestaande. 
De intense één-op-één-relatie die 
een nieuw ontwerp aangaat met de 
geschiedenis, is daarom het onderwerp 
van dit boek. Door in elk apart geval 
het idee te analyseren, dat besloten is 
in een nieuw ontwerp, is het mogelijk 
om te zien welke verschillende 

karakteristieken de relatie tussen oud 
en nieuw op dit moment kent. In het 
boek worden een twintigtal recente 
Nederlandse projecten geanalyseerd. 
De herbestemmingstandpunten, die 
bij deze projecten zijn toegepast, 
worden onderverdeeld in een achttal 
retorische stijlfiguren.

Acht retorische stijlfiguren
Een twintigtal praktijkvoorbeelden van 
verschillende ontwerpmanieren van 
omgang met oude gebouwen worden 
gegroepeerd rondom acht retorische 
stijlfiguren. De acht retorische figuren 
die vervolgens onderscheiden worden 
zijn:
- Ondergronds: De ingreep gaat  
   ondergronds en stelt zich vaak 
   nederig op ten opzichte van het 
   bestaande object.
- 1+1=2: De figuur van contrast 
   waarbij oud en nieuw naast elkaar 
   staan.
- 1+1=1: Het oude en het nieuwe 
   versmelten tot iets nieuws, worden 
   één.

4.1 Re-Arch. Nieuwe ontwerpen voor oude gebouwen
4.2 Re-Arch. Nieuwe ontwerpen voor oude gebouwen

4.1
  Nieuwe ontwerpen voor oude gebouwen.

HERbESTEmmEn
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- Continuïteit: Architectonische 
   interventies zijn gebaseerd op 
   gelijkenis met het bestaande, niet op 
   het verschil.
- Palimpsest: elke ingreep draagt bij 
   aan de accumulatie van historie van 
   het object, maar laat tegelijkertijd 
   het licht schijnen over eerdere 
   ingrepen.
- Heremietkreeft: behoud van het 
   (gevel)beeld, maar een uitholling 
   van het interieur ten behoeve 
   van nieuwe functies.
- Recapitulatie: het recapituleren 
   van de ontwerpmentaliteit van de 
   oorspronkelijke ontwerper zonder 
   hem te willen imiteren.
- Facelift: het constructieve deel van 
   een gebouw wordt opnieuw 
   gebruikt, maar het (gevel)beeld van 
   het gebouw verandert sterk.4.3

Standpunt 1+1=1
Anders als bij het standpunt 1+1=2, 
waar vooral gezocht wordt naar 
het contrast tussen oud en nieuw, 
wordt er hierbij gezocht naar een 
cohesie in het ontwerp. De vrijheid 
van handelen is beduidend groter 
bij gebouwen die niet de status 
van monument hebben. Zij zijn 
niet onaantastbaar en hoeven niet 
als zelfstandige entiteit te blijven 
bestaan. Voorbeeld van deze 
meest voorkomende houding is 
de Rijksacademie in Amsterdam 
door Koen van Velsen (Afb. 4.1). 
Het oude en nieuwe zijn hier innig 
inelkaar verwezen. De vormgeving 
ervan speelt zowel het contrast 
tussen beide als de gelijkenis in 
vormgeving en materiaal uit. 

Mijn standpunt ten aanzien 
van het herbestemmen van het 
officiersgebouw komt het meest 
overeen met het standpunt dat in ‘Re-
Arch’ wordt omschreven als 1+1=1. 
Het oude gebouw vormt samen met 
het nieuwe één, het oude gebouw 
wordt onderdeel van het nieuwe 
gebouw. Om ervoor te zorgen dat 
het oude en nieuwe samen één 
gebouw vormen is het belangrijk om 
de uitgangspunten van de architect 
te begrijpen. Het gaat er niet om een 
beeld te behouden, maar de essentie 
van het gebouw moet niet verloren 
gaan bij de herbestemming. Daarvoor 
is een goede analyse van het her te 
bestemmen gebouw noodzakelijk, 
welke in de volgende paragraaf wordt 
toegelicht.

Referenties
Tijdens het afstudeerproject zijn we 
ook met het gehele afstudeeratelier 
van Champ de Mars naar Parijs 
geweest voor een excursie om 
inspiratie op te doen. Twee projecten 
die we daar bezocht hebben, hebben 
we geïnspireerd op het gebied van 
herbestemmen. Het gaat om de 
projecten; Palais de Tokyo en Docks en 
Seine. Deze beide projecten zullen in 
de volgende subparagrafen kort nader 
toegelicht worden.

Afb. 4.1   Rijksacademie in Amsterdam

4.3 Re-Arch. Nieuwe ontwerpen voor oude gebouwen
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Afb. 4.2   Palais de Tokyo

spel van ruimtes op verschillende 
niveaus, welke al bestonden in het 
originele gebouw, werden nu weer 
zichtbaar gemaakt. Het Palais de 
Tokyo herbergt nu een maandelijkse 
wisselende tentoonstelling en regel-
matig worden kunstenaars uitgenodigd 
om het gebouw als onderdeel van een 

kunstwerk te gebruiken. 

conclusie
In dit project werd goed gekeken naar 
de essentie van het gebouw en deze 
kwaliteit werd als uitgangspunt gesteld 
voor het nieuwe ontwerp. Een strategie 
die ik ook toepas bij de herbestemming.

4.1.1
  Palais de Tokyo, Parijs.

REFEREnTIEPROjEcT 1

Lacaton & Vassal (2012)
Het Palais de Tokyo werd in 1937 
gebouwd voor de wereldtentoonstelling 
en werd later in verschillende periodes 
gebruikt voor onder andere, het Musée 
national d’Art Moderne, het Centre 
National de la Photographie en het 
Palais du Cinéma. In jaren negentig was 
het gebouw aan zijn lot overgelaten. In 
1999 kwam daar echter verandering in 
toen het Ministerie van Cultuur besloot 
het gebouw te gebruiken als een 
tentoonstelling en creatieve faciliteit 
voor hedendaagse kunstenaars en het 
daarmee weer publiek toegankelijk te 
maken.  Toen Anne Lacaton en Jean-
Phillippe Vassal voor het eerst Parijs 
bezochten, werden ze geconfronteerd 
met een “a fragile Shell”4.4: een façade 
die als enige resterende element van 
het originele gebouw had ‘overleeft’ 
Het interieur was daarentegen een 
kale ruimte met een industriële en 
eigentijdse kwaliteit. Door te werken 
met de bestaande elementen kwamen 
Lacaton en Vassal met een strategie; 
‘light postproduction’4.5, die de originele 
fysieke en esthetische karakteristieken 
van het gebouw benut. Het complexe 

4.4 Website: www.scarcityinabundance.wordpress.com
4.5 Website: www.scarcityinabundance.wordpress.com

82



AFSTUDEERVERSLAG PETER VRIENS

Afb. 4.3   Docks en Seine

die de bestaande constructie aan de 
zijkanten en bovenkant omhuld. Basis 
van de constructie was het strikte 
grid van het oude gebouw, welke 
werd gestript en daarna systematisch 
herbestemd. De facade gericht op de 
rivier bestaat uit een met glas bedekte 
groene stalen buizenstructuur. 

Aan de facade aan de straatzijde 
is de ontsluitingsstructuur van het 
gebouw gesitueerd, zodat bezoekers 
zich tussen de verschillende niveaus 
kunnen bewegen. De ‘Plug-Over’ 
maakt een constante looproute 
door het Docks en Seine mogelijk. 
Verkeersruimtes zijn uitgevoerd 
met houten planken, waardoor 
de voetgangers door het gebouw 
worden geleid. Een ‘oneindige’ route 
vanaf het onderste niveau aan de pier 
tot aan het dak en weer terug. 

conclusie
Bij dit project speelt de routing door 
het gebouw een belangrijke rol, 
samen met het behouden van de 
constructieve structuur. Vanuit het 
gebouw is er bijna overal een directe 
relatie met de omgeving. Door de 
open ruimtes en directe zichtlijnen 
loopt het (stedelijk) landschap door 
in het gebouw. Ook binnen mijn 
herbestemmingsopgave speelt 
de verbinding met de stad en het 
landschap een belangrijke rol. 

4.1.2
  Docks en Seine, Parijs.

REFEREnTIEPROjEcT 2

jakob + macFarlane (2011)
Industrieel erfgoed herbestemd. Een 
280 meter lang betonnen pakhuis 
uit 1907 is herbestemd tot een 
centrum voor fashion design. De 
architecten noemen hun ontwerp 
een ‘Plug-Over’4.6, waarbij de nieuwe 
structuur een nieuwe externe huid is 

4.6 Website: www.dezeen.com
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Om het officiersgebouw goed te 
kunnen begrijpen heb ik niet alleen 
het gebouw geanalyseerd, maar ben ik 
ook gaan kijken naar de bouwstijl, de 
ontwerpers en diens inspiratiebronnen. 
De kracht van het officiersgebouw zit 
hem voornamelijk in de structuur en de 
hiërarchische opbouw. De constructieve 
structuur is zowel ruimtelijk als 
visueel bepalend, maar biedt een 
grote flexibiliteit. De sterke interne 
hiërarchische verdeling is daarnaast 
bepalend voor de verhoudingen en 
proportionering van het gebouw.

Het officiersgebouw
Het officiersgebouw is bijzonder 
binnen het ensemble van het 
kazerneterrein. De latere bouwperiode, 
materialisering, constructieve opzet, 
architectonische vormgeving, 
hiërarchisch voorkomen en positie 
op het terrein en ten opzichten 
van de stad maken het gebouw 
uniek. De positionering maken het 
officiersgebouw de entree van het 
kazerneterrein vanuit de stad gezien. 

Wederopbouw
Een bijzonder onderdeel van het 
gebouwenbestand vormen de 
officiersmess en de onderofficiersmess 
die beide hoogstandjes van 
Wederopbouwarchitectuur vormen, 
zowel wat betreft constructie, 
materiaalgebruik als detaillering. De 
zorg die aan deze panden is besteed 
weerspiegelt het belang van aanzien 
en hiërarchie in het leger, binnen 
welke organisatie een duidelijk 
onderscheid werd gehandhaafd 
tussen de manschappen, de 
onderofficieren en de officieren. 
Vooral de beide messgebouwen 
springen in het oog door de 
hoogwaardige wederopbouw-
architectuur: qua vormgeving 
lijkt deze voort te borduren op 
het werk van spoorwegarchitect 
Sybold van Ravesteyn, met een 
materiaalbehandeling die veel weg 
heeft van het idioom van de Delftse 
school. De zichtbare betonconstructie 
en gladde stuc-afwerking in het 
interieur alsmede de verfijnde ijzeren 

kozijnen ogen als een erfenis van 
het Nieuwe Bouwen. Het tekent het 
niveau van de ontwerpers van de 
landmacht dat hier zo’n geslaagde 
synergie is ontstaan.4.7

Beide volumes zijn voorzien van 
een halfronde aanbouw met veel 
glas in slanke stalen kozijnen. 
Bij het officierslogies/mess- en 
instructiegebouw, nu stafgebouw, 
is de eetzaal slechts één jaar later in 
dezelfde architectuur aangebouwd. 
Het metselwerk met zijn variatie 
aan decoratieve motieven geeft 
dat een extra cachet. Bij de 
onderofficiersmess zijn bovendien 
expressieve vormen in de zichtbare 
betonconstructie aangebracht. 
De panden nemen hierdoor een 
markante positie in, die een sterk 
appèl doet op de beleving van de 
beschouwer. De onderofficiersmess 
staat op het voormalig Lunet A. Het 
officiersgebouw staat op het rechter 
glacis van voormalig Lunet B. 4.8

4.7 Waardestellend onderzoek Res Nova 
4.8 Waardestellend onderzoek Res Nova

4.2
  Bijzonder gebouw binnen het ensemble van de Tapijnkazerne.

AnALySE OFFIcIERSGEbOuW
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Afb. 4.4   Collage analyse officiersgebouw    
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Afb. 4.5   Legerplaats Havelte

Ontwerper
Het leger heeft zijn eigen ontwerpers, 
in de jaren vijftig, ten tijden van de 
bouw van het Officiersgebouw, was 
kolonel-ingenieur J.C. Stumphius 
hoofd van het Centraal Bouwbureau 
der Genie, verantwoordelijk voor de 
bouw van alle kazernes in Nederland. 
Luitenant-kolonel J. H. Hoogendoorn 
gaf leiding aan het ontwerpproces.

kazernebouw jaren 50
Begin jaren vijftig besloot de NAVO, 
door de dreiging vanuit het Oostblok, 
om de strijdkrachten in Europa flink 
uit te breiden. Nederland zou, om zijn 
NAVO-verplichtingen na te komen, 
onder meer de landstrijdkrachten 
moeten uitbreiden. Het hoofd van 
het Centraal Bouw Bureau (C.B.B.) der 
Genie, kolonel ir. J.C. Stumphius, kreeg 
in 1951 opdracht voor het bouwen 
van kazerneruimte voor 24.000 man. 
Hiervan moest de helft centraal in 
Nederland worden gelokaliseerd. 
Vervolgens werden tussen augustus 
1951 en 1953 vier grote, gelijksoortige 

Er was haast met de bouw, de Koude 
Oorlog was in alle hevigheid los 
gebarsten. Op 15 juni 1951 werd de 
bouwopdracht voor legeringsruimte 
voor 15.000 man gegeven. Al op 17 
maart 1952 moest de legeringsruimte 
voor 12.000 man, of wel vier kazernes, 
gerealiseerd zijn en voor de winter 

4.2.1
  Centraal Bouwbureau der Genie.

ARcHITEcTEn DER GEnIE

kazernecomplexen voor elk 3.000 
man gebouwd op de Veluwe 
(Ermelo, Nunspeet en Oldebroek) 
en in Drenthe (Steenwijkerwold). 
Nog tijdens de bouw van deze vier 
kazernes werd opdracht gegeven 
voor een vijfde kazerne in Noord-
Brabant (Ossendrecht).4.9

4.9 Militair erfgoed. Categoriaal onderzoek wederop
       bouw 1940-1965
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van 1952 de rest. Normaal zou voor 
de helft van het bouwvolume vier jaar 
staan, nu moest het inclusief winter 
in zeven maanden tijd. De opdracht 
tot ontwerp en realisatie ging naar 
het Centraal Bouwbureau der Genie, 
onder leiding van kolonel-ingenieur 
J.C. Stumphius.

Net zoals vlak voor de Tweede 
Wereldoorlog bij de kazernes voor 
de grensbataljons, werd er een 
standaardontwerp gemaakt. Het 
Bureau Ontwerpen van het C.B.B., 
met aan het hoofd luitenant-
kolonel ing. J.H. Hogendoorn, 
was verantwoordelijk voor de 
ontwerpen. Op aandringen van 
Hogendoorn werd eind 1950 
een aantal jonge bouwkundig 
ingenieurs uit Delft aangetrokken, 
te weten ir. H.G. Bakker, ir. O. Kok, 

ir. J.C. Schmidt en ir. K.F.G. Spruyt. 
Daarnaast werd als constructeur 
aangetrokken A.D. Eeckhout, die op 
dat moment nog moest afstuderen. 
4.10 Het paviljoensysteem, dat de 
kazerne-ontwerpen voor de Tweede 
Wereldoorlog gedomineerd had, 
werd niet losgelaten. 

