
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Inzicht door uitzicht
de historische continuïteit van het Sphinx terrein te Maastricht

de Swart, C.A.M.

Award date:
2009

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/266b6240-957b-4e4a-bc24-499eb29fb6e4


INZICHT DOOR UITZICHT 
De Historische continuiteit van het Sphinx terrein te Maastricht 

Afstudeerproject: 
Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit: Architecture Building and Planning 
Mastertrack: Building technology 
Design and Lifespan 
inclusief aantekening architectentitel 

Afstudeercommissie: 
- Prof. ir. Jouke Post 
- Andre Walraven Arch. AvB. 
- ir. Rijk Blok 

September 2009 

Auteur: Coen de Swart [0596021] 

-1-



-2-



VOORWOORD 

Voor u ligt het resultaat van mijn afstudeerproject, waar ik ruim een jaar aan heb gewerkt. In deze periode heb ik me verdiept in een 
interessant architectonisch thema, namelijk het continueren van de historie. Het afstudeerproject heeft mij geleerd om op een verantwoorde 
manier bezig te zijn met een belangrijk aspect in de architectuur, namelijk de orngang met de aanwezige historie. 

Dit afstudeerproject moet duidelijk maken hoe belangrijk de historie is voor de ontwikkeling van een plek. Het vanuit een gedegen analyse 
aanleidingen zoeken dwingt tot een respectvolle houding voor gebouw, zijn gebruiker en zijn context. 

Daamaast ben ik veel dank verschuldigd aan de mensen die me tijdens het afstuderen gesteund en geholpen hebben. In het bijzonder wil ik 
dhr. Andre Walraven bedanken voor zijn wekelijkse afstudeerbegeleiding. Dit heeft ervoor gezorgd dat mijn afstudeerproject op dit niveau is 
gebracht. 

eDen de Swart 
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SAMENVAmNG 

011 ~jeclls"" zoet;todlt '- hoe .. OP "" __ om _ Ie _ Il<\10'''' met ~_ 
~ ;" _. ~. de aanIoop ~ mijllfstodeerpojeclhlb It. __ dM: eO" _ ~ om __ met de 
km_, die __ enc.1Oro<e n zk:tl t-ft. _ worden onkrIogotoouwero in doze ~ beoteo ,opo!o.1 101_ orfgoed en 
_ de ..- 0p90I .. _. He! ~ _Iwlo<o_ ... gMt. op n hot _ SlOdeIi,.. _. terwiJI holjl.8t ..., bijlOnder 

~ iI in,,"_ met_w ild'" ,M ·k .. OIIa1>tudootrpooject lutn.n 0lil __ niolge>iM_ worden lis ... _i'll_ 
he! Sl8driJI< _ • ..-;.oist M 'ebfwoodeio'll en ...., ~ ...., de_. 

In <lit proj<!c::t _ he! ~ SpIoino< _ to .. • ', Im! lis ~ 1IO'bUkt. 011 gebi<d igt 1m ~ ____ en iI 
otIId ofgaIoten geweest _ de rat _ de _ . De ~ _ glMen ---. ... lot. _ en _. zijn otIId "" -.gr1.1<ste 
octMteitM ~. Door de "oodoo, ...... ~'11 _ hot ~ on Io>gIotieke redene"o Is de _,., Sp/"IIrIl< ..muIrd ........ eM goo!>ieod 
buitero "" _ . !;en grooI; I\Jrodio;oo;oo ~ is __ ~ ... """'!II """ t .. OO","",· 5 'II. Illdot he! ___ <JaaI ~ __ ""_ 
H . '1<tot. 

.... "" onoIyoe _ de 00_'11_ he! IJObied is duideIijI:; _<100, d1( _"" riF_ belli. Co" lijn '""'!I ___ ..... ' ~ 
~ die ~ ..., do __ ode perIodes die __ zIjl __ \OoXOf do 0IhIIikeIng van hI!t gebieocI. o.z" _iolidingen 

~......., __ worden ........ -.....doiI!erde t'W-Ild., ... _ tie! gebiod uI: be<tRt. It.J loot gebiod I-oonriwlkkdcl -.It • ...- .... de 
kInI om loot gebIeocI ~ to _ en de ~ _1nlI<t>teIiJ< to _ \OoXOf hot p.deI:;. HIoeticooJ< I<an de __ tott-o 
... ~_;"de_, tOt. 

In <lit --.tag _ duIdeIlJI< hoe .... op"" ..... U ..... de _ dlent om 1e!lM1 mel de ~ _ I"he go .. ; ... " 
wMrtloor_ ~ ~ ~ __ "f1do!ns,"*_ppoOCO'!SiI ~ -""'_ do_ poIe"lIi< igt 
In he! geCiod om de _Woe ;ot,,; l otI<1 in_o:IijI:; to -.......,., tIe!~. 011 _;otoouw _ NIIJOoIIjI:; ut 
_ bouoo" ocIl"iudo5 uit __ ode periodeI.., >tIot op de tand ...., de VI"OegeI"e ~ _ 

___ <llt~"""I .. _'.r.'II_hot~OPhl!t~_.o:.bijde~OP~ 

__ om hI!t lnzktrt~'" rnakM _ de .... -'gehisla"" .. grl' ;"heid. 011 \IIblUW_ uitgeboeld In dehoogloo ..... ,dooo .. _ 
~ occerI; __ DIt 9foOI'I "" bijn ...... "'" pIoIo:: __ binno:n hI!t ~ Ournast _ eo- _ oMIkijkpo.ri.- hot 
~ en de,...., ..... de oo:ngeolng. De ontw_ ..... die in he! hJldigegolJouw -. ~ ~ ... or/;wa ......... \OoXOf he! _ dot 
__ op hot _1I""x>uw ~ ___ tNt de nlU:Iroy door hot gobouw __ jfI: 0lil hot~. ~ oak 
he! SP*I>< _. "" toJ_ ~JIo: _ ~ __ >eos;l .... ode """'~' .. I<>o, _ ;un 1"' •• 16 .. .. 011 zoo;JI"""'" dot du. toIotorie. 
die ~ " \OoXOf de _ MuotrIctrI, boI>ouden -.:II .., gocont:InueertI -.:II In de _. ~ _ hot ontwerp_ 
,",i""ok!......t;oij he! oak wee" _ om hot ;",;0,_ ...-, _ do ontw~ die in Iott gobouw _goo, tittM. 

.,. 
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~-~ 
tot..., veoling "" """ 
<Ilotegio;d, pmt. 

""""'In!l wordt <4'9I'ht, ,,, 
on do .tad 011_ zm 
~. Opkoon<l; ir1dus\I'iO. 

Door do ~ ..., do irdu5trie """ do ,.,m _ do 
_ I<t;Jrnon grotc __ Jkc gebio<Ien ...... oto.., dio 

_om~. 

VoH _ onkele~ _,!p<id tot_ 
erfqoM en de r..t von _ ~ _ <4l!JI'I.,."" on 
............ ,"'" in hct __ jq_ Hier<loco"!JOolI; 
or _ stu"lo _ ~ en _ de _ ..., !itlJI<Je -"",_. 
EEN GEHISH KANS NMR MOO HENING 

0.,;, • .00..,." ~ _ ~ worn." "",_>tao", in hct 
_J< WMfMI .,.... "'" '0'01'11~ \Ian do !tad. 
IJOor de """'- bohouden ......,..-~" t. _ ODOr 

pubIid< ~ de Urn; do _ von hct gebiod iNi<t1teIijk 
t. _ .. t&<mt-""In <10_. 

.,. 

1"'"-- .......- 11th _ rand ..., de _ en 

..-~ ~ Iu.-.:
_ gebie<k!n In do 1to<I. 



INTRODUCTIE 

Tijdens mijn studie ben ik mij steeds meer gaan interesseren in het herbestemmen van industrieel erfgoed. Hoe kunnen deze gebouwen, 
die door de tijd heen hun functie zijn verloren maar genoeg kwaliteiten bezitten om niet gesloopt te worden, geschikt gemaakt worden voor 
een hedendaagse functie. Naar een diepere zoektocht naar mijn fascinaties ben ik erachter gekomen dat het vooral te doen heeft met hoe er 
tegenwoordig omgegaan wordt met de industriele enclaves in de stad. 