Was het zo dat bij de kazernes van 
voor 1945 het stedenbouwkundige 
ontwerp op het beschikbare terrein 
werd geprojecteerd, bij de opzet van 
de kazernecomplexen uit de jaren 
1951-1953 werd uitgegaan van de 
omgeving en de gesteldheid van het 
beschikbare terrein. Door de wens 
de stedenbouwkundige opzet te 
integreren in de bestaande omgeving 
ontstonden bij de verschillende 
kazernes verschillende situaties. 

nieuwe bouwen
Bij de bouw van de kazernecomplexen 
in 1951-1953 in Garderen, Ermelo, 
Nunspeet, ’t Harde/Oldebroek, 
Steenwijkerwold en Ossendrecht 
dienden de uitgangspunten van 
het Nieuwe Bouwen als basis voor 
het ontwerp. De architectuur was 
eenvoudig, zakelijk en functioneel. 
Bij het ontwerp van de verschillende 
paviljoens werd uitgegaan van een 
adequaat en efficiënt functioneren. 
De vooroorlogse kazernes waren 
altijd voor een specifieke gebruiker 
ontworpen, nu was niet meer bekend 
welk soort troepen er gelegerd zou 
worden. Aan alle gebouwen werd 
daarom een zo groot mogelijke 
flexibiliteit gegeven. De vertrekken 
van de logiesgebouwen kregen 
zodanige afmetingen, dat ze later 
eventueel ook lichte industrie zouden 
kunnen huisvesten. 

Functies werden nog verder 
gescheiden dan voorheen. Er kwam 
een eetzaal voor soldaten, een 
korporaalmess, onderofficiersmess 
en een officiershotel met mess, 
allemaal in aparte gebouwen. 
Voor vermaak een kantine en een 
filmzaal, sportaccomodaties en een 
kazerneziekenverblijf. Voor instructie 
een lesgebouw, talloze magazijnen, 
een overdekte pistoolschietbaan en 
een brandstofdepot.4.11 Omdat de 
tijd te kort was voor het Bouwbureau 
der Genie om alle tekeningen en 
bestekken zelf te maken, werd 
veel werk naar de aannemers 
doorgeschoven. Bovendien werd 

Afb. 4.6   Legerplaats Ossendrecht

4.10 Militair erfgoed. Categoriaal onderzoek wederop
         bouw 1940-1965
4.11 Website: www.jeoudekazernenu.nl
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er vanwege de tijdsdruk gekozen 
voor skeletbouw. In Nunspeet en 
Steenwijkerwold werd het betonskelet 
in het werk gestort. Voor Ermelo, 
Ossendrecht en Schaarsbergen werd-
en prefab betonelementen gebruikt 
en staalskeletbouw voor ‘t Harde.

Om ruimte en geld te besparen, 
werden de afzonderlijke paviljoens 
twee of drie bouwlagen hoog. Ze 
werden veelal afgesloten door 
platte daken met overstekende 
daklijsten. De fraaie stijl van de 
Interbellumkazernes was verleden 
tijd. Er werd gestreefd naar een sober 
uiterlijk, waarbij de vormgeving werd 
vereenvoudigd door de splitsing van 
functies. Het resultaat is echter niet 
lelijk en sluit aan bij de vormentaal 
die voor veel gebouwen uit die 
tijd toegepast werd: het Nieuwe 
Bouwen. Kenmerkend voor het 
Nieuwe Bouwen zijn: platte daken, 
strak vormgegeven, ritmische gevels 
en stalen kozijnen. (zie paragraaf 
4.2.3) Alleen op plaatsen waar het 
functioneel was, werd gekozen voor 
een symmetrische opzet.

bouwtechniek
De kazernes uit de periode 1940-
1950 zijn wat betreft de gebruikte 
bouwtechniek traditioneel. De 
gebouwen zijn voornamelijk 
opgetrokken uit gemetselde 
baksteen, meestal voorzien van een 
betonnen draagconstructie. In de 
jaren vijftig wilde men aanvankelijk 
demontabele kazernes bouwen. 
De bouw van houten barakken was 

echter uitgesloten wegens gebrek 
aan materiaal. De Wittenberg in 
Garderen werd uitgevoerd in een 
geprefabriceerd licht bouwsysteem. 
Omdat een licht geconstrueerde 
stenen bovenbouw ongewenst werd 
geacht, werd voor de overige kazernes 
gekozen voor een permanente 
skeletbouw. In Nunspeet en 
Steenwijkerwold werd een ter plekke 
gestort betonskelet toegepast en in 
Ermelo en Schaarsbergen zijn prefab 
betonelementen gebruikt. Behalve 
de moderne materialen glas, beton 
en staal, werd voor de naoorlogse 
kazernebouw ook hout en baksteen 
gebruikt.4.12

conclusie
Hoewel bij het officiersgebouw van 
de Tapijnkazerne niet werd uitgegaan 
van een standaardontwerp, dat 

ook op andere kazerneterrein werd 
toegepast, werd er wel uitgegaan van 
de omgeving, door het te situeren aan 
de Jeker. Ook de uitgangspunten van 
het Nieuwe Bouwen waren basis voor 
het ontwerp. Functies werden nog 
verder gescheiden dan voorheen. Zo 
kwamen er op de nieuwe kazernes 
een eetzaal voor soldaten, een 
korporaalmess, onderofficiersmess 
en een officiershotel met mess, 
allemaal in aparte gebouwen. Ook 
op de Tapijnkazerne werden daarom 
een nieuwe onderofficierenmess 
en officiersgebouw gebouwd. Het 
gebouw werd met een zo groot 
mogelijke flexibiliteit ontworpen, 
om mogelijke functieveranderingen 
te kunnen doorvoeren. Door de 
tijdsdruk  werd er in deze periode 
gekozen voor skeletbouw veelal in 
beton.

Afb. 4.7   Interieur legerplaats Ermelo

4.12 Militair erfgoed. Categoriaal onderzoek wederop
         bouw 1940-1965
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Afb. 4.8   Goederenkantoor ‘Feijenoord’

van de jaren vijftig vertonen veel 
overeenkomsten met het werk 
van Van Ravesteyn, hij kan dan 
ook als hun inspiratiebron worden 
gezien. Van de geniearchitecten is 
er niet heel veel bekend daarom 
behandel ik in het kort hun 
grootste inspiratiebron; Sybold van 
Ravesteyn.

Inspiratie
Hoewel de architecten der Genie 
niet persoonlijk bekend zijn 
geworden door hun architectuur 
hebben zij een inspiratiebron die 
zeker wel bekend is geworden, 
namelijk  Sybold van Ravesteyn. De 
ontwerpen van de Geniearchitecten 
voor de kazernes en gebouwen 

4.2.2
  Inspiratiebron architecten der Genie.

SybOLD VAn RAVESTEyn

nederlandsche Spoorwegen 
Sijbold van Ravesteijn, bekend onder 
de naam Sybold van Ravesteyn, 
werd in 1889 geboren in Rotterdam. 
Na zijn studie aan de Technische 
Hogeschool in Delft (1906-1912) ging 
hij aan het werk als civiel-ingenieur 
bij de Dienst van Weg en Werken 
van de Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen in Utrecht. 
Aanvankelijk bestond zijn taak 
voornamelijk uit het doorrekenen van 
constructies en het ontwerpen van 
kleine emplacementsuitbreidingen. 
In deze periode verdiepte hij zich in 
de mogelijkheden van gewapend 
beton. Langzaam maar zeker 
verwierf de civiel-ingenieur zich een 
bijzondere naam op  architectonisch 
gebied. 

Na achtereenvolgens Breda en 
Dordrecht als standplaats te 
hebben gehad, keerde hij in 1918 
terug naar Utrecht om er leiding 
te geven aan de bouw van het 
nieuwe administratiekantoor van de 
Nederlandsche Spoorwegen.
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Van Ravesteyns artistieke ont-
wikkeling kreeg in deze periode een 
krachtige impuls onder invloed van 
zijn zeer in kunst geïnteresseerde 
vrouw. Hij begon voor eigen gebruik 
meubels te ontwerpen, eerst in 
een aan de Amsterdamse School 
verwante vormgeving en vervolgens 
geïnspireerd op ‘De Stijl’. Bij de 
Nederlandsche Spoorwegen vroeg 
Van Ravesteyn overplaatsing aan 
naar de afdeling Architectuur en dit 
leidde in 1921 tot een aanstelling 
als architect. Zijn grote kennis van 
gewapend beton, een materiaal 
dat bij de spoorwegen volop in 
de belangstelling stond, speelde 
hierbij een belangrijke rol. In 1924 
ontstond het eerste architectonische 
ontwerp van zijn eigen hand, een 
goederenloods met kantoren in 
Arnhem.

Functionaliteit
Hoewel afkomstig uit een weinig 
gelovig, protestants milieu raakte hij in 
Utrecht betrokken bij het progressief 
katholieke cultuurtijdschrift De 
Gemeenschap. In De Gemeenschap 
schreef hij niet alleen scherpe 
beschouwingen over moderne 
architectuur, maar ook over beeldende 
kunst. Ook begon hij voor eigen 
gebruik meubelen te ontwerpen, een 
activiteit die hem in aanraking bracht 
met de Utrechtse kunstkring, Gerrit 
Rietveld en via hem met De Stijl. 

Met zijn ontwerpen voor de 
Nederlandsche Spoorwegen vanaf 
het midden van de jaren twintig leek 

Van Ravesteyn een plaats te hebben 
gevonden binnen het ‘Nieuwe 
Bouwen’, de architectuurstroming die 
- uitgaande van de begrippen licht, 
lucht en ruimte en met gebruikmaking 
van moderne materialen als glas, 
staal en beton - een zuiver op de 
functionaliteit gebaseerde bouwkunst 
trachtte te creëren.4.13

De door hem in deze periode 
ontworpen betonnen seinhuizen 
en vooral het goederenkantoor 
‘Feijenoord’ in Rotterdam in 1927 (Afb. 
4.8). werden door de internationale 
functionalistische architectuur-
wereld lovend ontvangen. Vooral 
in ontwerpen uit zijn privé-
architectenpraktijk, die hij naast 
zijn werk bij de Nederlandsche 
Spoorwegen had, begon Van 
Ravesteyn te experimenteren met 

vormentaal die niet binnen het 
functionalisme paste en waren 
gebaseerd op het concept van de 
gebogen lijn. Bij de verbouwing en 
inrichting van het woonhuis van 
jhr. M.R. Radermacher Schorer in 
Utrecht in 1927 paste Van Ravesteyn 
gebogen, golvende wanden toe en 
voorzag hij de door hem ontworpen 
stalen buismeubelen van sierlijke, 
‘onfunctionele’ krullen.4.14 Ook in zijn 
eigen woonhuis aan de Utrechtse Prins 
Hendriklaan gebruikte hij zowel in de 
plattegrond, detaillering als meubels 
de gebogen lijn.

In 1931 kreeg Van Ravesteyn van 
de Nederlandsche Spoorwegen de 
eerste opdrachten voor de bouw 
van enkele stations in Zuid-Limburg: 
Kerkrade, Lutterade, Spekholzerheide. 
In 1934 verbouwde hij het station 

Afb. 4.9   Seinhuis Maastricht

4.13 Website: www.historici.nl
4.14 Website: www.historici.nl
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Rotterdam Blaak, waarbij de door 
hem ontworpen ronde trappartij 
tot de nodige commotie binnen de 
architectenwereld leidde. Rond het 
midden van de jaren dertig had Van 
Ravesteyn zich met zijn eigenzinnige 
opvattingen steeds verder van het 
functionalisme verwijderd. 

Architectuur was voor Van Ravesteyn 
in de eerste plaats kunst, een 
mening die niet overeenkwam met 
de ideologie van de functionalisten. 
De architectenvereniging ‘De 8 en 
Opbouw’, waarvan hij sinds 1929 lid 
was, had zichzelf juist ‘a-aesthetisch’ 
genoemd en ging daarbij uit van een 
zuiver zakelijk-praktische benadering.

Gebogen lijn
Deze ontwikkeling in zijn kunst-
beschouwing werd versterkt door Van 

Ravesteyns bezoek aan Rome in 1936. 
Het werd een openbaring. Behalve 
een ‘onhollandse liefde voor barok’ 
legde hij een grote belangstelling 
aan de dag voor de monumentale 
stedenbouwkundige werken die toen 
door het regime van de fascistische 
dictator Benito Mussolini werden 
uitgevoerd, zoals de doorbraak 
naar het Sint-Pietersplein.4.15 De 
dynamiek van de barok werd voor 
hem een fundamenteel element van 
architectuur. ‘Hoe meer het zien tot 
bewegen noopt, des te boeiender is 
het bouwwerk, zo leert de ervaring’, 
aldus Van Ravesteyn later.4.16

In de jaren 1937-1940 kreeg 
Van Ravesteyn een groot aantal 
opdrachten. Een blijk van erkenning 
van officiële zijde was de uitnodiging 
de inrichting te verzorgen van het 

koninklijk jacht ‘Piet Hein’ (1937). 
Bij de vrijwel volledige verbouwing 
van het Centraal Station van Utrecht 
(1936-1940) creëerde hij, binnen 
de beperkingen van een bestaand 
gebouw, elegante, functionele 
ruimtes vol gebogen lijnen. Met 
de verbouwing en uitbreiding van 
schouwburg ‘Kunstmin’ in Dordrecht 
(1938-1940) ontstond het hoogtepunt 
van Van Ravesteyns barokke 
architectuur. Met gebruikmaking van 
beton en roestvrij staal, maar ook 
met veel natuursteen en stucwerk, 
ontstond een glamourachtige 
ambiance. De gebogen lijn vervulde 
bij dit alles een onmisbare functie. 
Zelf vond hij dat bij dit ontwerp een 
optimale versmelting van constructie 
en decoratie was bereikt.

Van Ravesteyns levenswerk was naar 
eigen zeggen het ontwerp voor en de 
bouw van de Rotterdamse Diergaarde 
‘Blijdorp’ (1937-1940) (Afb. 4.10).  
Van Ravesteyn ordende het terrein 
door middel van een centrale as 
waarop hij het hoofdgebouw, de als 
wintertuin opgezette Rivièrahal, en 
een uitzichttoren plaatste. Vanaf deze 
as waaierden gebogen paden uit naar 
de verschillende weiden, een voor die 
tijd vooruitstrevende dierentuinopzet. 
De dierenverblijven kregen een op 
de barok geïnspireerde decorachtige 
vormgeving met beeldhouwwerken 
waarvoor Van Ravesteyn een beroep 
deed op verschillende kunstenaars. 

Tijdens de oorlog was hij supervisor 
van de plannen voor de herbouw van 

Afb. 4.10   Diergaarde Blijdorp

4.15 Website: www.historici.nl
4.16 De taal der architectuur Bouwkundig Weekblad 68
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4.17 Architect Sybold van Ravesteyn, 1889-1983
4.18 Website: www.historici.nl
 

een gedeelte van de binnenstad van 
Rotterdam. Na de oorlog bouwde en 
herbouwde hij vele stations, vooral 
in het zuiden van het land. Met 
toepassing van zijn decoratieve wijze 
van vormgeven ontstonden o.a. de 
stations Gouda (1949), Roosendaal 
(1949), Lage Zwaluwe (1950), Den 
Bosch (1952), Nijmegen (1954). 
Hierbij paste hij een meer traditionele 
baksteenstijl toe, die verwant was aan 
die van de op dat moment populaire 
Delftse School. 

Kenmerkend voor deze ontwerpen is 
de stedenbouwkundige opzet, met 
grote aandacht voor pleinvorming 
en de proportionering van het 
stationsgebouw, vaak met een 
toren als gezichtsbepalend element. 
Tussen 1953 en 1957 bouwde hij 
zijn ‘afscheid van de Spoorwegen’, 
het Centraal Station in Rotterdam 
(Afb. 4.11).4.17 Bij de bouw van het 
Centraal Station in Rotterdam greep 
Van Ravesteyn op aandringen van 
de gemeente Rotterdam, die een 
modern stationsgebouw verlangde, 
terug op het functionalisme. Door 
vele veranderingen van de behoeften 
en noodzakelijke uitbreidingen van 
de Nederlandse Spoorwegen zijn 
al veel stations van Van Ravesteyn 
verloren gegaan of staan ze op de 
lijst om te slopen. Bijnaam: De meeste 
gesloopte architect van Nederland.

controversiële architect
Sybold van Ravesteyn was 
gedurende zijn gehele actieve 
architectenloopbaan een contro-

versiële figuur. Hij was een 
omstreden architect, omdat hij het 
functionalisme inruilde voor een 
barokke stijl. Zijn ondogmatische 
houding binnen de door 
diverse stromingen verdeelde 
architectuurwereld maakte hem tot 
een unieke figuur in de Nederlandse 
architectuur. Zijn afwijkende 
opvattingen en ontwerpen hadden 
een katalyserende werking binnen 
het heersende architectuurdebat 
van de jaren twintig en dertig. Door 
deze controverse ontstond er een 
splitsing binnen de groep moderne 
architecten. Enerzijds waren het 
aanhangers van het functionalisme 
die zijn barokke decoraties niet 
konden waarderen. Anderzijds 
werd hij aangemoedigd door 
architecten die zelf hun vraagtekens 
bij het functionalisme plaatsten, 

Afb. 4.11   Centraal station Rotterdam

en die het voorbeeld van Van 
Ravesteyn volgden. Hierdoor kreeg 
de vorm, decoratie en symboliek 
van gebouwen een volwaardige 
plaats binnen de architectuur. 
Werkelijke invloed op de stijl van 
de Nederlandse architectuur had 
hij echter niet. Zijn architectuurtaal 
bleef een persoonlijk idioom.4.18

conclusie
Dat van Ravesteyn als inspiratiebron 
diende voor de architecten der 
Genie is duidelijk terug te zien in het 
officiersgebouw. Hoewel deze een 
minder uitgesproken stijl hanteerde, 
komen elementen als het gebruik van 
gewapend beton in combinatie met 
de gebogen lijn en de positionering 
van het gebouw met de trappenhal 
als een gezichtbepalend element 
duidelijk voort uit zijn ideeën.
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Afb. 4.12   Officiersgebouw Tapijnkazerne

nieuwe verkavelingpatronen, 
nieuwe wijkopbouw en een steeds 
belangrijkere rol van het verkeer. 

Wederopbouwarchitectuur is een 
gevarieerd geheel van diverse 
ontwerpopvattingen en tendensen. 
Karakteristiek daarvoor is dat op 
allerlei manieren moderne en 
traditionele elementen met elkaar in 

Stijl
De architectuur en stedenbouw uit de 
periode 1940-1965 is een belangrijke 
ontwikkeling in de Nederlandse 
architectuurgeschiedenis. Het is een 
periode van herstel van oorlogsschade 
en van schaarste, maar ook van 
optimisme en vernieuwing. Kenmerk 
voor deze naoorlogse jaren is de 
introductie van nieuwe materialen, 

4.2.3
  Combinatie van traditioneel en modern.

een ontwerp worden geïntegreerd; 
shake hands architectuur. In de 
wederopbouwperiode na 1945 
valt de harde scheidslijn tussen 
traditionalisme en functionalisme 
weg. Er ontstaat echter geen 
eenduidig nieuwe bouwstijl, maar een 
gevarieerd geheel van allerlei sterk 
individueel getinte combinaties van 
traditioneel en modern. De algemene 
tendens van deze architectuur is dat 
de vormen strakker en ook abstracter 
worden. Details en decoraties, vaak in 
moderne materialen, refereren nog 
aan historische voorbeelden, maar 
dan meestal in vrije vertaling daarvan. 

Het begin van de twintigste 
eeuw stond in het teken van de 
industrialisatie en de technologische 
vooruitgang. Naast de traditionele 
architectuur experimenteerden de 
architecten van de Amsterdamse 
School met een monumentale en met 
ornamentenopgesierde architectuur. 
Daarnaast ontwikkelde zich een 
derde groep architecten die streefde 
naar een fundamenteel nieuwe 
architectuur die de veranderende 
tijdgeest moest reflecteren. 
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Functionalisme 
Functionalisme is een architectonisch 
concept, waarbij de vorm van een 
bouwwerk het gevolg is van de 
functie die het moet vervullen. Het 
begrip wordt echter vaak gebruikt om 
de stroming die zich aan het begin 
van de twintigste eeuw ontwikkelde 
aan te duiden of het wordt als 
synoniem gebruikt voor de Moderne 
Beweging, Internationale Stijl of het 
Nieuwe Bouwen. 

nieuwe bouwen
Het Nieuwe Bouwen is een inter-
nationale verzamelnaam voor 
verschillende bouwstijlen en 
radicale stedenbouwkundige ver-
nieuwingen uit de periode 1915 
tot circa 1960. Deze stijlen zijn 
als voorloper te beschouwen van 
de Internationale Stijl. De term 
“Nieuwe Bouwen” is ontstaan in 
de jaren twintig en wordt gebruikt 
voor de moderne architectuur die 
zich in deze periode in Duitsland, 
Nederland en Frankrijk tot een 
belangrijke stroming ontwikkelde. 
De internationale doorbraak van het 
Nieuwe Bouwen vond plaats na de 
Tweede Wereldoorlog. De architecten 
van het Nieuwe Bouwen verwierpen 
nationale en regionale tradities. 
Ze streefden naar een nieuwe, 
zuivere, vormentaal gebaseerd op 
eenvoudige, onversierde, volumes. 

De term Het Nieuwe Bouwen wordt 
in de Nederlandse architectuur-
geschiedenis tussen 1925 en 1940 
gebruikt maar is nooit scherp 

afgebakend van Nieuwe Zakelijkheid 
en Internationale Stijl. Het gaat niet zo 
zeer om een nieuwe bouwstijl, maar 
meer een nieuwe bouworganisatie, 
die tegemoet moest komen aan 
de eisen van economische en 
demografische schaalvergroting.4.19 
Functionalisme, standaardisatie en 
schaalvergroting stonden centraal. 

Het Nieuwe Bouwen in Nederland 
werd bepleit door architecten die 
lid waren van de in 1920 en 1927 
opgerichte verenigingen Opbouw 
en De 8. Vanaf 1932 publiceerden 
zij hun ideeën in het tijdschrift De 
8 en Opbouw. Op internationaal 
niveau onderhielden zij vanaf 
1928 contacten met architecten 
en stedenbouwkundigen binnen 
de CIAM-congressen (Congrès 
Internationaux d’Architecture Moderne). 

moderne techniek
De architecten van het Nieuwe 
Bouwen hadden een groot geloof 
in de verworvenheden van de 
moderne tijd. De moderne techniek 
zou het mogelijk maken efficiënte en 
hygiënisch verantwoorde gebouwen 
te bouwen. Uitgangspunt was de 
functie van het gebouw; grondige 
analyse van de ontwerpopdracht en 
de daaruit voortvloeiende keuze van 
destijds nieuwe bouwmaterialen (als 
gewapend beton, geprefabriceerde 
panelen en staal) leverde als het 
ware vanzelf de juiste vorm op. 
De architecten van het Nieuwe 
Bouwen verzetten zich sterk tegen 
het gebruik van ornamenten; 
verantwoord materiaalgebruik en 
goede bruikbaarheid van gebouwen 
was voor hen essentieel en tevens 
een vorm van schoonheid. De 

Afb. 4.13   Nieuwe Bouwen: Van Nellefabriek

4.19 Website: www.kunstbus.nl
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ruimte (met doelmatige indeling 
van de plattegronden, adequate 
voorzieningen en optimale 
bezonning) was het belangrijkst. 
De wanden mochten slechts een 
ruimtevormende functie hebben; 
geen enkele wand mocht zoveel 
nadruk krijgen dat die als gevel zou 
gaan werken. Bovendien verviel door 
skeletbouw in gewapend beton de 
dragende functie van de wand. Het 
gebruik van stalen raamprofielen 
maakte een “open” en doorzichtige 
opbouw van de gevels mogelijk. Door 
gebruik van grote ramen met veel 
glas kon lucht gemakkelijk toetreden 
en veel licht naar binnen vallen. De 
directe confrontatie met de straat 
verdween en werd vervangen door 
een verbinding met de natuur en 
zonlicht door ruimbeglaasde gevels. 
De bouwwerken stonden zwaar op 

de grond, maar stonden door staal 
en gewapend beton constructies 
verheven boven het straatniveau.4.20

Stijlkenmerken
De architectuur van het Nieuwe 
Bouwen kenmerkte zich door 
rechte lijnen, geometrische en 
abstracte vormen, lichte constructies 
van staal en beton, grote ramen, 
een vrije gevelindeling en een 
open plattegrond. De binnen- en 
buitenruimtes werden met elkaar 
verbonden, waardoor licht, lucht 
en ruimte werd gecreëerd. De 
gevels werden vaak wit gepleisterd. 
De architecten van het Nieuwe 
Bouwen waren voorstanders van 
functionele en geprefabriceerde 
bouw en positioneerden zich 
hiermee tegenover de met 
ornamenten opgesierde, individuele 

woningbouw van de Amsterdamse 
School. Naast de criteria licht, lucht 
en ruimte en functionaliteit was 
ook functiescheiding een belangrijk 
onderdeel van het Nieuwe Bouwen. 
Kenmerkend is de scheiding tussen 
wonen, werken, verkeer en recreatie.
Symmetrie en herhaling: een even-
wichtige verhouding van ongelijke 
delen.

Traditionalisme
Het begrip traditionalisme verwijst 
naar het doelbewust teruggrijpen op 
tradities bij het bouwen wat betreft 
vorm, maar ook wat betreft constructie 
en functie. Traditionalisten kijken 
vaak naar regionale bouwwijzen en 
ambachten. In de jaren twintig en 
daarna werd er door architecten veel 
heen en weer gesprongen tussen 
het traditionalisme en modernisme, 
pas aan het eind van de twintigste 
eeuw werden deze als echte stijl- 
tegenhangers gezien. 

De Delftse School 
De Delftse School is een 
traditionalistische architectuur-
beweging die in de eerste helft 
van de twintigste eeuw ontstond, 
geïnspireerd en aangevoerd door 
Marinus Jan Granpré Molière, 
architect en docent aan de Technische 
Hogeschool van Delft. De Delftse 
School wordt dikwijls beschouwd als 
de conservatieve tegenhanger van de 
modernistische architectuur van het 
Nieuwe Bouwen en de ornamentele 
bouwkunst van Amsterdamse School, 
twee dominante richtingen in de 

Afb. 4.14   Nieuwe Bouwen: Sanatorium Zonnestraal

4.20 Website: www.kunstbus.nl
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Nederlandse architectuur tijdens 
het interbellum.  De Delftse School 
streefde naar een architectuur die 
was gebaseerd op universele normen 
en waarden. Daarnaast wilde men 
de traditie van de Nederlandse 
plattelandsbouw in ere houden. 
Architectuur moest nederig zijn 
en vooral niet opvallen.4.21 De 
schoonheid ligt in de eenvoud van 
een goede harmonie tussen ruimte, 
massa en licht. De functie van een 
gebouw moest tot uitdrukking 
komen in de vorm. De Delftse school 
heeft een sterke stempel gedrukt op 
de architectuur van het interbellum 
tot en met de wederopbouw van 
na de Tweede Wereldoorlog. Veel 
weerstand kreeg de stroming 
vanuit de aanhangers van het 
functionalisme. 

conclusie
Het officiersgebouw van de 
Tapijnkazerne is duidelijk onder 
te verdelen bij de wederopbouw-
architectuur, waarbij moderne en 
traditionele elementen met elkaar in 
een ontwerp werden geïntegreerd; 
de zo genoemde shake hands 
architectuur. Er is niet langer sprake 
van een eenduidig bouwstijl, maar 
een gevarieerd geheel van allerlei 
sterk individueel getinte combinaties 
van traditioneel en modern. 

Het gebouw is strakker en abstracter 
vormgegeven dan de toen al 
bestaande kazernebebouwing, 
waarbij de details en decoraties 
beperkt zijn gehouden. Alleen 

Afb. 4.15   Delftse School: Stadhuis Enschede

4.21 Website: www.architectuurinrotterdam.nl

de traditioneel gebouwde 
bakstenen kopgevels zijn decoratief 
vormgegeven, refererend aan de 
Delftse School. 

Uitgangspunt voor ontwerpen 
volgens het Nieuwe Bouwen was 
de functie van het gebouw; een 
grondige analyse en de daaruit 
voortvloeiende keuze van destijds 
nieuwe bouwmaterialen (als 
gewapend beton en staal) leverde 
de juiste vorm op. Waarbij de 
flexibiliteit en hiërarchie binnen het 
officiersgebouw bepalend waren 
voor de vormgeving van de functie. 
Door de constructieve opzet was het 

mogelijk veel grote gevelopeningen 
toe te passen. Lucht, licht en 
ruimte waren dan ook belangrijke 
elementen. Eveneens werd hiermee 
in het geval van het officiersgebouw 
een verbinding met de natuur en 
zonlicht door ruim beglaasde gevels 
mogelijk. 

De opbouw en positionering en 
indeling van het gebouw zijn vooral 
gebaseerd op het Nieuwe Bouwen, 
maar bij de materialisering en deels 
ook detaillering van het gebouw 
komen de kenmerken van de 
traditionele architectuur (Delftse 
School) duidelijk naar voren.
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Afb. 4.16   Discipline in het legeren

4.2.4
  Sociale en ruimtelijke hiërarchie.

HIëRARcHIE

Hiërachie speelt binnen de ontwerpen 
van militaire kazerneterreinen een 
belangrijke rol. Ruimtes en gebouwen 
worden vormgegeven om controle 
en supervisie optimaal mogelijk te 
maken. Discipline vormt dan ook een 
van de uitgangpunten binnen het 
militaire systeem, om daarmee de 
rekruten goed op te kunnen leiden.