Door de groei en ontwikkeling van de steden zijn industriele gebieden ingesloten geraakt in de stad. Deze gebieden zijn altijd afgesloten 
geweest van de rest van de stad, waardoor ze industriele enclaves zijn geworden die nog nooit voor het publiek toegankelijk zijn geweest. 
Deze gebieden hebben altijd een eigen ontwikkeling gehad en hebben zich nooit iets aangetrokken van de rest van de stad waardoor ze 
entiteiten zijn geworden. Hierdoor zijn het bijzondere maar onbekende gebieden geworden in de stad. 

Door moderne productieprocessen en logistieke reden heeft de industrie zich verplaatst naar gebieden buiten de steden. Hierdoor raken grote 
binnenstedelijke gebieden functieloos en komen ze leeg te staan. Steeds vaker worden deze gebieden herontwikkeld en gaan ze weer actief 
deel uitmaken van de stad. 

Wat mij hierin is opgevallen is dat vaak maar enkele gebouwen worden besternpeld tot industrieel erfgoed en dat de rest van deze gebieden 
worden opgeheven en worden opgenomen in het bestaande stedelijke weefsel. Hierdoor verdwijnen de industriele enclaves en ook een stukje 
identiteit van de stad die veel historie bezit. 

Een gemiste kans naar mijn mening! 

Het opheffen van de enclave en het gebied bij het bestaande stedelijke weefsel betrekken zorgt ervoor dat de stad een stukje identiteit 
verliest. Industriele enclaves moeten niet gezien worden als een negatieve verstoring in het stedelijke weefsel maar moeten gezien worden 
als een verrijking van de stad. Een uniek omkapselt gebied binnen een stedelijk weefsel met een eigen ontwikkeling. 

Het doel van dit afstudeerproject was om inzicht te bieden hoe er op een verantwoorde manier om dient te worden gegaan met functieloze 
industriele enclaves in steden. Door ze te behouden en toegankelijk te maken ontstaat er de kans om een bijzonder stukje binnenstad 
ervaarbaar te maken voor publiek. 

De case waarop dit afstudeerproject zich richt is het Sphinx terrein te Maastricht. De plannen voor het herbestemmen van het bedrijfsterrein 
van Koninklijke Sphinx aan de Boschstraat in Maastricht maakt deel uit van de herinrichting van het gebied Belvedere. Belvedere is gelegen 
aan de noordwestrand van Maastricht en vormt een belangrijke schakel in de ontwikkelingen van de stad in de komende tientallen jaren. 
Maastricht heeft een grote behoefte aan woningen, de werkgelegenheid moet een nieuwe impuls krijgen de vrijetijdsvoorzieningen verdienen 
meer ruimte en de verkeersstromen vragen om ingrijpende maatregelen. Met de klemmende stadsgrenzen waar Maastricht mee te maken 
heeft is Belvedere met zijn omvang van 280 hectare het laatste gebied waar nog sprake kan zijn van een grootschalige herinrichting. 

Het Sphinx terrein heeft altijd als een enclave aan de Boschstraat in Maastricht gelegen. Het gebied wat altijd afgesloten is van de rest van de 
stad door zijn ommuring kan gezien worden als een enclave. Het heeft zich zelf in de loop van de tijd ontwikkeld zonder zich ook maar iets van 
de rest van de stad aan te trekken. Nu de productie van Sphinx sanitair zich heeft verplaatst naar een locatie ontstaat er de mogelijkheid om 
deze enclave voor de stad te ontsluiten. Hiermee ontstaat er de kans om het gebied te laten ontdekken door de inwoners van Maastricht. Het 
gebied is in de loop van de tijd van groot cultuur historisch belang geworden voor Maastricht. Met het herbestemmen van het Sphinx terrein 
wordt het dus mogelijk om de historie van het gebied inzichtelijk te maken en te continueren in de toekomst. 

Afb. 01 (pag. 12·13): sfeerbeelden Koninklijke Sphinx terrein 
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ONTWIKKEUNG SPHINX TERREIN 

Do ontwt:J<eIIn9 _ hoi; ~ wat hof Sphn. _"' beoIag noernt"'" t-..t _ ~ wordo:<1 <hor do ,.,....to. d.";. op Ie ...,..., 
"' ""'" _ tip.akl:<n. ~ _1ijdyaId<eo1 ~do ~ ~ en ~ mMr _ de ~ 
~ boow.., sb:>p_ cIIo_~ ophetSphOl. __ Dt~wordt""'""_<>p<\eWI9",~ 
logon 1JI*=l. ~ ~ ik ~ijkul ____ do WJNoI ~ _ .... .o.rd"!eobgie M_). 

-.x <It ~tIing ""'" do ~ in 11167 ~ do <Drlt<x.-.I1 von t-..t Sphinx _ niet 1'undao, .. ,te.I "" .. 0..", . ....., do __ 
en noor-dzijdt _ dIt _ t>ego",ood door clio 1, .'1 le .. _ -...... [1~"" <It lUidlljde door...., .... op <It pIHts """ de .. tore 
H, ~.Ie<"'""", aon do oostzjjdt door do __ 

In de II"'" I" -. ¥f>Itigden Ie 6ch in <it stlIdodeol..., _ 1(-.;", "' .... hoi; gegj...-..mct """ SInt MdrIes [~].., he! __ 
_ do _ -. [3~ Dt ~~ _ ~ ... ~ ~en;r-oentetuino'n,..-Iogon ""' __ huizm --. v_ '-' or bubo> de _ """* JX;>eIen [21 die '" do '*'leg """ <It SUd In de __ -... bInnen do ""--' I;:w)m.., Ie Iiggen. Ze 
~ ~ drri:pIo)lsen ""'" t-..t _ .., ~ __ ""'" .--
In 1573 __ Ing<nomen door "" nertoQ "'" p"",,"_ Ha.lltid( ....... _ gan>lOeIlUto<I .., _ in hot ~ "'" "" 
__ ~ ~ _~. In 1630 _do __ ,_~ .. 't, de •• • .. otto .... ...". Sio1!_ [7] dio:ht bij do 
LIn<IerlI:noIspo [6~ ... de _ van Ha.lltid( door pt\rl< fr<drrik _"' 1631_ hot __ von he! ~"-tier 
__ go-nte< De ~ _w~" ul de ~ __ on de !Iooct!potJ:t[5] <_~) W<J<dt 
""'" het __ ..,.,."",xl "' t-..t boQi"l_ de -""",lie"" <!t!lM. 

"'-, 
Uldt _1l5li-1651_~"-' ""11 t-..t lti_ .... ' en _ von "'~. o-oderdo Soppi f'ioJJie> rob .... beYinden 
zId1 ""11 enkelo .......... die tot Ii« 1::Ioo&IeroJmpI_ "" N;"u- _ -1JI'hoortl. 

_ (J2(_) .. __ 
_ 10 2 _ 0. _ _ "'.- ___ -"--- "..... .. ..-"--
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1632·1114 De _ ""n de ¥eStigi"ll 

No do _ door pM< _ -. _ tusM> 1632 "" 1&15..., __ dtl~ ¥OIgMo Pw:t rnocIeI..., _ Stem. De 
,,,,,,d I"" oonoru-io>;I __ met tooorr-o:.... .. ~91. 
In 1665 _ de __ de BosscI1><>oit otgeton;oUn ., ~.- do I:oooongNtd _ de __ eIesM. _ dele Ujd<ros hot boIeg 
. .. do FraritM ii'o 17'111 was.....-_ hi] OIl _ pIIiiIS ~IOI. 
Tljden5 de __ ... \J,t door l.odewf: 'I:N (1673·1~78), _ """"' ..... In\] .... de Fton ... _~ _ beQa .... , 
met do " """",,_.og _de _..",...cIoI. In doze paIodo _ de Iioge.., de ~ _ ... ~ {lll . ~ _ de 
~ did*'Jto'd>odtI. H.I tw:t w:rIrS ... de --. _ do 1II'''''''_.og ~ T....., 1772 ... 1= __ nieuw 
" .. ' ibeoio ...... cjecI !121 YOIgo<-. hot model .... "'"""' ... CooIooom _. Op de __ de btbouwiro9 _ de " i)je_ 
do _ otJMt, _de 1IotM:""""*'II YiIrI P. Regoo.t (rio pooIo>de 181+IIH5)_~, _..".., 1718 _ ~jro Ii i] 
goI>Juwd. Iiel __ toll de ~ -.1 tuoo<n 1/;75 .... 1678 uitI/Obo:i<l {lSI. In _ paIodo _ .. OIl rMeI' 

pIMtsen -. _ gebo.Md, """ .. "' .. de_ib&1kIoM116j. 

ndoilOdodeel. 
~ _ 1id1 ..,;ge ~ in het~, bijwnbM:I de ~ uit 17,.. (8j, .., ~. 0., poeIen _ 
!/«Iefr"9; en .. __ 1I00I_ do ~ tot..., de __ . 

Ib1d het __ de_ .......... _Im .............. _net - ............... _)0<>:100 ~ .... ogdeoJd. 0.,,. is ingeOnil< 
--' tot 1112. In 1&41 _ hot ~ _ do ~ dooo de jlodse !I8i'_<Sd>op ....- .., -.:I do oude 

-~ --lJit .,..., "'"""" :Djro _ ,... de ~ """ het Sinl ~ ~ ~ ... "",,1Ii<tot Iigo}on ... orxIer to.!: SIftino< _ 
n:og resteoo ... de jood ... ~. 

_"'r-i' __ "iW' oI , 
""'" ,.." 

.,. 
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l'U_l~5 ICan.o .... ."lndu_ 

Tus.sen 18H on 1645 tre.g _idlt _ do rgI ... .."u'lPfdd "'* _.......- _ .. ~ cemu-n _ hon<lel.., induWio. Oe:oo 
~ .. "" Ie -. in _ roo"""" _ ISH on I SlC krMg 1' ... lt~ ondw _ """ konlng WlU.m I _ ............. _ 
oJ. ~ in do _ 1lJ""" do tb>rdeIiil<" ..., do ZlJidoIiil<" ___ !IfOD'-~ ""'" dMrbij de ~ ¥OIl do ZUid-
lVIIIotrnS"Ioa<t (1811-1826). In 1830 tnt de EIdgio<ho ~ uit..,,...,.,;1 _ do<w' IleIo;Jis<he ~~, In ZUkHirotlll'g 
bbm oI~ Sin! __ .., __ in __ ~. M.,,~1d"f: _ hierdcx:o- -.oIedig "'" _ ~~.""'" "'" 
pot$CnO!<l on goeo;Ioren ~ tw..., Jlfi'I<tI>d1 ~ __ ~ ___ td: I..t so;hoid~ van 18]9. 

'fldens ~ oorbg kon de _ _ _ '""""4I'PI'\~. 0., f.obolda. -. -.... Ro!p..t _ in del. ~...., de 
Ilo6dQl;w!: gestlctot.., "" grote r<hNI uito}lI:Io"tid , 0., _ groeifooe _ de!/la-'" ___ ... " Rogout _ lot ~ 
111'15. 
_ 1815 w .. "'-bicht """"'_ ..., t-..t ~ ~ do!!- --..-. en rI<:f"ttlo ~ Wilieln I zio;tl "" do ~ _ 
de wrl>indir!g_ tussen Noord-.., ZUId _ om _ "" InduotrII ta SlImuIonn, In do _ 181l-ISlE _ de ZUid-
WfI<nl....-t en t-..t -. ~. \OOr do ~ -. dot -. roo<>t de ""---" P- ...... oyoa-d wijk<n , 

Tussen 1815 en 1823 _ de ~ ,on M' -__ ..... In 1815 w«d Fort _ ~ en een»or __ 
beop . ... ..-..t do bouw _ de N"""" -.. _ [ll]. 0. ..... _ """ de re:hhnijde _ do Bood-px>rt ~ 0.1 do 
ZYId~ doof9ong\e _. 0.,1<loo5te .... , ..... , bot_.ron rniIiI;;W1:J..nctieo. Clpdt pI»ts """ do \>O"OegOO"I ~ 
_ h<t ____ ro.-.J 1837 ..., _ ~~. ClpdeplalJtl_ de "'-<I< ~ wen:! in 1815 .I ..., 
<IefgeIijI<t ioodJ ~ 

"-' !)It do p.:\o<II 181+111'15 'lijn h<t _.., de ZuidwiOI<msvoart (oou,;.hlui_) do b<tor-qrijkste """,blijfst:b,- Op I>et Sphi"lx Icrr.., 'Ijn 
9=1 ~_ uIt_* _ goeIll',II" mM lAIlaodeo'og.M ___ ~. 

-21-



-~ --

-~~~----, -
---:.;- --:.:-l 

.... 
" 

• • 
[ J .. 

~ '" [ 
" J • 

• I 
" ..... -



1845-1867 Gasproductie 

De vierde periode heeft als einddatum 1867 omdat in dit jaar de vestingstatus van de stad werd opgeheven. (met als gevolg de ontmanteling 
van de stad en verdere uitbreidingsmogelijkheden voor de Sphinx). De belangrijkste kenmerken van deze periode zijn de opkomst van het 
stadslicht, de verbetering van de infrastructuur en de verregaande groei van Regouts fabrieken. 
Een verbetering in de infrastructuur werd gerealiseerd door de aanleg van nieuwe waterwegen. Tussen Maastricht en Luik kwam in 1850 een 
nieuw kanaal in gebruik dat parallel aan de Maas liep. In 1848 werd er op Regouts fabrieksterrein een gasfabriek opgericht om zijn fabrieken 
van betere verlichting te voorzien. Deze nieuwe verlichtingstechniek had op den duur gevolgen voor de fabrieksarchitectuur. Het gaslicht 
maakte immers het gebruik van grotere, diepere fabrieksgebouwen en productiehallen mogelijk. 
Op de weiden achter de Sint Andries werden vanaf 1860 twee loodsen geplaatst [32]. De een als artillerieopslagplaats en de andere als 
werkplaats. 
De fabrieken en het grondbezit werden in deze periode flink uitgebreid. Daarbij steeg de aardewerkproductie [33] veel sneller dan de 
glasproductie waar Regout ooit mee begonnen was. In 1957 werd in het noordelijke deel van het fabrieksterrein een groot langwerpig gebouw 
van vijf verdiepingen en een zolder opgetrokken [35]; het gebouw was bestemd voor de bewerking van grondstoffen. 
Tussen 1842 en 1861 kocht Regout grote stukken grond aan de Boschstraat. Eind 1846 kreeg hij een vergunning voor de oprichting van een 
gasfabriek [34]. In 1847 kocht Regout het Penitentenlaantje en het daaraan liggende huis met tuin. In deze tuin werd de gashouder geplaatst. 
In 1863 kocht Regout bij een openbare verkoop het Penitentenklooster en de bijbehorende terreinen. Het werd rigoureus verbouwd. De 
achterbouw werd gedeeltelijk afgebroken zodat er een ingang naar het achterliggende terrein ontstond [36). Aan de straatzijde werd een 
grote fabriekspoort geplaatst in neoclassicistische stijl (die tegenwoordig nog op dezelfde plek staat). Rechts van de ingang werd in 1865 het 
Hooghuis gebouwd [37]. Dit was een rijk versierd gebouw van vierverdiepingen met een schilddak. Het bevatte 22 meerkamer woningen, 
bestemd voor de werknemers. Op de beneden verdieping waren vier winkels gevestigd. 
Tenslotte liet Regout in deze periode twee houten gebouwen aan de oostzijde van de Boschstraat bouwen, die met een houten loopbrug 
verbonden waren met elkaar. Deze gebouwen deden dienst als inpakruimten, magazijnen en timmerwerkplaatsen [38]. 