Discipline
Discipline zorgt voor een ruimtelijke 
indeling van individuen. Discipline 
heeft in de meeste gevallen behoefte 
aan een specifieke besloten plaats die 
afgezonderd is de omgeving. Hiermee 
wordt geprobeerd de concentratie 
van de soldaten te kunnen 
optimaliseren en tegelijkertijd de 

nadelen te neutraliseren. In eerste 
instantie door het principe van 
de elementaire begrenzing. Ieder 
individu een eigen plaats en op 
iedere plaats een individu. Alhoewel 
architectonisch gezien een ruimte 
voor meerdere doeleinden bestemd 
kan worden wordt binnen het 
disciplinaire systeem een ruimte 
duidelijk gedefinieerd aan de hand 
van diens functie. Doordat ieder 
onderdeel wordt bepaald door de 
plaats die het in een reeks inneemt, 
zijn de elementen binnen de 
discipline verwisselbaar. Eenheden 
worden namelijk niet gevormd door 
het territorium of door de plaats, 
maar door de rand, ofwel de positie 
die men inneemt in een klassement. 
De discipline is een kunst van het 
rangschikken en een techniek om de 
rangschikkingen te transformeren.

Hiërarchie Tapijnkazerne
De Tapijnkazerne is overzichtelijke 
en ruime opgezet. Hierdoor is er 
beter toezicht te houden over 
het kazerneterrein. De meest 
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representatieve ruimtes zijn de 
appèlplaats, in combinatie met het 
hoofdgebouw en de logiesgebouwen, 
en het wachtgebouw. Dit is ook 
logisch omdat laatstgenoemde 
het eerste gebouw wat men 
tegen komt wanneer het terrein 
betreedt en daarmee hiërarchie 
erg belangrijk is. De ligging van 
de logiesgebouwen rondom het 
exercitieterrein is gedaan om zo de 
militairen continu te confronteren 
met de oefeningen en training. 
Deze ruimtes zijn gesitueerd op een 
afgeschermde positie op het terrein 
en zijn daardoor ook beschermd 
tegen afleiding van buitenaf. Het 
hoofdgebouw van de Tapijnkazerne 
is gelegen aan de appelplaats om 
zo hier controle en overzicht over 
te houden. Dit gebouw diende ook 

als huisvesting van de officieren 
en is zeer representatief voor het 
kazerneterrein. Vanuit dit gebouw 
zijn ook zichtlijnen in alle richtingen, 
zodat er overzicht ontstaat over het 
gehele terrein.

Hiërarchie officiersgebouw Tapijnkazerne
Het officiersgebouw stamt uit een 
latere bouwperiode, waardoor 
het wat betreft hiërarchie ook 
een andere positie inneemt op 
het kazerneterrein. Door zijn 
architectuur en detaillering is 
duidelijk dat het hiërarchisch 
het belangrijkste gebouw is dat 
in de jaren vijftig is toegevoegd 
aan de Tapijnkazerne. Ook de 
positionering in het noordelijke 
deel maakt dat het gebouw in dit 
deel van het kazerneterrein het 

belangrijkste gebouw is. Maar op 
dat de benadering en betreding 
van het terrein vanuit het zuiden 
is, neemt het officiersgebouw 
hierin geen belangrijke plaats in. 
Echter door de herbestemming 
van het terrein, waardoor het van 
alle zijden toegankelijker wordt, zal 
de hiërarchische verhouding ten 
opzichten van de overige kazerne 
bebouwing verder toenemen.

Interne hiërarchie officiersgebouw
Binnen de interne hiërarchie op 
gebouwniveau is er onderscheid 
gemaakt tussen sociale hiërarchie 
en ruimtelijke hiërarchie. Sociale 
hiërarchie is gericht op de gebruikers 
van het gebouw en ruimtelijke 
hiërarchie is gebaseerd op de 
functies van de diverse ruimtes.

Afb. 4.17   Sociale hiëarchie officiersgebouw
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Sociale hiërarchie
De sociale hiërarchie is de invloed van 
het gebruik en de sociale rangorde op 
de architectuur van het gebouw. In 
het officiersgebouw is een duidelijk 
hiërarchie te zien. Het belangrijkste 
onderscheid wordt gemaakt door 
de scheiding van de functies naar 
sociale rangorde. Daarbij is er voor 
het personeel in specifiek deel van 
het gebouw bestemd om vanuit hier 
de officieren te kunnen bedienen. 
Deze personeelsruimtes bevinden 
zich samen met het grootste 
deel van de verkeersruimtes in 
het centrale hoofdvolume van 
het officiersgebouw. Dit is met 
name kijkend naar de ontsluiting 
en logische en functionele plek. 
De ruimtes voor de officieren, 
hiërarchisch belangrijkere ruimtes, 

bevinden zich dan ook in de 
zijvleugels en de aanbouw van het 
gebouw. Daarbij kan opgemerkt 
worden dan vooral de begane grond 
bestaat uit collectieve ruimtes, 
leslokalen, vergaderzaal en eetzaal 
en de bovenliggende verdiepingen 
bestemd waren als privé ruimte, 
grotendeels slaapkamers en opslag.

Ruimtelijke hiërarchie
De ruimtelijke hiërarchie is de 
rangorde tussen ruimtes en de 
relatie tussen dienende en bediende 
ruimtes. De ruimtelijk hiërarchie 
komt in grote mate overeen 
met de sociale hiërarchie. De 
personeelruimtes vormen samen 
met de verkeersruimtes de dienende 
ruimtes binnen het officiersgebouw. 
Daarbij komen de dienende functies 

van het personeel en de functies 
(vergaderen en eten) samen in de 
aanbouw en vormen daarmee een zo 
geheten hybride ruimte. De overige 
zowel collectieve ruimtes als privé 
ruimtes kunnen benoemd worden als 
bediende ruimtes. Ook hierbij is het 
onderscheid tussen de zijvleugels en 
aanbouw van het officiersgebouw 
met het hoofdvolume weer duidelijk 
zichtbaar. Een uitgangspunt waarbij 
met de herbestemming van het 
gebouw ook rekening gehouden 
dient te worden.

Afb. 4.18   Ruimtelijke hiërarchie officiersgebouw
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Als functie voor het gebouw heb 
ik gekozen voor een hotel. Het 
gebouw gaat deel uitmaken van de 
stedenbouwkundige recreatieve zone. 
Het is een unieke en mooie groene 
locatie in de stad en ten opzichten 
van de binnenstad. Het kan daarmee 
gaan dienen als een visitekaartje voor 
de stad, een gezicht van Maastricht 
dat nog niet vele kennen. Bovendien 
leent de structuur van het gebouw 
zich goed voor een dergelijke functie. 

In opdracht van de gemeente 
Maastricht heeft HORWATH 
HTL(Hotel Tourism and Leisure) een 
marktonderzoek gedaan omtrent 
hotels in de gemeente Maastricht. 
Dit onderzoek dateert uit februari 
2009. Aan de hand van dit onderzoek 
is het mogelijk een theoretisch basis 
te verkrijgen, waarop bepaalde 
beslissingen in het ontwerpproces 
kunnen worden gebaseerd. Met 
name de exacte invulling van de 
hotelfunctie kan aan de hand van dit 
onderzoek nader verklaard worden.

Achtergrond
De gemeente stelt vast dat de 
publieke taak erop gericht is de 
stedelijke ruimte zodanig te verdelen 
dat de stad de functies kan realiseren 
die voor het welvarende voortbestaan 
ervan relevant zijn. Onderdeel hiervan 
is het opstellen en uitvoeren van 
hotelbeleid. Het wijzigen van het 
hotelbeleid in 2008 heeft geleid tot 
een stagnatie van de toetsing van 
hotelaanvragen. Voor de toetsing van 
hotelaanvragen kan worden hervat 
moet nader worden onderzocht of 
een programmatische sturing van 
hotelontwikkelingen wenselijk is.

Locatieanalyse
Maastricht heeft te maken met 
een structureel veranderende 
bevolkingssamenstelling, een dalende 
beroepsbevolking en een relatief 
hoog werkloosheidspercentage. Als 
reactie hierop heeft de gemeente een 
stimulerend beleid met bijbehorende 
instrumenten ingezet. Het industriële 
karakter wordt vervangen door 

de ontwikkeling van Maastricht 
tot cultuurstad, kennisstad en 
dienstenstad. Deze laatste twee 
aspecten betreffen vooral openbare 
instituten, die doorgaans weinig 
behoefte hebben aan hotelkamers. 
Uitzonderingen hierop in Maastricht 
zijn het AZM en de UM. De zakelijke 
dienstverlening, die doorgaans relatief 
veel hotelvraag oplevert, is minder 
goed vertegenwoordigd. De creatieve 
industrie wordt gezien als een 
belangrijke stuwende economische 
sector. Omdat deze sector wordt 
gedomineerd door kleine bedrijven, 
wordt hieruit geen noemenswaardige 
groei in hotelvraag verwacht. 

Maastricht is de tweede meest 
belangrijke Nederlandse congresstad 
en heeft een sterke internationale 
naamsbekendheid. De laatste 
jaren is echter sprake van een 
afname in het aantal congressen 
en congresbezoekers. Onder meer 
vanwege de uitdagingen op de 
individuele zakelijke markt, is juist de 

4.3
  Hotelontwikkeling in de gemeente Maastricht.

mARkTOnDERzOEk HOTELS mAASTRIcHT
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ontwikkeling van de congresmarkt 
van groot belang voor de lokale 
hotellerie. 

Maastricht heeft ook een sterke 
nationale naamsbekendheid, onder 
meer door de kwantiteit en kwaliteit 
van het winkelaanbod, de historische 
en gastronomische rijkdom en 
het omliggende heuvellandschap. 
Het toeristische dagbezoek is de 
afgelopen jaren dan ook sterk 
toegenomen. In Maastricht zijn diverse 
ontwikkelingen ingezet, welke op de 
lange termijn van invloed kunnen zijn 
op de hotelmarkt. Met betrekking 
tot de zakelijke markt kan gedacht 
worden aan het UM convenant, 
de gezamenlijke inzet om het 
congrestoerisme te verbeteren en de 
ontwikkelingen in het Geusseltpark, 
Belvédère, Kwaliteitssprong en 

Randwyck. Ook wordt verwacht dat de 
ontwikkelingen in het Geusseltpark, 
Belvédère en Kwaliteitssprong een 
positieve uitwerking kunnen hebben 
op de toeristische markt. Ditzelfde 
wordt verwacht voor de aanzienlijke 
gemeentelijke ambities op het 
gebied van cultuur. Ten slotte kunnen 
infrastructurele ontwikkelingen in de 
stad een positieve aantrekkingskracht 
op zowel zakelijke als toeristische 
gasten hebben.

Aanbodanalyse
De regio Zuid-Limburg heeft een rijk 
aanbod aan hotels buiten Maastricht. 
Het hotelaanbod in Maastricht zelf is 
aanzienlijk groter dan in vergelijkbare 
steden, in verhouding tot het aantal 
inwoners, de werkgelegenheid en 
het aantal dagbezoekers. Zelfs in 
vergelijking met steden als Den Haag, 

Rotterdam en Utrecht heeft Maastricht 
een opmerkelijk groot hotelaanbod. 
Een gemiddeld Maastrichts hotel is 
aanzienlijk groter dan een gemiddeld 
hotel in Nederland. Wel is de afgelopen 
jaren de omvang van een gemiddeld 
hotel in Maastricht afgenomen, 
terwijl de gemiddelde omvang van 
hotels elders in Nederland juist is 
toegenomen. De grootte van een 
gemiddeld hotel neemt af naarmate 
de classificatie lager is.

Hoewel het in de Nederlandse 
hotellerie gebruikelijk is dat het 
viersterren segment het grootste 
marktaandeel heeft, kan gesteld 
worden dat met een aandeel van 
nagenoeg 80% het viersterren 
segment de hotelmarkt van Maastricht 
domineert. De overige 20% bestaat uit 
driesterren hotels en in mindere mate 
uit budgethotels. In totaal bestaat het 
huidige hotelaanbod in Maastricht uit 
2.225 kamers. Sinds 2000 is het aantal 
hotelkamers in Maastricht per jaar 
met gemiddeld 2% gegroeid.4.22 Dit is 
meer dan de groei in de Nederlandse 
hotelmarkt en zeker meer dan in 
Limburg. 

Vraaganalyse
In de periode 2002-2007 nam het 
aantal hotelovernachtingen in 
Maastricht toe met een gemiddelde 
jaarlijkse groei van 3,1%.4.23 De groei 
wordt grotendeels verklaard door een 
toename in het aantal overnachtingen 
in niet-geclassificeerde hotels en 
in mindere mate ook door een 
toename in drie- en viersterren 

Afb. 4.19   Hotelaanbod Nederland en Maastricht

4.22 Marktonderzoek hotels Maastricht (HORWATH HTL)
4.23 Marktonderzoek hotels Maastricht (HORWATH HTL)
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hotels. De overnachtingen in één- en 
tweesterren hotels namen juist af. Net 
als elders in Nederland zijn sinds 2000 
de resultaten van hotels in Maastricht 
gedaald, waarna een herstel zich in 
2005 inzette. Volgens de hoteliers 
wordt het steeds moeilijker om 
gezonde resultaten te behalen, 
omdat stagnerende hotelvraag 
moet worden verdeeld over een 
toenemend aanbod aan hotelkamers 
binnen én buiten de stad. Hierbij is 
opgemerkt dat geclassificeerde hotels 
oneerlijke concurrentie ondergaan 
van niet-geclassificeerde hotels. 
De opbrengsten per beschikbare 
kamer in Maastricht zijn hoger dan in 
Limburg, maar aanzienlijk lager dan 
in Nederland.

De hotelmarkt van Maastricht kan 
verdeeld worden in centrumhotels 
en hotels die buiten het centrum 
zijn gelegen. Met uitzondering 
van een deel overflow, zijn beide 
soorten hotels grotendeels actief 
in verschillende deelmarkten. 
Doorgaans realiseren centrumhotels 
hogere gemiddelde kamerprijzen en 
bezettingsgraden. In Maastricht is het 
aandeel zakelijke hotelvraag kleiner 
dan gebruikelijk is in Nederland. 
Vanwege spreiding in hotelvraag is 
het van groot belang de zakelijke 
markt in Maastricht te verbeteren en 
zodoende een betere verhouding te 
realiseren tot toeristische vraag. 

Er zijn slechts een paar momenten 
in het jaar waarop het moeilijk 
is een hotelkamer te boeken in 

Maastricht. In totaal bedragen deze 
drukbezette dagen niet meer dan 
één à twee weken van het jaar. Het 
is de verwachting dat de vraag 
naar hotelkamers in Maastricht 
in de periode 2008-2020 jaarlijks 
gemiddeld met 2,8% zal groeien.4.24

marktpotentie
Het centrumgebied biedt meer 
potentie dan stedelijke gebieden 
buiten het centrum. Van 2013 tot 
en met 2020 vertaalt de verwachte 
groei in vraag zich naar een behoefte 
van 824 nieuwe kamers.4.25 Om een 
gezonde situatie te garanderen, 
moet er op worden toegezien dat de 
toevoeging van hotelkamers over de 
hele periode wordt verspreid.