Erfgoed 
Uit deze periode is aileen de fabriekspoort bewaard gebleven. Daarnaast dateren er mogelijk verschillende ondergrondse kelder gewelven uit 
deze tijd. Later werden er namelijk verschillende gebouwen exact op dezelfde plaats opgetrokken, dus op dezelfde fundamenten en gewelven 
van de gebouwen die tussen 1845 en 1867 werden gebouwd. 

Afb. 06 (links): situatie Sphinxterrein 
rond 1867 
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Hodot <Ie fonneII: wi,..,... ... .., ~ ,..., <Ie ~ _ ~7 wist Rl>yOI..t ~ dden ...... <Ie ~ vatinggron<\<n ..., 
III! Ioo!><:n (1872), ~Ierdoor!<on IIet ___ ~oI<I. Om ~ uIttJi_ .... " mogdII; Ie ..... """ -0 he! bedrlJI' 
.-.-. i'I 1899 orngelf!t in ..... I'IMI'III<Ile ..... IOOISItoIp. 
I3uiten IIet ~ .... heI_ hd: pi.! YOOI" <Ie ~ _ ~ AJ.F. ~ til: 1872 d.tvon"""""'-, 
00 ~~_ III IIet """,,", .. tt; .. or\Ier _..w.niIjI; <kx:t do......., -. do F~. 00 SInt ~ _..., 
"",,-. 00 ~ _ 001:" ..., grooI ge<IeeIIe ... doze perIodo;djo1 ~ runai< ~. He! <k.udon tl139l 
voordot hellJOhM t<>npIex ron<! de Aldo· . opeI-o """'*'"<l. 00 ~ bIeYe<l ~ on _ ron<! 1930 doto" SpIIIr\:l< geIoad"It. 
00 ~ kw ..... _" _..., <Ie kfn. 
In 1.872 ko<;ht ~.,.., grooI deeI -. de _.., ~ ... doo helllIbo_,oi'" _ ...........,.. II> 1.8Jt; ko::ht IliJ 
--. ..., grooI gedeeb _ lit SIr« ~ hot gobiod tell _ ... lit _I 1 opel. 
tiel ," ..... ,IorI.,. de _ ~ -0 _. l"uOOtn 1875." 1885 _ ~ """ _ ~ in dezdfde 5liJ '_"<e!. 1iot..,., .... !I't'le gebo<HoI!n _"_,,,", .... di!iAI ..... ' Of> __ """'" __ Oo!l't'le Iioe ... -.. ....... ,,~ 
.~ ,.."..., _ ..- rYrrIindIIing z\lI1 ,ed1tho<I<Jg mot _.""'" _.., -....., __ von ___ . 
Ooze gebouwen hdobon ~ ondt< de !IOO:Ij>t .., '" ~ dezcWde k_i!<M;om;ge ~ 00 gebouw«1 _ 
.-.--. met I ....... cget>oo-. "'" In ""'* In heI lJIelSijebled zIjn geOoiJwd, _ In _ on wile. Ooze IndustrIt ~ ""';1Mn 
meestaI ci-i< 01; _<Iitpio ..... ,. 00 ~ lu!:Oon de -., ............ oppoo._ II "9<_ 1I"iJk. &n v"" de _ ~ die 
RegoU; let _ 01> de ~e vestioW .. d, ......... ~ d.t_ de _101_ de ~ .... Iiot _ in 1875 
1Ji!loo,Md, hid _ ge,,_ ... dIo4* ............ __ on.." _.., __ 1Is~. I;.c gebouw -0 \I<bluw B ... ,,,,,,d 
(43J. 

Ook in 1f175 k"""" te11"i'OOr"den von dit gebww B ..... '"'-Pi9 geOouw gereed 016 '.,qdig un de ~ DIt _ gtbruw A (44] 
"'iOt> ,d,.., ~ ~ uit dOe gc .. ci'do: ·16diopio'9i"\ """ k.oIdrr .... ,.,.., _ In IlleS _ dl gebouw in noordeIijkc rirJ"oIlro.j 
~ met ......... _pig <IrIt ... diopio ..... ' ...,..., 1JOI:o<ouw. Ol Oood !\IimI:e _ do -. on """"" gebouw C [45] 5I'!flO'!I'I1d. 

In 1m -ro ... -... -. ;;pebruw..., de .'IP< ... hd: _ ~ <hoi; '8o .... ..p.uu..' [oI6J ~ _ orndot I1ier "'""" 
(_)~--.. Ooo ... "WIk hid dltgcbouwtweogeweJdo 16""'""",. "- _111 __ 11_ ~doot 
... _ ... <Iitpio" i'I \JI'W' d bd.., 01>1. _. 
Ton ,"""""",..., de AndriesI<ooptI_ in 1877.." ciemr;Jtioe _ '_gezd met_ ~ 1b'IIleping on __ ,-. [47] . Op 
de ~jke.,..-.t von de BoocI1strNt -0 In 1876 _ 100..-... ochuu" ~ en _ jNr '- _ te1_""""'" eM gcInM 
...... '"' _oJioopio .... ' _ eon __ ,_, I YOOI" do gipsIobolalge (ot'I]. In 1877 kod'I! I\egOo.I: do .1iIeo_ ap YOOI" de uiIbotidio .. 
_ do wd""atp_ ... bi-non I!Qrte * _ dl gei:o<ouw onHo.Id doo;- _ -.., """"""'" (50]. 110 18711 W«d no; __ 
~ iNn deMugdedllosgep:.- (51J. 

"'-00 >'OIgorde ~ uit dolt tIjcI bestaOI1 nog: 
Gtixl<MB(1875) (43] 
GeCJoo/f<A(1875) (44J 
Gebo.MC(I885) [45] 
--... (1875) (46J 
Gebouw ~ (1877) [ot'I) 
_,.,m... (1893) [53] 
Poor\ ap de hooi. 5IJ~"'.p/ 
8osd'ostrN! met jNorsI .... (1973) [5l,O,J 

A¥I de 1lIbo ........ • .-. A, 8 ... C (Dc Be!gtn) .. ,.......,... oib __ "-om -1JO"l- .., de ~ ui! doze 
pertode in t>et ~ ""e....-. 
~ ... .--J, __ -,-
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1899-1924 Elooktridteit en !l<'Wa pend beton 

In UI99 __ I>ot _ NIl de _10 goed'" ~. De poI'ode 189II-lg24 ~ ,let> ~ <loa de toep,o.,;ng _ 
_ ~ on _«~: >tnorn<rad!t.., ~lidlti"g _ n _"",,,,,Ide ""*" -'angM <loa _t _ 
\I<' ."", Ide belM _tiln ktI_.., de ",,",,'W'''' _ ~ not rnogeIijk I'rt ~ l orTein ' ., de ~ ulto~. In 
1~25 _~ de ~ <Ioarniddel __ """ de~ • .., ;lng _met _ .... _tIM, 
_ bed..., begM deze pt<1ode ~ rT11¥ tijdeno de 'M) I -., he! ~I fi~jk in ~ <IoordiJt de ~ 
~ _ be",oeil",,1- Do bouwactMteiten _ in dell ~ bepork\_ Er _en ~ _ _ !,I<IJoo.rM:n in ~ -. 

~ Itt_~uit deze ~_.,.., _~aandeM~[5S1. 
In 1902_op ell plaats ___ de_", ~_dm _ _ \jIntobod(S6]~. Dit~ ~ ~_lDIde 

~ 5!ijI d" we "" 1870 _ zion in -.d. _ op Goboi.M Cw .... in 1903.,.., geIxoo.M met _ gewel'de verdiopingen'" 
__ ~;.,.., """""""IJ [~7]. ])war-,odcorditgelx:uw IIepen ....... 110""', w.ardoor 9Of.dooeo, ~Jk kond<on_ 
~ flO! gebouw beslMd uit_ t-~ en " .,Iwol .. ..t. 
In 190'\ wen! NIl de 00!iIl<ant von de _.,.., 9/OOI1"119U!1n mot __ ~ [5e]. In 191Q _ de _ ~ in 
~ ~dIo ,let> NIl he!; __ [59]. _ .. ~gebouw_ uit_....r"pin;M met _,_ Erlijn __ 
__ __ ... ~ad"oI ~ ~ en ramen ..., ~ ~ IJQQr de ingdlruikni>me """ de 
_tf'dteit C<fltrole .... dwer>e<l ~ de ~ -.." stoommachines "" bij:IeMeoode~. In 1911 -'" he!_ 
;..".". _ gowopeoid boron opgeIrokton. Itt _ he!; gebouw"- de ~.., -U --.-..-, ~ [6O~ __ li<h 
..., de <>Bzip., VMI de _..., hrlBassin. _ bestond uIt ___ ~ met _, I(.ort"" de __ dl _ 
b<olonnon gebouw wt<d..., de ~..., de _1>tJ<Wt __ ~ In ~,,_id beton g<bouwd. Hierin _ten de 
~.., I'rt be:ItM:I uitde beQ_;rmd on drie~ (61]_ In 1916 _ dltgelx:uw uitgeIuid <h>r ... .,.., gebouwvon '"If 
~ in I"<lOfde1ijke rid-Oro!;I ~ I~ bouwon. Do begano grond _ dit gob>uw stamde nog uIt de"ooge porIodl "" hiIf _ 
,* _ dIopin9on In ~ _ '-!OI"'d Ten -..an <It~ go,bouw-.o he! n _ ~ ~.an 
dri< ..e>diepi1>gt>, ___ • In 1918 ...... dIt~ opg"""""lld <Ioa « _ ~ """ ~ beton op to _. 
Op do piool< von he! ~,,"01 ' !,I<IJouw'- ""'_ geIx:uw _ \!lor ... dIepIoogen in ~ bolo" _kot Jt [63]. In 1;23 
-'" nag _ mogazI)"o in go, ~PI'<l bolIm ~..., de ~ [6'1]. In 1 __ ....-.:1 de ~j~. door 
... _rmd~ op t. -. [65]. 

"'-Do \OI;oIgende in deze ~ opgd>_ ~ __ nog: 
'." .. " .... _,!In [19031 [57) 
~ Mil hot _in [1905) [58) 
[ld:toi>d ., ceOO* (1910) ['i'I) 
IJste,.",' .~.vzogeo1J (1911) [60] 
S."j'.fablet (1916) [61) 
~~opl'rt 
~ (1918) [62) 
\Ieod;~li"g"" op 1101: 
~ (1913) [6~) 

_ de ~j ... de ___ ... dIoo"" 5pec\III 
-.ermeIdlng. Do ~ ;, I>ot _ ~ op hot Sphinx 

_d/otin~be0:1"~.Do_=
i<~R~_lj"'~ 
-"'" .. bI)zonderw _lng _ .,.., <O<ii>oi~ on 
lJ~ontw~.Do",~ __ 
bep;>oId door de bouwsti~, de.,.,hotiodIe ~ .1'_., hltmlltf1aal
~en~leI;_ 

- "7( ...... )'_-_ ""'. _00,' __ 100< _ _ .. _"" , .. , 
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1924-1910 Sanltalr en tunnelo""ns 

N. de be&digio'Q """ de ~., 1925 begon "",,!.ve pertodo die ~worrlen door de _~!JmI'i _ de IabrI
OJ\IO """ __ 0. prock.octio von _ -.:I ~JI: ., 19M ~ ~. wei """ de """'" eo _ ~ _ .,_ 
poriode~Wordove<:l~~. Ditllinll ~ mot ____ het_i<Moo_",,1. De _oUM 
_., 1939 ~ NO de 'NO II _ 01' cleo pI;Mts ....... 1953 __ ~ ...... geze(. die or ,.., OO\J "-' 
[~7J. 
TtJt un he! _ ,.., 1920 gIng h<t _JI: good mel de SPoin:<. DQrno _ de orr-=tAis ~ ....., ~ ~ ..., he!_ 

yon de 'NO II. In 19511 ~ he! bedrif mot Sodo!l<! ~. DoIe perIodo """"" ga;enmerIct door "'~ VOl' IIet ~ 
proca.. _'""""'~ werden ~ 

~~ 
De uill>eidIoog/ll'" do saroII:oIrpi"IJ ~"" _ n""'" ~ tt ~. He!: gebouw E~ I [69] m<>e>t """"'" _ rotioo'iolere 
oanp;ok '"" de pnxIuktiewon l-..t ___ """!l<lJI: ....-,. f4oI.goOoI.Ho", ,"~_]JOi, door orchi\ect.lngen ..... p. KnoI ..... kI_., 1929 on _ 
,......,>Wd~.IiIt~ .... ~in~b.tondot-rn~ ... ~'SIliJdie.De .. <:Oi"iIItrOCtiehod 
..,., ~ ~ .... dooo de ~_e!I1dtntl<or1_Ingedeoi<I'" de ~ _ wardon ~ 
Yr!J ..... ~ -rn B:h:I II [70]1J<bouwd. Elf1!I III dot in phots ..., """ __ ...., _~ hod, -.:I ~ 
...:otooid in 1941. 0.. EWIeI boIIocrt lOt do~ _ hot _ boo.Jwm. T~ iii hot 1ft ~ Yri:~. 
0. voor- on adoteo",,"" zljn door de od1terdertig .... _ , __ """rlto_d. 00 <IjgeYoIIi _ d:; _ ~ on 
zijn daamm _ 'IeItIcNI geor;enteero. Do....,.,., ~ uit ...:hthooO;ige -. ... _Inti""", _ vijIIien-<>f~fIs i'OI'Jde
~. 0. ,a!iOO ]' .... "" efl'cWlnlio obro;J I'o::hIlc iictI nitt ~_ "" _ von n",,--~. ~ _ in de <riwild<-"ing V!IIl 

n*- """,," .. In 19301 >*>rden..- """ w=-zip.,., """ de Eiffeolzeslln'li'llMno. 0In de bouw • .., EII'I'eII, II "" HI.., do!~ Ie 
, ' 'fI', ~ .... g<o<I!: _ ~ ~ woodon ~ _ .. ode de IJIo>b!omij.. de ~Jotrii. """ 
~ijn on _ !l<oot _ i"ilIIde ......... -... de _. _ In 19;/6 >1.'Aien .................. gebouwd. Dele I:wiomen in ...., 
grot. _ to.r me! _ t< _ [73]. In 1935 _ de ~ ....... hI!t IliIJ<engebouw ~ om plaOII Ie maktn 
voor"'" _ lordewerlmagazljn die ...... ~ omsk>ot; het ....... 'ijn k-!l [75]. 

In do ~ >1I!I\J _ or _ 5jd>oo.owo:n NIl de _ ~wd die..- VOi"i<Wog de do9 ""!I <IMn; do """""""" '"' he! kao,!OCOII"" 
bouw. 0. """"'00" [76]_ in 1950 door do _Jon von Er-. o.:,o"n,; """"""",,. I-J.t iIi_ ~ 1JI'bouw, -. uit b.Im 
~ hee!t om ~"" """ n..uw ,_. In 1956 -'" hI!t ~ [77]. ....... htt on~..., ~ 
-..-.... uit ~ geoper<I. ,-00 'IOIger<Io goIJooJw.., ., do", period< 0JlII0!r0I<I= _ ""!I: 

Eill'd I (1929) [69] 
Et!IoII]I (1930) [ro] 
EiIfeIllI (19'11) [711 
!h:;Mroom (1950) [761 
KanIoon}ebouw (1956) [77) 
~+1·1953} [67] 

_ do drIo E~ >ljn beIongri-"", __ tun ob-n_ 
rt>I die '" irw"rinen _ !Ie! ~ en de _. 
_ """ _ ... ."...,.";odo-_",, .. d_1i5doe -. 
dIe..-1<n ~ ligen. Oo~ "" ~ R~trn 
_ tun ~ bouwtechoi;d .. , lyi>Ob!iddle on I\Jklb*", N\::I,_. 
_ is """'" !let ~ "" typiodl ja= 50 gebouw _ belong. 