Indien exploitanten van de 
nieuwe hotels met internationale 
reserveringssystemen van hotelketens 
gaan werken, kan de marktruimte 
groter zijn. Hetzelfde kan worden 
gerealiseerd door het ontwikkelen 
van hotels met aantoonbaar unieke 
hotelconcepten. In het bijzonder 

moderne low budget hotels, resorts, 
combinatiehotels (bijvoorbeeld met 
een musicaltheater) en zorg- en 
herstelhotels lijken kans van slagen 
te hebben om de marktruimte in 
Maastricht te doen toenemen.

kwalitatieve benadering
Uit het feit dat de hotelmarkt van 
Maastricht wordt gedomineerd 
door viersterren hotels, zou 
kunnen worden geconcludeerd 
dat er niet noodzakelijkerwijs 
meer viersterren kamers hoeven 
te worden toegevoegd. Echter, 
uit gesprekken met hoteliers en 
aan de hand van resultaten is 
gebleken dat de kamerprijzen van 
Maastrichtse viersterren hotels 
veelal een driesterrenniveau 
benaderen. Zodoende zijn zowel 
viersterren als driesterren hotels 
ruim vertegenwoordigd in de 
Maastrichtse hotelmarkt. In deze 
twee deelmarkten heeft de afgelopen 
vijf jaar een merkbare groei in aantal 
overnachtingen plaatsgevonden. De 
vier- en driesterren segmenten zijn 

Afb. 4.20   Meerdaagse gasten en hotelovernachtingen Maastricht

4.24 Marktonderzoek hotels Maastricht (HORWATH HTL)
4.25 Marktonderzoek hotels Maastricht (HORWATH HTL)
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tevens de segmenten die het meeste 
aanspreken op zowel de zakelijke 
als de toeristische markt. Groei van 
de hotelvraag in Maastricht wordt 
daarom verwacht grotendeels in deze 
segmenten plaatsvinden.

Het budgetsegment lijkt in 
Maastricht ondervertegenwoordigd 
te zijn. Het is mogelijk dat de vele 
toeristische bezoekers, die nu de 
stad alleen overdag en/of in de 
avonden bezoeken, zouden kunnen 
worden overtuigd om ook de nacht 
door te brengen mits de kosten 
hiervoor laag genoeg zijn. Ook is 
het mogelijk dat het ontwikkelen 
van één of meer voordeligere 
hotels beter zou aansluiten bij de 
huidige bevolkingssamenstelling 
van Maastricht, waar niet iedereen 
even welvarend is. Veel toeristische 
bezoekers doen Maastricht nog 
altijd vooral in het weekend en 
tijdens vakanties aan, terwijl 
de hotelbezetting juist op deze 
momenten naar tevredenheid is. 
Het is daarom van belang bij een 

mogelijke uitbreiding van het 
budgetaanbod aandacht te besteden 
aan het hotelconcept om specifieke 
doelgroepen aan te trekken die de 
stad wel op doordeweekse dagen 
bezoeken. Het hotelproduct en de 
diensten mogen simpel zijn, maar 
voorwaarde is dat de kwaliteit in 
verhouding staat tot de prijs. Ook 
moet rekening worden gehouden 
met de observatie dat het bijzonder 
moeilijk zal zijn een kwalitatief goed 
product te bieden tegen een prijs die 
merkbaar beneden het gemiddelde 
niveau van de driesterren markt 
ligt, in het bijzonder in een stad als 
Maastricht.

conclusie
Ondanks de economische crisis zit er 
groei in het toeristische dagbezoek 
van Maastricht. Mede dankzij de sterke 
nationale naamsbekendheid, onder 
meer door de kwantiteit en kwaliteit 
van het winkelaanbod, de historische 
en gastronomische rijkdom en 
het omliggende heuvellandschap. 
Het is in de Nederlandse hotellerie 

gebruikelijk is dat het viersterren 
segment het grootste marktaandeel 
heeft, maar in Maastricht domineert 
het viersterren segment met een 
aandeel van nagenoeg 80%. Er zou 
kunnen worden geconcludeerd 
dat er niet noodzakelijkerwijs meer 
viersterren kamers hoeven te worden 
toegevoegd. Echter blijkt dat de 
kamerprijzen van Maastrichtse 
viersterren hotels veelal een 
driesterrenniveau benaderen. Groei 
van de hotelvraag in Maastricht wordt 
daarom verwacht grotendeels in deze 
segmenten plaats te vinden.

De marktruimte kan vergroot worden 
door het ontwikkelen van hotels met 
aantoonbaar unieke hotelconcepten. 
Het budgetsegment lijkt in 
Maastricht ondervertegenwoordigd 
te zijn. Door de kosten te verlagen 
kunnen dagbezoekers worden 
overtuigd ook de nacht in Maastricht 
door te brengen. Bovendien sluit 
de ontwikkeling van voordeligere 
hotels beter aan bij de huidige 
bevolkingssamenstelling van 
Maastricht. Door dit feit te combineren 
met de groeimarkt van het viersterren 
segmenten wil ik er voor kiezen een 
uniek concept te ontwikkelen dat op 
beide elementen weet te benutten. 
De uitwerking ervan staat beschreven 
in het volgende hoofdstuk. Bovendien 
is meer specifieke informatie omtrent 
het onderzoek naar hotels in 
Maastricht te vinden in de bijlage van 
dit afstudeerverslag.

Afb. 4.21   Verwachte groei hotelvraag Maastricht
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Naast de theoretische verantwoording 
van de functie, is het ook belangrijk de 
hoteltypologie te onderzoek. Wat is een 
hotel? Wat maakt een hotel? Omdat er 
in de hotelwereld een veelvoud aan 
hotelsoorten bestaat is het belangrijk 
met het oog op de herbestemming je 
hier in te verdiepen. Daarvoor heb ik 
eerst de definitie van het begrip hotel 
uiteengezet, waarna ik opzoek ben 
gegaan naar een hoteltypologie die 
aansluit bij de locatie en het gebouw.

Hotel
Een hotel is een dienstverlenend 
etablissement met een commercieel 
oogmerk waar iemand tegen betaling 
kan overnachten of onderdak vinden 
(Latijn hospitalis = gastvrij).4.26 

Dat is de definitie van een hotel 
zoals het woordenboek hem geeft. 
Het functionele overnachten is de 
belangrijkste kerntaak van een hotel, 
maar een hotel kan niet gezien worden 
als een doel opzich. Men gaat niet op 
vakantie om naar een hotel te gaan. 
Het hotel is in deze dus het middel, dat 

noodzakelijk is bij het recreeren voor 
een langere periode verder van huis. 
 
uniek concept
In een Zweeds onderzoek4.27 heeft 
men zich verdiept in de hoteltypologie 
van de unieke concepten, een 
marksegment dat zich tegenwoordig 
nadrukkelijk aandient, hetgeen ook 
al in de vorige paragraaf aaan bod 
is gekomen. Vele hotels proberen 
tegenwoordig onderscheidend te 
zijn met een product door een uniek 
concept te ontwikkelen in vergelijking 
met het traditionele hotelproduct. Er 
is een groei in interesse voor hotels 
met een uniek concept, wat een 
trend weergeeft van hedendaagse 
gebruikers die meer verwachten dan 
alleen een kamer. Tegenwoordig is 
er een grote verscheidenheid aan 
hotels met unieke concepten over 
de hele wereld. Er zijn vele definities 
voor al de verschillende type hotels; 
boetiek-, lifestyle-, design-, co-
branded-, of thema hotels. Unieke 
hotelconcepten zijn ontworpen 

met een persoonlijke touch, wat het 
mogelijk maakt zichzelf een eigen 
merknaam te verschaffen. Deze hotels 
kunnen zich onderscheiden met een 
hotelproduct van concurenten door 
zich in een marktsegment (niche) te 
plaatsen door hun imago, lifestyle, 
design en stijl. Het onderzoek is 
gebaseerd op acht hotels in Zweden, 
die zich onderscheiden door hun 
hotelproduct als een uniek concept in 
de markt te zetten. Deze casestudies 
worden verder niet behandeld, maar 
de essentie van het verhaal is dat je 
vanuit de locatie en bij herbestemmen 
ook het gebouw tot een uniek 
concept moet komen. Daarbij is het 
belangrijk dat je het product in een 
bepaalde niche plaatst, waardoor het 
meer persoonlijk gericht kan worden.

uitvalsbasis
In het geval van de Tapijnkazerne en 
het officiersgebouw zijn er diverse 
aanknoppingspunten waarop het 
concept gebaseerd kan worden. 
Allereerst is er het militaire verleden 

4.26 Website: www.encyclo.nl
4.27 The marketing role of unique concepts for hotels 
          in Sweden

4.4
  

HOTELTyPOLOGIE
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van het terrein en het gebouw. 
Daarnaast speelt ook de locatie in 
het park en direct aan de binnenstad 
een belangrijke rol. Vanuit deze 
aanknopingspunten is het concept 
van de uitvalsbasis ontstaan. Anders 
bij veel andere unieke hoteltypologien 
is er bij dit concept geen externe 
voorziening toegevoegd aan de 
essentie van het hotel, maar is er juist 
teruggegaan naar de basis. Het hotel 
is het middel en niet het doel. Het gaat 
de toerist om het ontspannen, het 
bezoeken van de stad of eventueel 
om zaken en daarvoor dient het hotel 
dan als uitvalsbasis. Een plek van 
waaruit men al deze verschillende 
activiteiten kan ondernemen. Zo 
was de Tapijnkazerne als militaire 
kazerne ook een uitvalsbasis. Een 
plek met als doel het opleiden van 
rekruten, waarbij de huisvesting van 

deze soldaten een onderdeel (middel) 
was. Het middel kan wel het doel 
versterken. 

Als men kijkt naar de betekenis 
van het begrip uitvalsbasis, 
dan is de letterlijke betekenis 
‘aanvalsbasis’ en figuurlijk  betkend 
het ‘uitgangspunt’.4.28 Aanvalsbasis 
refereerd direct naar de militaire basis, 
waarbij begrippen als safe-zone, 
verzamelplek, strategische ligging 
en mobiliteit op van toepassing zijn. 
Uitgangspunt kan gelinkt worden met 
de functie van hotel, als uitgangspunt 
van waaruit men activiteiten 
onderneemt. Geborgenheid, netwerk  
en centrale locatie zijn hierbij de 
overeenkomstige begrippen.

Het concept uitvalsbasis sluit 
perfect aan bij de locatie van het 

hotel. Doordat het gelegen is direct 
aan de binnenstad zijn er volop 
voorzieningen in de omgeving. Ook is 
er een uitstekende verbinding met het 
achterliggende heuvelland, waardoor 
het makelijk is vanuit het hotel 
diverse activiteiten te ondernemen. 
Het goed aansluiten op het stedelijk 
netwerk is daarbij wel van belang.  
Het hotelconcept is mogelijk mede 
door zijn locatie, bijvoorbeeld op 
het platteland zou een dergelijk 
concept niet werken. Door de locatie 
is het niet nodig om in het hotel 
extra voorzieningen aan te bieden. 
Daardoor is het mogelijk terug te gaan 
naar de essentie van de hotelfunctie; 
het overnachten. In het volgende 
hoofdstuk zal het concept van de 
uitvalsbasis en wat dit concreet voor 
het ontwerp van het hotel betkend 
nader worden toegelicht.

Afb. 4.22   Essentie hotel; overnachten

4.28 Website: www.encyclo.nl
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Vanuit de hoteltypologie en de 
uitleg van het begrip uitvalsbasis  
(in het voorgaande hoofdstuk) in 
combinatie met de hotelfunctie 
en het militaire verleden, zal het 
ontwerpconcept verder worden 
uitgewerkt. Dit hoofdstuk bevat een 
nadere uitleg over de typologie en 
de uitwerking ervan in het specifieke 
geval van de herbestemmen van 
het officiersgebouw. Het hotel 
als uitvalsbasis maakt gebruik 
van voorzieningen in de directe 

omgeving, waardoor deze 
voorzieningen in het hotel zelf niet 
meer aanwezig hoeven te zijn. Het 
hotel werkt volgens het room only 
principe, met als moto; ‘All-in wordt 
all-out. Hierdoor kan een viersterren 
kwaliteit worden aangeboden voor 
een driesterren prijs. Bovendien kan 
het hotel zich met dit unieke concept 
onderscheiden van andere hotels in 
Maastricht en omgeving. In de tweede 
paragraaf wordt het programma van 
eisen nader toegelicht, waarna in de 

laatste paragraaf van dit hoofdstuk 
ingegaan wordt op de voorzieningen 
die zich in de stad Maastricht en de 
directe omgeving bevinden. Deze 
voorzieningen zijn van essentieel 
belang wil het concept slagen.
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Zoals in de inleiding al wordt 
beschreven gaat het hotel uit van 
voorzieningen en kwaliteiten die 
Maastricht te bieden heeft. Daardoor 
kan het zich onderscheiden van 
hotels die extra, niet noodzakelijk, 
voorzieningen aanbieden. Door juist 
terug te gaan naar de essentie van 
een hotel en hier met prijs en kwaliteit 
op in te spelen kan het concept in 
dit specifieke geval goed werken. 
Daarnaast is er nog de verwijzing naar 
de historie van de plek en het gebouw 
dat ook in het concept tot uiting komt.

Hotel als uitvalsbasis
De nieuwe functie van het 
officiersgebouw zal een hotel zijn. 
De hotel functie past goed binnen de 
stedenbouwkundige visie, waarbij het 
onderdeel uitmaakt van de recreatieve 
zone. Daarnaast sluit het ook aan bij 
de historie van het kazerneterrein en 
het officiersgebouw in het bijzonder. 
Het kazerneterrein was als een van 
de eerste in Nederland ontworpen 
volgens het uitvalsbasisprincipe, 

waarbij mobiliteit een belangrijke 
rol speelde. Het officiersgebouw 
deed al dienst als logiesgebouw 
voor officieren. Zowel militair 
als voor een hotel is uitvalsbasis 
een goed toepasbaar begrip. De 
letterlijke betekenis van het begrip 
is ‘aanvalsbasis’ (militair), terwijl het 
figuurlijk als ‘uitgangspunt’ (hotel) 
vertaald kan worden.

Aansluiten stedelijk weefsel
Het all-out, of room only principe 
is alleen toepasbaar als in de 
omgeving voldoende voorzieningen 
voorhanden zijn om de hotelgasten 
te kunnen bedienen. Door de locatie 
direct aan de binnenstad en met een 
directe verbinding met het achterland 
is dat in dit geval geen probleem. 
Wel is het hierbij essentieel dat de 
aansluiting op het netwerk, het 
stedelijk weefsel optimaal is. Mede 
hierdoor zal er een routing onder 
het gebouw doorlopen, zodat de 
hotelgasten direct aansluiting hebben 
op dit netwerk. Bovendien zullen de 

hotelgasten bij het verlaten van hun 
kamer direct aan aangrenzende park 
betreden, waardoor de verbinding 
met de omgeving, het park, extra 
benadrukt wordt. 