""' . .. ("""J, __ , . .... .-,.'" 
""'.1a,_~~. ' _ _ , .. ".. ... _ 



1999 

l 

[ 
I 



NIl hit afstotM _ de ~ "' 1969 -n ..- binr!en 0. >phio1 ...... MI'I<IochI ~ _ de Io<jlstleke indoI!nQ _ he!. 
~_ IIr.Jd1tw;1gens """"'" in tuoo ... , ... ode ..... to de ..,. _ -""""" per spoct OYI!I". ()ot de -...:tuur """" het _ 
..no""'Ido; de InganQ I:onworden~_de MMgdendr\e5. 0."'-; _de H

• '. ' fiOrd (ca. 1980)mot~de_~ 
!>rug.-- het -. w .. o!o!n ..... de ~ i .. ijoo"'" ~~. 0. ..... ..,. _ de No::ordertoni\J In 1\IM ~ de .... kee,'""'", ... ,_ dtdeel_ de_. 

101 1919 -n de snt ~ ~ eo i"i\Jeri<hI"" .. o;l __ "~ _ het _ IlislbilaJ , Cero!n.m YOCII" linbIr"g. In 
de SlnI;.Iozef!dIooI (_ de~) wert! """ _ go, ~.1. Er _ In _ periode oiot""'~,..o:l wert! or -'~. 
Zo <>Ok hit ~ IffllUiden """ hoI:~, "" _ pIaaIs _ ~."" jor<n 80 een IJ'OOI ~>Ijn [l'SI11n 
"",sct_ode_ '_op;«. <1M> "" de ~~. Om de-..gel [801_ dII; _11> Ie k,""""" ~-. 
ook de _1jI>en mot de slleddoi<t:Jr:otnlctl ..... de H....,peooclo ' ... oI'yctoo .... ,. &n deoI "'-- QinQ _ olOon'" ~ De 
_ i-:gang [e21 kwMI _<>Ok 101:}gM. 
T.., ~_ do_1ni}ong _ de_ ......... "\I«>otto,.~ __ getooI-.lffll>OOl'den_ de~_ 
~ In helgotoouw _helvoonnoIgedwo::ndo __ """ bnIlno [83] ~ 1J11990_ het"oiddeo,>tuk,..., dtgdxouw 
mot _ ~ om ~ Ie.- YOCII"""" par .. (IKI. T ....... ~ irS ... gotoouw B _ no """ ..... tnnd begin jaren 
80 .... _ ~ IJI'P'W" [SS]. De to....-.. weo<Ieri "'--' 1962 .. 1987 -..ool--.arogon door .. O>deo,", _ 1J1_ 
pa-'ode_ookde_odiotw_,~. 

-,,(~,--, -""'" ,-_a,.-._'" __ ..... U»tJ 
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---------------------------------------

:zoos.._n H_ ......... §phi"" tem!in 

o.W~""'~ lII'IIof.dI.e ("",,_ItO M •• stJ'dt, ING ReJiI EItbtl!"" Ilf'FIIOuw lOW"",) _ in 2005 t..lbMrijfstMt;n 
....., K.onInl;Ojl>l SphIn> HI> de Boo<l~oot .. H 'WJt.p:oo.t met de be<Ioein\l he!:" ~ lot ..., ~ wooo- .., 
W~ in het <>..ode O'lI'Itrurrl """ de >tad. Iltt pIangoOie<Il>MIt __ oppoov\Kte v .... draI 8,2 hi "" Iig!.an de ~J"" 
r>nd .on hot centrum """ _>liUIIc D< 5jhn.a- rnMkt de<! LJit van de ~ IIMoidUc. ~irlg ~ is """ 
"""""9I\J< on Iongdurtg projKt om hot _ Soto:iOil I Ie __ ..... _ ]""""W, bUijrsterrei> rot ten hi><>gw_dI9o woon- .. 
"';nkeIorngevi-og. o.5p/WuI_ iii tlI'!t_~ "'" de ~ieuwing B""e£~, dotMlWikl:f!id""""" 
lm>i<ldels II; het ~ .. link op de ~ ~, Ho:t ~ """ de rotoiti>J . 1Im i!I \IOSbopt De IJI'bouw<:n die von Olltuur 
~istocild!e _ Ii)! zl)n nog """11«1 .,. •. ~ dot or .. _ gooIoopt Is duo _ ondo ... nog rI«~. Nu is dusde 
kM$ om ~ ...c-~ ~ .., Ie 101M ...-... """ het putHoI<. 

-n-







-36-



PROBLEEM / 
AANPAK 

-37-



-38-



PROBLEEM 

ZOOIs uit do _I"<' Is l1'tiekon, boll hot SpIWuc _ ten "" 100000iod ' ~ leis _ in rnijn ogen ~, _ "'" om to 
!Ji'i!" bij do I .. bon"".", -. <lit~. _ mijo1 ~ _ bij _iI«' ~ _ niet goood ~ _ do hi\tor" 
..., do pIek. vaak -at de NllWtZige _Ingon"""" de __ ~ on __ hot g.tJied lijn _. Do ~_ • .., hoi; 
Sphinx _ iI -. ij<O<II: _,.." ""'" de Ir'>:lMti<'Ji! ...... de _ I'MIIStricht 

It.!: _ in rnijn aI<tudeeopooject is dao1 cd< om""" ....... pion toOlltwelpei ' ""'" I>et SpIliID:. _ w_ de oIjI<t ___ hot SphInx 
temin inl'd1teI.f:; -at ""'" pobiel:. ~ hi=k>of zoI <t. __ blij_ "" ""'" tgedt _ in de klekomst. Herbij _ ... 
I:IJMeo "" _1eidngeo1 die he! ~ _ ~ ~ _ i;Ien.JttJ:rl. 

Do ~ ...... mijro ~ kli<ltalwDlgt; 

Hoe dlent het Sphinx ten-eln herbestemd te worden zodilt de iliInwezige rijke historie 
gecontinueerd wordt en bewaard blijft in de toekomst? 

AANPAK 

_ Sp/linII ....- _ = _ II!nda.e Ie bItWn on toeg~ to _ ""'" hot ...-. l» __ ... do kano "'" de o1jW 
_..- e 1rlOkm,.., zo .., ~ in de IDekorni5l. 0. _,....., uitdo __ ~~~"""'" geziM_ 
a1s __ hiotOI_ II\JIn dio '*- hoi; ~ Iiggen. Ilaoo" doze ~ _ioche lagon in_, '" ~ ooIsIl!Z « 
~ VoJIl de rijl:e _ ...... hot SpIWuc ~. 

Ilaoo" _ .... hot ~ ...... __ ~ ...... de Ino}reIp in hot IO"l>ied gezien ..., __ word«! """ ~ hist_1ogen 
inzi:;htrIi, ~ ~ _ hot duideIi.il< _ ~ hot gebied.--OI"Id«gMn door do ~Jd MM. 0-~ 
_ .. ""'" II<ZOI9d <lot hot gebie!d do __ '-It ~ <Ii< hot 00 __ 

_ plan orort zidl """'"" I1MI" de _ ... _ ..... , <Ii< zld\ _ in hot geI>ied beoiriden. HiIJr"doof ~ « __ tal boWigr1/11<o""""" 
dkI !JObn.*t "'-"- _ ... ......teo -""".J5 do ___ is. 0. --.:Je ~ "" ee".""" , i<l>Too!n gezien _ ... 

<hgon "'" hot geI>ied. 

""'" __ <Oger """'"' ......., met de ~ __ ~ _ <Ii< ~ _ om do geIaagdto!id VoJIl hot '.JI'bod 
inzid1:e1il< II! _ In dele _,., flIinU _ iNId1tdJI< <lot hot IJ'!Oied uit ..... ." ... , _ uit __ tIj<I5poriodeo. N ... st 
doze _iN' __ ... 001< em _ """"'" ~. LIngS den """"" _ell. <XlI< in>IchteIIJk dOl. toot gebied """ """ 
histo<'9:ho go'. ,,"ie'd belIt. 

_ \i<biC<I rr»e': ~ ~ OOoodo'gbur......Jon, rr..- 001<""" """"" ~ ~ <Ii< ui!nodigt om lIP ~ Ie 
!I/IIIi"I. Httdlenl.dus...., ""IINU te bIIto'tn in deotod~. -.... tootgel>ied ~ or __ detyDialo, die ~e.;.. --
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HISTORISCHE GElAAGDHEID 

Do: """ ~ die I"d; Sphinx _ heeft: ~ h.,.([ """'"" ~ dIJt t..t gebied ..., _ I'oiot:ori5ch< ~MgiIleid 
bezit. ,.."., "" to) Ott """" hMft h« _ bop;Ioold Moe _ per>oon li<tl t-att on;w;kioeId .., zidl .... ~ • .., is ~ ,.., 

"""" b$ng 'o'OOr do ~. 

Do: __ ~'L.OIdo __ I~"'''''Ij ...-zigzljn._nog"..,. do __ perkldes.Vlonuil 
do _ling ...., tw:t II"l"<d zIjn do ~ __ '-' gedoelio .... d. POo-ioag rlJo1 do ""Ij Uiotelige oIljt<Un ven>:lo!md die inge>et 
z:uIM _ biJ t..t....-p. 

Do _IoOQ is die """ M .. lltt"'l'eStIng. Do IoOQ die 1iI;!1 _d<xJ< 1"d;traQ'.., do ..... I .... ~ on do uilboeO:lio ,. 
.... 0Il, Do: ~droo!.l~ wi)xJaanIM. ~.., do 1atenI ...... 0'_ .. Er......,.,.., roog _restM.., _;, ,I ... n 
tro besWn die biJ do _ orO:stiIne gebo;IoJ""" ~ zij:l "" ~ 

Hot no!..., do __ --.... isboloond. Do gror<l t-att_ hoge ~ .. _ on doI:!/eeI!:"'" <lot ... rnogeIijI:: _ 
.on do 0I.Id0 1'eStlngrn».--zig ;djn. Do: St. ~ die _ ""'" do --"' ~ -.... met do b;~",,*,_ 
o-nust t.e.ind11il;!1 ..... do IIOCfdz""" _ duo koopei do __ """ """'9'"' jx>I;I>o ~. 

Do _ IIOQ is die _ "" r ........ _ in hot _ .., do 1~ _ W. Do: ~ in 1I<Igii:'. iorlg 'o'DOrd<>I; die in do rest 
""" _ cop gang-.. Do:~ ~ lings do f , .. ,NOo4oogol«o "".oooodollU Bosdostlaal. met hun ge._Oje m ...... en 
!l'Otro~ 1Ijn _ do st"'~. Zlj _"dtt ~·cfdtt·--...s·~""" ,od. 

~~. 
Oit~ -. __ ~ uit dtt porIOdo 1875-1885 bovIndlzidl """ de , ... dzIjOt_ not fab_,eIo .. 1on9s de:5tee; die por_ 
un do ~ Ill) do st.oIe"tSingoIloopt. Do: ~ _ ~ door ,.WI I ,met """, ... do poro-1rJl. Do: ~ ~ 
-. """""" ....-~ -.. mel _ ---.;0. ~,;;n do tnono ~gotooo}de IIOOrTNIIige ~ 
W...,., de""'"'*'" cop oo.st .... iogi........te. Do: ~ ~ met boI<goolwoodl gevomcI door zware, ~ 'ClII\OOIeII'. Do 
~11jn~bInl. 
Do: _""""""..., l:IlI'IIpIex _ 1<>9"._ In 1If9;. '" _srld ...... Do ~grond'" <10 ~ _ cit _..-.en 
P¥OIefIe kobnmen. _ _ _ ~ iIotdiede bOQ; ",oIf"JI"d!agM. __ ..., do ..."" , ... , lijktcop de _ _ 
~ nIeI idMIi<6:: cop do ~ 1J'OIId..., ...... __ gietijzercf-. cop do .... diq:iioy:o , ijkl:n zoo.on ~ le ,;;n. AIo 
dIII _ mr=:Ie """'''' '" '11 is, rou ';';" .., _ een ~ 11)1 IOn opzIo::tII<! _de .,.. ..... '""'IJl:;esluatie. COp dttt>egane gror<l is 
blJlOIKIerdo 1T"IOI><lO'OI_ lI>eI. w,..-met_. '-' n.t pIaIor-.J. Do: --. _ borstwrmgrn. 
Do: _ kapcnnotn.oci:I be!Iaan uit~~. Hoton<lerstc;..t: is""" kreupd ""'"' rn<t_ """'" do 'tOlIedige br.,.,.;ltc_ 
het gebouw. Op <>-Ie ~ wonIt ~ _ ~ d<xJ<..." --.:MnI< mel ..,.. HIt _ jut is een "'"-" met een MSo'nbaIk en .., "_6iljl, dle cop do _ """"'" de _~ ___ Op do_-. de~.oo..--. ---.., _om ~ 
S$ dle de jukIIen..-. ..., "'" A-spant ondtrstantn. Do ~ ,;;n '"'* met r.og. _ ofgesdoooo'd cop do _Itjl. COp do !JOMI;en "'*" gonI~. _ het_ is~. Do: ~ _ de -..._........"..,l 



Dit tD,!< "" .,.rlori ~ oompIox .., >Ober ~ _ geboo.!Mn III« n _ op>et on ~ _ op _ 

or>deN"""de~~""Iw:<:SpImx_,_"~"""""'bi~~koo~~~ 
~ "" karmootJuct.ie, ..., heefttx>g. ~_. 
He!~, _ YO<Jrheen ~ voIIodIg i....-, w .. n hoi; oompIe>c....., de omIggende........, Oil t-rt _eIij<e <led-. 
hot -. otoot "" _ -.., op ...... _i<lgende __ ...... gobifod. [)it ~ i< i"l _ ra..,., tot ot¥<t 1JOi<"""'" ~ de 
~,,_tiooo:le __ ~ (187'5), _em> op de ~ gn;ond!lOg _/0 _ """ de _",,~, met _ ""!I 

~ -. V<IlOt= """"" ...., ..... , ... otb:xw.I. 

Ro!lonaRsatle 

Do _IMQ iii d~....., de "'_ ,," ,><11"""-< de ~ ZO.., JC i"l de",.,.;g. "'""". ~ pm:xte (1~19l~) _ tdl """",I door 
de -"l . OIl ___ t.;,d,tbronrl<ll .., _ ... ....,: oI:ooInttlodlt on g~ _ n tOOO,"",..Oo rTOOlO _ door 
~ He! ~ __ .Ijn _ "" de toeJ>IsohQ __ he!: 1'II09"Ii,t; ...... ~ _ 'i"l de~' 
uI! t. _. He! pmdI.Iaiepmoes wtro oak ~_, met de ~ ....... ',00.. ,0: hoogboo.Iw i"l -. en <l;ool • .., de Em.! ills 
~ 

~ob<ieI:; (1916) 
E«l ~ ~ met..", _.on gewopend _ (_ ¥rij """'!I" to.pnsi"lg"...-Ixxlgbouw i"l _) on """""_ 
~ dIot in 191H91~ _ ~ ok I'obrio:k YOOI" ~ _n wdI:e furdie.........tO _ 101 aon de booJw....., de EifftI. 
0..., ~ _ ~ _ de Sooc.tost_ is op de begilne gn;ond n~ blind, ..- _ OIl de _diqJio .... ' ~ 
... oote ......... ogen met __ st:Hr1~. _ ~ dak is ~ lO<toen Idol ~ 0. aJlteoll<'<:t is. in tegenslellloQ 
tot de met ~ ~ W"rt!,l • • ek. i"l ~ bo&oruI:een uitII<'<>o«t en t....n _ ~.....-.. (!IlMI) ptr tn-. 
o.ze ge¥OI -. in ~ de "o'OOI"gO!YOi """ he!: gebouw, ~ op de _. 0. ~ _ t-rt lot ... ~ 
EIIfeI9ob;>uw lIIo1l1ier lie! ~ _,t;. 