Het park
De unieke locatie in een park direct 
aan de binnenstad maakt de locatie 
ideaal voor een hotel. Daarnaast is 
de directe relatie tussen binnen en 
buiten mogelijk. Vanuit elke kamer 
moet er zicht zijn op het park en 
de fysieke verbinding moet zo kort 
mogelijk gehouden worden. Wanneer 
een hotelgast zijn kamer verlaat 
moet deze direct zicht hebben op de 
omgeving waarin hij zich bevindt. 
Door het officiersgebouw deel uit 
te laten maken van het park komt er 
meer ruimte voor het groen. Het park, 
wat nu nog een passantenpark is, kan 
hierdoor groei tot een volwaardig 
verblijfpark. Daarbij kunnen de 
karakteristieken elementen als de 
Jeker en de stadsmuur optimaal tot 
uiting worden gebracht.

2.1 Bronvermeldingen
Foucault, M. (1989) Discipline, toezicht en straf.

5.1
  

cOncEPT uITVALSbASIS
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Afb.5.1   Collage schema begane grond
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Zoals het collageschema van de 
begane grond (Afb. 5.1) laat zien is het 
hotel niet erg nadrukkelijk aanwezig 
in het park. De buitenruimte (het park) 
is belangrijker dan een expressief dat 
alle aandacht op eist. Daarnaast is 
duidelijk zichtbaar dat de hotelkamers 
het grootste deel van het hotel 
vormen en er alleen ondersteunende 
functies aanwezig zijn. De oriëntatie 
van de hotelkamers gaat samen 
met de constructieve opzet van het 
gebouw.

Stramien
De constructieve opbouw van het 
gebouw is bepaald voor de structuur 
van het gebouw en vormt de essentie 
van het gebouw. De nieuw te bouwen 
hotelkamers dienen binnen deze 

structuur te passen. Daarvoor is het 
stramien op een slimme manier 
gedraaid, (Afb. 5.2) waardoor er 
kamers voldoende 22 m2 kamers (vier 
sterren eis)  geplaatst konden worden 
die gunstig op het park georiënteerd 
zijn en binnen de structuur van het 
gebouw blijven. Hierdoor gaat de 
nieuwe functie zowel een relatie aan 
met het gebouw als met het park en 
kan het ook gezien worden als een 
verbindend element tussen beiden.

De exploded view van het 
herbestemde officiersgebouw op de 
hiernaast staande afbeelding (Afb. 
5.3) laat nog duidelijker zien hoe 
de nieuwe hotelkamers in de oude 
structuur zijn gepast. De hotelkamers 
vormen dozen die in de bestaande 

structuur geschoven kunnen 
worden, daarbij worden voor de 
bereikbaarheid van de kamers op de 
eerste verdieping een trap met galerij 
aan elke zijvleugel toegevoegd. Het 
hoofdvolume en de aanbouw blijven 
samen met de constructie van het 
oude gebouw grotendeels intact.

Afb.5.2   Stramien
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Afb.5.3   Exploded view hotel
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Afb.5.4   Opbouw hotelkamer

All-in wordt all-out
Binnen de hotelbranche is het 
belangrijk dat een hotel zich 
onderscheidt. Er is nog groei mogelijk 
(marktonderzoek Horwath HTL), 
maar daarvoor dient er wel op een 
specifieke doelgroep en niche worden 
ingespeeld. Vele hotels onderscheiden 
zich door extra voorzieningen aan te 
bieden, zoals bijvoorbeeld wellness. 
Maar vanuit het concept; uitvalsbasis: 
een plek van waaruit je de omgeving 
gaat verkennen, is het juist logisch om 
de omgeving ook te gaan benutten. 
Alle benodigde voorzieningen zijn 
volop aanwezig (zie ook paragraaf 
5.3), dus in plaats van een extra 
voorziening aan te bieden kleed ik het 
hotelconcept uit tot naar de eigenlijke 
essentie en dat is de kamer zelf. All-in 
wordt all-out.

Service
Ondanks het feit dat zich in het 
hotel geen extra voorzieningen 
bevinden, worden er wel een aantal 
services aangeboden. Zo worden 
de hotelgasten van de centrale 
parkeerplaats naar het hotel 
vervoerd, is er een receptie en een 
huishoudingdienst. De kwaliteit van 
de kamer samen met de service, 
zonder te betalen voor onnodige 
voorzieningen, maken het concept 
uniek. Viersterren kwaliteit voor een 
driesterren prijs.

Hotelkamer
In principe zijn alle hotelkamers 
gelijk. De kwalitiet en voorzieningen 
in elke kamer zijn hetzelfde, wel is 

er een verschil in de layout van de 
plattegrond (Afb. 5.4).   Door  de 
plattegrond te spiegelen grenzen 
beide badkamers van naast elkaar 
liggende kamers aan elkaar, wat 
gunstig is voor de benodigde 
installaties. Daarbij is er een verschil 
in de gevel van naast elkaar liggende 
kamers, waarbij de ene kamer de deur 
in de ‘zijgevel’ heeft, terwijl de deur 
bij de andere kamer  in de ‘voorgevel’ 
geplaatst is. Dit heeft te maken met 
het ontwerp van de ontsluiting op 

de galerij. Ook in gevelbekleding 
wordt gevarieerd tussen verticale 
en horizontale gevelbekleding, 
hierdoor ontstaat er een gevarieerd 
gevelbeeld, waarbij de eenheid echter 
wel behouden blijft.
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Een hotel heeft normaal gesproken een 
groot aantal functies en voorzieningen. 
Op de volgende pagina is te zien 
wat er volgens Neufert allemaal aan 
voorzieningen en functies in een hotel 
aanwezig dient te zijn (Afb. 5.5). Daarbij 
is met rood weggestreept wat volgens 
mijn concept overbodige functies 
zijn. Alleen de groen omkaderde 
voorzieningen zijn echt noodzakelijk. 
Het concept all-in wordt all-out 
spreekt duidelijk uit deze afbeelding. 
En hierbij zijn de extra voorzieningen, 
zoals bijvoorbeeld wellness niet eens 
opgenomen.

Essentie hotel
De essentie van het hotel bestaat uit 
de hotelkamers in dit geval 24 in totaal. 
Daarbij zijn er voor de ondersteunende 
functies een aantal noodzakelijke 
voorzieningen ondergebracht in het 
hoofdvolume van het officiersgebouw. 
Het gaat hierbij om functies als; receptie, 
lobby, kantoor, personeelsruimte, 
opslagruimte en een ruimte voor de 
huishouding.  In de aanbouw bevindt 

zich een VVV-kantoor met winkel. Maar 
deze functies staan los van het hotel en 
worden daarom verder niet behandeld.

norm viersterren hotel
Uit het marktonderzoek is gebleken 
dat het viersterren segment de 
meeste groeimogelijkheden heeft. 
Daarnaast richt het hotel zich op 
een oudere doelgroep, waarbij een 
hoge kwaliteit van de kamers vereist 
is. De belangrijkste eisen om aan de 
viersterren norm te voldoen zijn; 

-   Elke kamer moet een eigen entree 
hebben. 
- Tweepersoonskamer moet een 
oppervlakte hebben van minimaal 22 
m2. 
-   Minstens een raam op ooghoogte 
en met daglicht. Alle kamers hebben 
een privé badkamer en toilet, die in 
verbinding staat met de badkamer. 
-   Gasten hoeven maximaal één trap te 
beklimmen om hun kamer te bereiken. 
- Gasten hebben 24 uur per dag 
toegang tot het hotel.

5.2
  

PROGRAmmA VAn EISEn

Programma van eisen hotel 
Hotelkamers (24 x 22 m2)  = 528 m2

Receptie       30 m2

Lobby     115 m2

Bagageopslag         5 m2

Kantoor       34 m2

Personeelsruimte      34 m2

Huishouding       47 m2

Installatieruimte      18 m2          
     881 m2

Hoofdvolume officiersgebouw  444,5 m2

Zijvleugels officiersgebouw  647 m2

Aanbouw officiersgebouw       183 m2

1247,6 m2
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Afb.5.5   Tabel voorzieningen hotel uit Neufert
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Voorzieningen
Dankzij de locatie aan de rand 
van de binnenstad van Maastricht 
is er aan voorzieningen  in de 
directe omgeving geen gebrek. 
Zo beschikt de stad over een rijk 
aanbod van historische en culturele 
bezienswaardigheden en voldoende 
mogelijkheden ter ontspanning. 
Het aanbod horeca gelegenheden 
is gigantisch, bovendien is er in het 
naast gelegen hospitaal gebouw 
een restaurant en café gevestigd, 

waarvan de hotelgasten gebruik 
kunnen maken. Op de volgende 
pagina’s zijn de voorzieningenkaarten 
weergegeven. Hierbij dient 
aangetekend te worden dat de 
pictogrammen die groen zijn nieuwe 
voorzieningen zijn, opgenomen 

in het stedenbouwkundig project. 
Daarnaast zijn enkele pictogrammen 
bij de kaart met restaurants paars 
gekleurd, donker paars is een twee 
sterren restaurant en licht paars een 
één sterren restaurant.

5.3
  

STEDELIjkE VOORzIEnInGEn

Afb.5.6   Historische voorzieningen

LEGEnDA

 kerk

 bezienwaardigheid

 historisch bouwwerk
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Afb.5.7   Culturele voorzieningen

Afb.5.8  Parkvoorzieningen

LEGEnDA

 MuseuM

 theater

 FiLM

 Muziek

 Park
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Afb.5.9   Recreatieve voorzieningen

Afb.5.10   Openbaar vervoersvoorzieningen

LEGEnDA

 sPort

 ontsPanning

 bus

 trein
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Afb.5.11   Horecavoorzieningen; Restaurant

Afb.5.12   Horecavoorzieningen; Café

LEGEnDA

 restaurant

 caFÉ
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6
  
OnTWERP

Alle theorien, visies en concepten 
komen uiteindelijk samen in het 
ontwerp. Het is gebaseerd op 
alle voorgaande hoofdstukken, 
vanaf het vooronderzoek tot het 
ontwerpconcept. In dit hoofdstuk 
zal dan ook het ontwerp vooral 
visueel worden weergegeven, aan 
de hand van de plattegronden, 
aanzichten, doorsnedes, renders en 
de situatietekening. In het hoofdstuk 
zal nog kort in een begeleidende tekst 
gerefereerd worden aan een aantal 

ontwerpelementen. Na dit hoofdstuk 
zullen de belangrijkste punten 
samengevat worden beschreven in de 
conclusie.



CHAMP DE MARS120

Situatie
De situatietekening laat de structuur 
van het park zien, waarvan het hotel 
deel vanuit zal maken. De parkruimte 
wordt duidelijk gedefinieerd door 
de beide Jekerlopen. Het hertenpark 
in het oosten loopt over is het Henri 
Hermanspark. Het officiersgebouw 
maakt onderdeel uit van het netwerk, 
doordat het pad onder het gebouw 
doorloopt. Bovendien loopt ook het 
groen door onder het gebouw doordat 
het hoofdvolume is opgetild. Het 

voormalige hospitaal in het westen 
zal worden herbestemd tot een 
restaurant en café. Het plein voor het 
gebouw zal dan ook als terras dienen, 
waardoor het zwaartepunt van het 
park buiten het officiersgebouw 
zal komen te liggen. De stromen 
langzaam verkeer zijn gescheiden, 
waarbij er voor de fietsers een directe 
verbinding is gecreëerd direct aan 
de oude Jekerloop. De voetgangers 
kunnen zich over meer parkachtige 
paden door het groen bewegen. 

Auto’s kunnen ten zuiden van het 
officiersgebouw worden geparkeerd 
op een centrale parkeerplaats. Voor 
de gebruikers van het hotel zal er 
een shuttle service zijn, die de gasten 
met hun bagage naar het hotel zal 
brengen.
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Afb. 6.1   Situatietekening
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Afb. 6.2   Plattegrond begane grond

Plattegronden
Begane grond
Op de plattegrond van de begane 
grond (Afb. 6.2) zijn drie delen 
zichtbaar. De twee zijvleugels vormen 
het hotel op dit niveau, terwijl de 
aanbouw als apart gebouw gezien kan 
worden met als functie VVV-kantoor 
en winkel. Goed te zien is hoe het 
park doorloopt onder het bestaande 
gebouw. Daarbij zijn centraal onder 
het hoofdvolume de receptie en 
belangrijkste verkeersruimtes ge-
situeerd. Hotelgasten benaderen het 
gebouw op dezelfde manier, als de 
officieren dat ook deden, maar nu 
ligt de entree van het hotel onder het 
hoofdvolume.

Eerste verdieping
Op de plattegrond van de eerste 
verdieping (Afb 6.3) is het hoofdvolume  
weer zichtbaar en vormgegeven als 
een lobby (binnenruimte). Zowel op 
begane grond als eerste verdieping 
is de plaatsing van de hotelkamers 
onder een hoek tussen de bestaande 
constructie opvallend. De ontsluiting 
via de galerij en de trap gebeurt via de 
noordzijde van het gebouw. 

Zolder
Op de zolder (Afb. 6.4) zijn bevinden 
zich alleen dienende functies 
zoals; een personeelsruimte, een 
ruimte voor de huishouding en een 
installatieruimte. Hotelbezoekers 
zullen zich niet op dit niveau 
bevinden. De ontsluiting gebeurt 
zowel via de bestaande trappenhal 
is als met de nieuwe lift. Deze lift is 
voornamelijk voor personeel.
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Afb. 6.3   Plattegrond eerste verdieping
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Afb. 6.4   Plattegrond zolder
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Afb. 6.5   Aanzicht noordgevel

Afb. 6.6   Aanzicht zuidgevel
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Afb. 6.7   Aanzicht oostgevel

Afb. 6.8   Aanzicht westgevel
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Afb. 6.9   Doorsnede AA

Afb. 6.10   Doorsnede BB
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Afb. 6.11   Render doorgang zuidelijke richting

Afb. 6.12   Render doorgang noordelijke richting
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Optillen hoofdvolume
Om het park onder het gebouw door 
te laten lopen is het hoofdvolume 
‘opgetild’, waardoor de ruimte onder 
het gebouw publiek toegankelijk 
wordt. Alleen ter plaatsen van de trap 
en lift en de achterliggende receptie 
loopt de buitenruimte niet door. 
De hoofdroute voor voetgangers in 
het park (van de binnenstad naar 
het achterland) loopt ook onder 
het gebouw door. Zo is het voor de 
hotelgasten ook eenvoudig op het 
stedelijk netwerk aan te sluiten. 

Ontvangst
Hotelgasten zullen door middel 
van een shuttle service vanaf het 
parkeerterrein met hun bagage 

naar het hotel worden gebracht. Bij 
de receptie zullen ze de sleutel van 
hun kamer ontvangen, waarna ze 
Maastricht kunnen gaan ontdekken. 
Hierdoor is er geen noodzaak een 
opvallende entree in het gebouw te 
ontwerpen, deze zou immers ook 
afbreuk doen aan de doorgaande 
route. 

binnenruimte
Omdat de begane grond zoveel 
mogelijk is vrijgehouden en onderdeel 
uitmaakt van de buitenruimte is 
er op de eerste verdieping een 
binnenruimte gecreëerd die als lobby 
dienst kan doen. De ruimte ontsluit 
de hotelkamers via de centrale 
trappenhal. Het gebouw, de gevel 

en de constructie zijn in deze ruimte 
goed te ervaren, bovendien zijn er 
diverse zichtlijnen naar het park. 
De ruimte zal bouwfysisch niet als 
binnenruimte worden uitgevoerd, 
omdat het verblijven in het hotel, 
maar buiten de kamer niet essentieel 
wordt geacht.

Veranderen gevelbeeld
De gevel is zo opgebouwd zodat een 
diversiteit in de gevel afleesbaar is. 
Elke hotelgast kan zijn eigen kamer 
eenvoudig herkennen, zonder dat 
de eenheid van de gevel en het 
gebouw verloren gaan. De houten 
gevelbekleding zorgt ervoor dat de 
gevel niet erg opvallend aanwezig 
is in het park en vormt samen met 

Afb. 6.13   Render vogelvlucht 
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Afb. 6.14   Render aanzicht noordgevel

Afb. 6.15   Render aanzicht zuidgevel
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de betonnen constructie een rustige 
compositie. Door de oriëntatie 
(verdraaiing stramien) is de constructie 
op sommige momenten niet of maar 
deels zichtbaar, waardoor er een 
veranderend gevelbeeld ontstaat bij 
het passeren van het hotel.

Trap naar galerij
Aan beiden uiteinden van de 
hotelvleugels bevindt zich een trap 
die de ontsluiting van de galerij 
verzorgd. Een trap was nodig om 
in geval van brand het gebouw 
veilig te kunnen verlaten. Deze 
functionele eis is gecombineerd met 
de architectonisch beëindiging van 
de vleugel en de omkadering van het 
landschap.

Afb. 6.16   Render trap westgevel

Afb. 6.17   Render kader trap
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Afb. 6.18   Render galerij

Afb. 6.19   Render optillen hoofdvolume
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7
  
cOncLuSIE

In het ontwerpend onderzoek is er 
geprobeert antwoord te vinden op 
de vraag: 
Hoe kan ik het kazerneterrein en het 
officiersgebouw verbinden met de 
stad Maastricht? en hoe spelen de 
aanwezige elementen en kwaliteiten 
hierin een rol?

Het doel was om de Tapijnkazerne 
aan te sluiten op het stedelijk weefsel 
en het officiersgebouw te verankeren 
in het park. 

Op stedenbouwkundig niveau is 
het kazerneterrein ingepast in het 
stedelijk weefsel door het gebied op 
te delen in een aantal zones. Met het 
statement ‘Disconnect to connect’ is er 
een visie ontstaan, uitgaande van een 
paradigma, die uitstekend aansluit 
bij de probleemstelling van het 
onderzoek. Het anders kijken naar een 
gebied dan normaal gewoon is, is de 
verdienste van het onderzoek gedaan 
naar de kunstenaars en hun gebruik 
van ruimtes die hun functie verloren 

hebben. Ook op gebouwniveau komt 
dit statement naar voren zij het op 
een andere manier. Enerzijds door het 
concept van de uitvalsbasis waarbij 
de oude militaire verbindingen 
deels worden verbroken, om 
daarmee relaties mogelijk te maken 
met het park. Anderzijds op intern 
gebouwniveau, worden ook minder 
essentiële onderdelen van het oude 
gebouw verwijderd, om daarna met 
nieuwbouw nieuwe verbindingen te 
kunnen maken. 

135





AFSTUDEERVERSLAG PETER VRIENS

Terugkijkend op het gehele onder-
zoek kan worden geconcludeerd dat 
het ontwerp een logische uitkomst 
is van het gedane onderzoek en 
de daaruit ontwikkelde visies. Op 
stedenbouwkundig niveau worden 
de problemen die spelen in het 
gebied en in de stad Maastricht 
aangepakt door het nieuwe ontwerp. 
Het gebied is hiermee toegankelijker 
voor een ieder en daarmee wordt 
er concreet ingespeeld op het 
gezondheidsniveau en de binding 
van jong professionals. Bovendien 
komen de kwaliteiten van het 
kazernegebied en zijn omgeving 
door het nieuwe ontwerp beter tot 
uiting. Het park krijgt meer ruimte 
waardoor de schoonheid van de Jeker 
en de oude stadsmuur beter ervaren 

kunnen worden. Daarbij wordt de 
kazerne zo herbestemd dat iedereen 
in Maastricht ervan kan genieten.

In de ontwikkeling van het 
ontwerpproces neemt ook de her-
bestemming van het officiersgebouw 
een logische rol in. Het komt voort uit 
een deel van het stedenbouwkundige 
project; de parkzone. Ook daarbij is 
eerst gekeken naar de kwaliteiten 
die het gebouw al bezat, waarna 
deze versterkt kunnen worden en 
mogelijke problemen kunnen worden 
aangepakt. Het ontwerp is gebaseerd 
op een goed ontwikkeld concept, 
dat wordt onderbouwd door een 
aantal onderzoeken naar hotels en 
hoteltypologie. Daarbij is de relatie 
met de militaire geschiedenis van het 

officiersgebouw ook erg belangrijk. 
Met het concept uitvalsbasis is een 
ontwerpuitgangspunt gecreëerd dat 
past binnen het gehele plan. Bij het 
ontwerp was het zaak dit concept dan 
ook consequent door te voren. Dit is 
gedaan door het hotel hoofdzakelijk 
uit hotelkamers te laten bestaan en 
voor de overige voorzieningen naar 
de stad te verwijzen. Door de het 
technische principe van een doos in 
doos constructie wordt als het ware 
mogelijk de nieuwbouw(elementen) 
in het bestaande gebouw te schuiven. 
Ondanks de losse elementen vormen 
de nieuwe hotelkamers samen met 
het oude gebouw en de parkachtige 
omgeving één geheel.
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Afbeelding 6.17: Eigen werk 
Afbeelding 6.18: Eigen werk 
Afbeelding 6.19: Eigen werk
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bIjLAGE 2: marktonderzoek hotels maastricht
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1 Analyse van de aanbodzijde
Om de omvang van het hotelaanbod 
in Maastricht in een breder beeld te 
kunnen plaatsen, is in dit hoofdstuk 
onder meer gekeken naar het 
huidige hotelaanbod in Nederland, 
de provincie Limburg, de regio Zuid-
Limburg en Maastricht. Hierbij is 
gekeken naar aantallen van hotels 
en van hotelkamers. Ook zijn de 
verhoudingen ‘hotelkamers : inwoners’ 
en ‘hotelkamers : banen’ in Maastricht 
vergeleken met andere Nederlandse 
steden. Vervolgens is het huidige 
hotelaanbod in Maastricht in detail 
omschreven, is aandacht besteed 
aan de historische ontwikkeling van 
het hotelaanbod en is een overzicht 
gegeven van het aantal toekomstige 
hotelinitiatieven in Maastricht.

1.1 Huidig aanbod
1.1.1 nederland
Onderstaande tabel toont het huidige 
aanbod van hotels en hotelkamers in 
Nederland. Het overzicht is gebaseerd 
op de Nederlandse Hotel Classificatie 
(NHC). Met een marktaandeel van 
48% is het viersterren segment het 
grootste segment in de Nederlandse 
hotelmarkt. Het driesterren segment 
volgt. De vijfsterren en budget 
segmenten (één- en tweesterren) zijn 
in mindere mate vertegenwoordigd. 
Over de gehele markt bekeken heeft 
een gemiddeld Nederlands hotel 40 
kamers. De grootte van een gemiddeld 
Nederlands hotel neemt af naarmate 
de classificatie lager is.

1.1.2 Provincie Limburg en maastricht
Tabel 9 toont het huidige hotelaanbod 
in de provincie Limburg. Ook in de 
hotelmarkt van Limburg heeft het 
viersterren segment het grootste 
aandeel en wordt het gevolgd door het 
driesterren segment. In vergelijking 
met het Nederlandse hotelaanbod 
heeft de Limburgse hotelmarkt in 
relatieve zin minder vijfsterren hotels 
en meer budgethotels. Een gemiddeld 
hotel in Limburg is kleiner van omvang 
dan een gemiddeld Nederlands hotel.

Onderstaande tabel toont een 
overzicht van het huidige aanbod van 
hotels en hotelkamers in Maastricht, 
zoals aangemeld bij het Bedrijfschap 
Horeca en Catering. Met een 
marktaandeel van 79% domineert het 
viersterren segment. In relatieve zin 
heeft de hotelmarkt van Maastricht 
minder driesterren en budgethotels 
dan de eerder omschreven drie 
hotelmarkten. Hoewel het bedrijfschap 
melding maakt van één vijfsterren 
hotel met 60 kamers, lijken geen van 
de bestaande hotels te voldoen aan 
alle normen om aanspraak te kunnen 
maken op een vijfsterren classificatie. 
Met een gemiddelde omvang van 
62 hotelkamers is een gemiddeld 
Maastrichts hotel groter dan een 
gemiddeld hotel in Nederland en 
Limburg.

Met nagenoeg 2.000 hotelkamers is 
2% van het Nederlandse hotelaanbod 
gelegen in Maastricht. Van het 

Limburgse hotelaanbod is 24% 
gelegen in de provinciale hoofdstad. 

1.1.3 maastricht en vergelijkbare steden
Om de omvang van de hotelmarkt 
van Maastricht in een breder beeld 
te kunnen plaatsen, is gekeken naar 
het hotelaanbod in diverse steden 
die qua inwoneraantal vergelijkbaar 
zijn met Maastricht: Den Bosch, 
Dordrecht, Zoetermeer, Leiden en 
Zwolle. Specifiek is gekeken naar het 
aantal hotels en hotelkamers per 
10.000 inwoners. Aan de hand van de 
gegevens in onderstaande tabel kan 
geconstateerd worden dat, in relatie 
tot het aantal inwoners, Maastricht 
opvallend meer hotels en hotelkamers 
heeft dan steden met een vergelijkbaar 
inwoneraantal.

Ook is gekeken naar het aantal banen 
binnen een gemeente, als indicator 
van de omvang van de zakelijke 
markt. Hiervoor zijn gegevens uit 2007 
gebruikt. Steden die qua aantal banen 
vergelijkbaar zijn met Maastricht zijn: 
Amersfoort, Enschede, Leeuwarden, 
Haarlem en Leiden. Specifiek is 
gekeken naar het aantal hotels en 
hotelkamers per 10.000 banen. Aan 
de hand van de gegevens in Tabel 
14, kan geconstateerd worden dat, in 
relatie tot het aantal banen, Maastricht 
opvallend meer hotels én hotelkamers 
heeft dan steden met een vergelijkbaar 
banenaantal.

Tenslotte is gekeken naar het aantal 
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dagbezoekers binnen een gemeente, 
als indicator van de omvang van de 
toeristische markt. Ook hiervoor zijn 
gegevens uit 2007 gebruikt. Steden die 
qua aantal dagbezoekers het meest 
vergelijkbaar zijn met Maastricht 
zijn: Arnhem, Alkmaar, Amersfoort, 
Haarlem en Delft. Specifiek is gekeken 
naar het aantal hotels en hotelkamers 
per 10.000 dagbezoekers. Aan de hand 
van de gegevens in onderstaande 
tabel, kan geconstateerd worden dat, 
in relatie tot het aantal dagbezoekers, 
Maastricht opvallend meer hotels en 
hotelkamers heeft dan steden met een 
vergelijkbaar bezoekersaantal.

Als hotelstad wordt Maastricht soms 
in één adem genoemd met de vier 
grootste Nederlandse steden (G4): 
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en 
Utrecht. Tabel 16,
Tabel 17 en Tabel 18 tonen het 
hotelaanbod ten opzichte van 
de aantallen inwoners, banen 
en dagbezoekers van de G4 en 
Maastricht. Hieruit blijkt dat Maastricht 
ook een merkbaar groter hotelaanbod 
heeft dan drie van de vier grootste 
Nederlandse steden.

1.2 Historisch aanbod
Om een beeld te schetsen van de 
ontwikkeling van het hotelaanbod, 
toont onderstaande tabel gegevens 
over het aanbod aan hotels en 
pensions in Nederland, Limburg en 
Maastricht in de periode 2000-2008.

Het aantal bedrijven in de hotelsector 
is op landelijke schaal afgenomen, 
terwijl het aantal kamers sterk 

is toegenomen. Dit wijst op 
schaalvergroting: veel kleine hotels 
zijn gesloten, terwijl grotere hotels 
aan de markt zijn toegevoegd. In 
Limburg is zowel het aantal hotels 
als het aantal hotelkamers gedaald. 
Omdat het aantal hotels sterker is 
afgenomen dan het aantal kamers, is 
ook hier sprake van schaalvergroting. 
In Maastricht is in de periode 2000-
2008 zowel het aantal hotels als het 
aantal kamers gestegen. Het aantal 
hotels is sterker toegenomen dan 
het aantal kamers. Dit wijst erop dat 
in Maastricht juist schaalverkleining 
heeft plaatsgevonden. 

2 Analyse van de vraagzijde
Om een achtergrond te schetsen zijn 
in dit hoofdstuk historische resultaten 
in de Nederlandse en Limburgse 
hotellerie weergegeven. Vervolgens is 
aandacht besteed aan de ontwikkeling 
van aantallen overnachtingen in 
Maastricht en zijn de historische 
resultaten van Maastrichtse hotels 
geanalyseerd. Eveneens is de 
verdeling over de verschillende 
marktsegmenten in Maastricht 
bestudeerd en zijn verwachtingen 
hieromtrent nagegaan.

2.1 maastricht
Tabel 24 geeft de ontwikkeling 
weer van het aantal meerdaagse 
gasten en overnachtingen in 
Maastrichtse logementen sinds 
2000, zoals waargenomen door 
het CBS. Vergeleken met 2000 is 
het aantal gasten in 2007 met 53% 
toegenomen. In dezelfde periode is 
het aantal overnachtingen met 34% 

toegenomen, overeenkomend met 
een gemiddelde jaarlijkse toename 
van 4,9%. Deze groei is beduidend 
meer dan heeft plaatsgevonden in de 
G4. Rotterdam, Utrecht, Amsterdam 
en Den Haag hebben in de periode 
2000-2007 een groei meegemaakt van 
achtereenvolgend 30%, 22%, 17% en 
14%. De gemiddelde verblijfsduur
schommelde de afgelopen jaren 
en is in 2007 ten opzichte van 2000 
afgenomen. In de periode 2000-2007 
bedroeg de gemiddelde verblijfsduur 
1,6 dagen.

De gegevens in Tabel 24 wijken echter 
af van de gegevens die voortkomen 
uit de toeristenbelasting die wordt 
geïnd door de gemeente Maastricht. 
Onderstaande tabel toont het aantal 
overnachtingen in Maastrichtse hotels, 
zoals geregistreerd door de gemeente. 
Deze aantallen van overnachtingen 
tonen een gematigder groei dan 
de gegevens van het CBS. In de 
periode 2002-2007 is, volgens 
registratie van de gemeente, het 
aantal hotelovernachtingen in 
Maastricht toegenomen met ruim 
vijftien procent. Dit komt overeen 
met een gemiddelde jaarlijkse groei 
van 3,1%. Een deel van deze groei 
wordt verklaard door een aanzienlijke 
toename in het aantal overnachtingen 
in niet-geclassificeerde hotels. Voor 
deze logementen kan een gemiddelde 
jaarlijkse groei van nagenoeg vijftien 
procent worden waargenomen. 
De overnachtingen in één- en 
tweesterren hotels namen gemiddeld 
per jaar met 14,4% en 6,2% af. Met een 
gemiddelde jaarlijkse groei van twee 
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procent is wel meer gebruik gemaakt 
van driesterren hotels in Maastricht. 
Met een gemiddelde jaarlijkse groei 
van vier procent geldt hetzelfde voor 
viersterren hotels.

Hieronder wordt ingegaan op de 
verwachte ontwikkelingen in de 
verschillende segmenten van de 
hotellerie in Maastricht.

2.3 Toeristische segmenten
De toeristische segmenten zijn 
minder vatbaar voor economische 
veranderingen. Ook wanneer het 
slecht gaat met de economie willen 
mensen recreëren in binnen of 
buitenland. Gebleken is dat Maastricht 
van oudsher een buitengewoon 
sterk toeristisch product heeft en dat 
recente ontwikkelingen dit alleen 
maar hebben versterkt. De groei in 
het aantal gasten van de afgelopen 
jaren kwam grotendeels voort uit 
de toeristische markt. Verwacht 
wordt dat bepaalde ontwikkelingen 
een verdere positieve uitwerking 
hebben op de toeristische markt. 
Voorbeelden betreffen infrastructurele 
ontwikkelingen, regiobranding, 
stadsmarketing, ontwikkelingen in de 
ontwikkelingsgebieden Maastricht-
Valkenburg en Belvédère en de 
aanzienlijke ambities op het gebied 
van cultuur. De meeste toeristen 
komen in het weekend, op feestdagen 
en tijdens vakanties naar Maastricht 
vanwege de aantrekkingskracht van 
de binnenstad. Omdat de binnenstad 
beperkt is in omvang en het aantal 
toeristen reeds aanzienlijk is, moet 
rekening worden gehouden met 

grote drukte als het aantal toeristische 
dagbezoekers nog verder toeneemt. 
Om meer overnachtingen uit de 
toeristische segmenten te genereren 
zonder dat het totaal aantal gasten 
toeneemt, kan overwogen wordt 
om dagbezoekers te motiveren ook 
de nacht in de stad door te brengen. 
Rekening houdend met de hiervoor 
genoemde factoren, wordt een 
aanzienlijke groei in hotelvraag 
verwacht vanuit de toeristische 
segmenten. 

2.4 Verwachte groei
Van de beschreven segmenten 
is in onderstaande tabel de 
groeiverwachting gegeven voor de 
periode 2008-2020. Verwacht wordt 
dat de vraag naar hotelkamers in 
Maastricht in deze periode jaarlijks 
gemiddeld met 2,8% zal groeien. 
Voor 2009 is uitgegaan van een 
sterke negatieve groei. De projectie is 
positiever dan de verwachting voor de 
gehele Nederlandse economie, omdat 
laatstgenoemde projectie negatief 
wordt beïnvloed door de Randstad.

3 marktpotentie
3.1 kwalitatieve benadering
Uit het feit dat de hotelmarkt van 
Maastricht wordt gedomineerd 
door viersterren hotels, zou kunnen 
worden geconcludeerd dat er niet 
noodzakelijkerwijs meer viersterren 
kamers hoeven te worden toegevoegd. 
Echter, uit gesprekken met hoteliers 
en aan de hand van resultaten is 
gebleken dat de kamerprijzen van 
Maastrichtse viersterren hotels 
veelal een driesterrenniveau 

benaderen. Zodoende zijn zowel 
viersterren als driesterren hotels 
ruim vertegenwoordigd in de 
Maastrichtse hotelmarkt. In deze twee 
deelmarkten heeft de afgelopen vijf 
jaar een merkbare groei in aantal 
overnachtingen plaatsgevonden. De 
vier- en driesterren segmenten zijn 
tevens de segmenten die het meeste 
aanspreken op zowel de
zakelijke als de toeristische markt. 
Groei van de hotelvraag in Maastricht 
wordt daarom verwacht grotendeels 
in deze segmenten plaatsvinden.

Het budgetsegment lijkt in Maastricht 
ondervertegenwoordigd te zijn. Het 
is mogelijk dat de vele toeristische 
bezoekers, die nu de stad alleen 
overdag en/of in de avonden bezoeken, 
zouden kunnen worden overtuigd om 
ook de nacht door te brengen mits de 
kosten hiervoor laag genoeg zijn. Ook 
is het mogelijk dat het ontwikkelen 
van één of meer voordeligere 
hotels beter zou aansluiten bij de 
huidige bevolkingssamenstelling 
van Maastricht, waar niet iedereen 
even welvarend is. Veel toeristische 
bezoekers doen Maastricht nog altijd 
vooral in het weekend en tijdens 
vakanties aan, terwijl de hotelbezetting 
juist op deze momenten naar 
tevredenheid is. Het is daarom van 
belang bij een mogelijke uitbreiding 
van het budgetaanbod aandacht te 
besteden aan het hotelconcept om 
specifieke doelgroepen aan te trekken 
die de stad wel op doordeweekse 
dagen bezoeken. Het hotelproduct 
en de diensten mogen simpel zijn, 
maar voorwaarde is dat de kwaliteit 
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in verhouding staat tot de prijs. Ook 
moet rekening worden gehouden 
met de observatie dat het bijzonder 
moeilijk zal zijn een kwalitatief goed 
product te bieden tegen een prijs die 
merkbaar beneden het gemiddelde 
niveau van de driesterren markt 
ligt, in het bijzonder in een stad als 
Maastricht.

3.2 uitbreiding marktruimte door unieke 
concepten
Consumenten vinden hotelkamers 
veelal saai en eenvormig. In de 
hedendaagse beleveniseconomie 
willen hotelgasten het liefst een 
unieke ervaring ondergaan waar 
nog lang over gepraat wordt. Als 
gevolg hiervan lijkt in Nederland 
een grotere groep hotelgasten te 
kiezen voor eigenzinnige hotels. 
De geprojecteerde marktruimte in 
Maastricht kan daarom groter worden 
door het ontwikkelen van hotels met 
unieke hotelconcepten. Voorwaarde 
hiervoor is dat de concepten bij 
het karakter van de stad passen. 
Onderstaande tabel toont een 
aantal soorten hotels die ontstaan 
zijn uit trends in de internationale 
hotellerie. Voor sommige van die 
hotelsoorten lijkt het waarschijnlijk 
dat ze de marktruimte in Maastricht 
vergroten en is sommige gevallen dat 
ze bestaande hotelvraag verplaatsen 
naar nieuwe hotels. Voor andere 
hotelsoorten wordt verwacht dat 
ze ‘slechts’ bestaande vraag doen 
verplaatsen naar nieuwe hotels.

Modern ‘low budget’ hotel

Een belangrijke trend in de 
internationale hotellerie is de opkomst 
van moderne low budget hotels, die 
geïnspireerd zijn op economische 
inrichting van beperkte ruimte. 
Voorbeelden van dit soort hotels in 
Nederland zijn Yotel, CitizenM en Qbic. 
Opgemerkt moet worden dat 
Maastricht in de huidige situatie 
beschikt over meerdere kleinschalige 
hotels in het lagere segment en een 
scala aan B&B’s, waar gasten voor 
een bescheiden budget kunnen 
overnachten. Met moderne low 
budget hotels, zoals hierboven 
omschreven, wordt echter voor een 
soortgelijk budget een ander en 
moderner product geboden. Het 
lijkt daarom goed mogelijk dat de 
ontwikkeling van een modern low 
budget hotel in Maastricht zakelijke 
en toeristische gasten, die normaliter 
niet zouden blijven overnachten, 
motiveert de nacht in Maastricht 
door te brengen. Hierdoor zou de 
marktruimte toenemen.

Combinatiehotels
Steeds meer hotels houden zich 
bezig met het combineren van 
verschillende bedrijfstakken 
binnen de vrijetijdsbesteding. Een 
voorbeeld hiervan is de opkomst 
van theaterhotels. Hotel Arena in 
Amsterdam biedt een combinatie 
van hotel, restaurant, café, cocktailbar 
én club. In Almelo bestaat het 
enige Nederlandse driesterren ‘all 
inclusive’ hotel. Hier kan voor één 
enkele prijs onder meer gebruik 
gemaakt worden van een bioscoop, 

bowling, midgetgolf, een tropisch 
zwemparadijs, diverse speelzalen, 
restaurants en bars. Ook een aanbod 
aan verschillende bioscoopzalen 
is voor veel hotels wereldwijd een 
trekpleister.  Het ontwikkelen van een 
combinatiehotel zou voor Maastricht 
een aanvulling kunnen betekenen 
op het sterke toeristische product. 
Waar Maastricht veel te bieden heeft 
op het gebied van cafés, restaurants, 
filmhuizen en theaters, zijn er weinig 
hippe en laagdrempelige recreatieve 
avondfaciliteiten. Als een toekomstig 
combinatiehotel zou aansluiten bij 
dit gebrek, zou dit kunnen leiden tot 
aanvullende hotelvraag vanuit de 
toeristische markt. 

Resort
De internationale hotelmarkt is 
druk bezig met het implementeren 
van spa-, wellness-, beauty- en 
fitnessfaciliteiten in hotels. In landen 
als Duitsland en Oostenrijk maken 
wellnessfaciliteiten al jaren deel uit 
van het hotelproduct. De thema’s 
die veelal voorkomen zijn Wellness 
& Convention en Spa & Wellness. De 
hotelmarkt van Maastricht kent nog 
geen gespecialiseerd wellnesshotel, 
ook wel ‘resort’ genaamd. Het 
ontwikkelen van een resort buiten 
het centrum van Maastricht zou een 
goede aanvulling kunnen zijn op 
het huidige hotelaanbod en zorg 
kunnen dragen voor het ontstaan 
van aanvullende hotelvraag vanuit 
zowel de zakelijke als de toeristische 
markt. Het kan overwogen worden 
om verschillende kamertypes 
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en pakketten te ontwikkelen om 
hiermee te kunnen voldoen aan de 
wensen en mogelijkheden van de 
diverse doelgroepen. Voorwaarde 
om kans van slagen te hebben is 
dat de zakelijke markt proactief en 
doelgericht wordt benaderd en dat 
samenwerkingsverbanden worden 
aangegaan met onder meer het MECC, 
het Maastricht Congresbureau, diverse 
congresorganisaties, de UM en het 
AZM.

Zorg- en herstelhotels
Onderzoek toont aan dat veel mensen 
met een beperking graag op vakantie 
zouden gaan als de accommodaties 
hiervoor geschikt zouden zijn. 
Bovendien zijn veel mensen na ontslag 
uit het ziekenhuis er nog niet aan toe 
om naar huis te gaan. Een gast met een 
zorgvraag is doorgaans bereid meer 
geld uit te geven dan de doorsnee 
toerist, al dan niet door middel van 
vergoedingen van de zorgverzekeraar. 
Om zorggasten een tijdelijk verblijf te 
bieden ontstaan steeds meer zorg- 
en herstelhotels, waarbij hotelservice 
wordt gecombineerd met de 
aanwezigheid van zorgverleners en 
zorgfaciliteiten.  Het in samenwerking 
met het AZM realiseren van een 
zorg- en herstelhotel in Maastricht 
zou gasten kunnen aantrekken die 
normaliter niet in de stad zouden 
overnachten. Hiermee zou de 
hotelmarktruimte kunnen worden 
uitgebreid. 

Boutique/design hotels
Een trend in de internationale 

hotellerie betreft het ontstaan 
van hotels die zich profileren als 
kleinschalige, onafhankelijke en/of 
bijzondere hotels. Ook ketens sluiten 
hierop aan door binnen de eigen keten 
nieuwe merken te ontwikkelen die 
gericht zijn op specifieke doelgroepen. 
Veel van deze hotels worden 
geprofileerd als boutique of design 
hotel. Dit type hotel wordt meestal 
geassocieerd met het topsegment, 
maar ook in de lagere segmenten 
kunnen hotels zich hierop richten. 
Maastricht kent meerdere hotels 
die zich als boutique en/of design 
hotel profileren. Voorbeelden zijn het 
Eden Design Hotel, het Kruisheren 
Hotel en Designhotel Derlon. Het 
ontstaan en de voortzetting van 
deze hotels in Maastricht bewijst 
dat dit type hotel goed past bij de 
stad. Echter, het ontwikkelen van 
een nieuw boutique/ design hotel in 
Maastricht zal minder uniek zijn dan 
wanneer een nieuw hotel van dit type 
ontwikkeld wordt in een markt waar 
het nog onbekend is. Bovendien is de 
betekenis van boutique/design hotel 
in de internationale hotellerie niet 
sterk afgebakend, waardoor steeds 
meer hotels aanspraak maken op de 
term, ongeacht het daadwerkelijke 
hotelconcept. Het lijkt daarom 
onwaarschijnlijk dat de toevoeging 
van nog meer boutique/design 
hotels zal zorgen voor aanvullende 
hotelvraag in Maastricht. Wel is het 
mogelijk dat het ontwikkelen van 
aanvullende boutique/design hotels 
huidige vraag zal doen verplaatsen.

Ecohotels & maatschappelijke 
verantwoorde hotels
Overige trends in de hotellerie 
hebben te maken met het groeiende 
bewustzijn van het belang van en de 
verantwoording voor de natuur en de 
maatschappij. Voorbeelden hiervan 
zijn het ontstaan van ecohotels 
en maatschappelijk verantwoorde 
hotels. Onderzoek heeft aangetoond 
dat gasten in toenemende mate 
milieubewuste keuzes maken en 
bereid zijn tot tien procent meer 
te betalen voor een overnachting 
in een hotel dat rekening houdt 
met het milieu. Hierop worden 
vanuit de aanbodzijde initiatieven 
ontplooid om bijvoorbeeld de 
CO2-footprint te verminderen of 
waterbesparende middelen toe 
te passen. De hotelbranche is ook 
geïnspireerd door maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Hoewel 
dergelijke ontwikkelingen in de 
bestaande hotelmarkt van Maastricht 
als onontbeerlijk worden beschouwd, 
lijkt het onwaarschijnlijk dat ze tot 
het ontstaan van nieuwe hotelvraag 
zullen leiden. Wel is het mogelijk dat 
het ontwikkelen van dit type hotels 
huidige vraag zal doen verplaatsen.