Hot gebouw _ tD,!< ~ _ ..........ege de authen~ _ de __ YrDOV< ~ van <!en ~ i"l 
inaJsto-w. hoogbOIJw ( ...... is de he! ....-~ op he! _ dot in _ -.I ~ "" _ hoi; _ dot ...... geOoI.Ht, 
ro-t _ Itrdi<: 010; _ ~ "" _ oen -.oortopor is _ hot ~ (~ ..--"lIIIo _), daI: de -.. ..., 
RijI<srn:;wlumen t*'l 
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0. Eifflj. 
0. drIe ~ ~ die........, '"De ~1fT'''' """""', ~ __ tv> ochoa!",!lI'Xe"- de ub1JaIIol9'" het _ 
__ 0nduidfjfI: is ..... de ~ ",n de __ -. is ~ 500,,1""'1 · .... _1 de Arrllit<ct PI< ..-- die in de 
~ ""'" ok rodaniQ word!~ • ......o..m "'"""" dot In '* -'" Ei/feI II .on de _ .on G. Vert>o<.t if, In die * 
de dod_ de te<;hoisdoedifl1Sl'''' de Sphiro<. H«~ ~.1t.I'f<I$ >OIJ ¥OOrEIfT'O'!IllI ~_, 
In 1929 _ het _ ..., de drIe ~. de ~ EiIf<Il. &n IIfO<JI ~ "'" diqoOopll<lof-<j ~ dot <len 

uitny .... ..... de loIlooa=,,,,,,",,,,,,",, • .., de _. [)It go:bo!M ~ em eir-.le _ ..... de ~ productlo "'" __ 
~ gyer hot 9lhi'!Ie _. ~ wen;! op IlodenI ~ .., o:ped!'oeI:; po'IOdo.o:t~. dot in de .-~ owen< 
moest _ 9IbaUen. Cop.aIIMd --" is dot dit _ - ~...,..., __ ""'--1- in _ I"M<Il i<~, 

""'1<Iiik .,.,., OOuWliodliUde die wen! ~ on kamn ..,., ~ Ie ~ <k>oc m __ he'goI:InJIk. 
Inde~jore:><lertl\Jwen;!two_ "",,<IofN I "" _, ~ -'go:bo!M5jl'JiMli_ d; Bffi'!lII. """ de _ 
• .., het _ ..... de T ___ .... _ de ~ __ ¥OOr '" deJde-.., -.. ~ - uiI;\lreI<IiroI_ do 
~. _ un de l .... oiJosI2ijde(E~ III). 
0. ~ EJl'el l.., II '*' __ ..... _. 0......., _~ I-.>IJO .., _ -..-~ ~ - die 
vo_ tv>_jd""""""~"" aa 33 iI'MII<ir aIs>ijn<lo ___ -,In op~_ ... b-dionaIi_ 
.. Ij'" in tN!ton ~. 0.1.DkJo"1"1 ......, hi'!!: ~ boton5keIot ~ PI'" ... die ... ", ." '*' trr ~ _ de".,...., ...",..;.., 
\'811 ~ I"'.INI ......... I. o.geYeIo; '*' ~ ingrij'" betuoookoel. 0.1udige _~_ldi", .. _~ in de 
""' ........... .11«' _ .... Ii« botton on~ '" __ ... "'""* .... 1 II" roog ~JI<e gioI:1I_ ...-s Ii<h>uden ., op de 
!>ega"" grond is he! gi'!I>ouw 11M _iden .,.,., be.Jk _. (~ 1995). 

I10t gobJuw BIN III (1941) is in '-_1\1 Ill! de ~ ~ nI« In bI!ton,. ...- in <WI 1Iitgevoerd, ~,.... 
""" 0I'ltwerJ> ..... hi'!I ~ M. Huydo;. ap.aIIond is dot hi'!I gi'!I>ouw __ • .,...-__ ~ ~ tIo\ 
E~ _em kdderdiede IJOhrIo: '""lIte _ hetgel>:;<Jw _ 0. ~ In <10 _10 __ ~ botoo, In de 
T_ VNoI<b:>1og -. ~ 1!jdI'Jns Ii« geyech: _ de H' ,....- in de'-- • .., hot ~ kunno>-l """"'"'. Aon 
_~h«innert_~bowol __ de~lOtde~.'WlOr""'~~"'_uitg<blo!l<lo 
~ won;II ... _I ...... de oatptI< • .., Kr\iioiI"IIJO (199'». 

00 ~ geI>:>uwtro die ~ "0. Eiffi'!l'" """""" .., ok >OJdMiy de -.. """ Ri~ be<itten. _ ~ 
~ __ hrt ~.., _ kinI<teo; de ...... """"""-'<Ii ... """".je ~ __ ~ 

In _~. "'_""" de~~""'de ~hoogt1ouwOP_""'~,de_ too, :! I!I """ de ~ die 1..,. ..... _ is.......- de _ wiI'" "'" he! _ Iooo.Moon ooder de inYk><d..., heI: 
1'uroctiooi>Iis. de .... __ ~ de -"-"'aIs~ ~ de __ WeeOJoJoo ..... en _ de IIOI}O motl _oo..t, .. _ 

",",ll, __ w. ._""" M>,".-_ .... ~, ,_ .. ,_ "" 
- """"'-



Wederopbouwpeotode f r _ w .... aart 

De _Iaoog 10 die .., do _ ... " •• ide _ In do joreo1 50., iSO, met do tmden< ~ ~ (lI(t$UI1 .... id .. ;h.id .., 
d~. ~ .ng.n h<t ~ M do tDorozaaI _ do _ bn .. 4.,.< meteen _ do pocwt do _. 

0bjectM: 

~ 
[)it kao_-'geb:;ouw dot In 1'156 _ do 1losd"osIfMl, op do ~ von h<t ~ ~Jn'" Od -.-.. _ 
~, _ <i1eMer ~ oro:Io:r .... ~ <IN. Hot _.., do _ --. In he! gotoN UIt go. ~peo" bet"", de wli>Q In 
dogew:ls 10,., _ uitQeyoMI. EM __ do CIOf"SPI'CII"iII,., _ ramen 10 "'''''ogeI,Ib>-"~ -tantM. ~ is"" 
_ ~ In do ~.toordoI "" --. """ booM"" ...... , ~ w-n do in he!;exteriour,~ bet<onnen ~ 
DJn goopIootsI; De 0IJde 1)OIt\OnIOge. die oiot .... oil zodoonIg in gebn.oiI:: is. 
HOI geb:;ouw twit ~ rnonomentaIo -.10 ... __ YOOibeeld _..., I~""_ kaotocoop- uiI; doj¥m ¥iJ'ti\I ... 
__ "" ~ ....... io" rww ....... ~). Hot",.oouw is een....., do -.;go op net _ dot UIt do ~ vIjItiQ --De In 1950 11"' .. 115 •• de""""""'"" '""""" ___ .-lieeft ...... _ .... , ~ M geyeIs In ~~. De 
~ -. do """"'rijcIe, do ~ ~ iI qua ~ go&t op "" ~ _ he!; <decti<Mw: GO h<t "-~. In 
dele ge<o>et_ do IIusIe geweI¢ dot hot gd:oouw _ ..,. ~ heel\, ""'-' In do D;ge<;eIs _ ontIi.radiI. Dele .,....igo ~ 
zijo1 funo::ti<>"ot!e Ie ..-rwo M _ """'09 tot"""""'" kft"",ko,. 
Hot",.oouw twIt __ ~ -.10"", YOOibedd van oen , ....... _ h.... I " -. do ... _ .. ~, die tljdens 
do wedm>pbouwperto -.;g is ~ 

...".20.-Zi}oo ... _____ .. __ -",--- ---
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De ........ die hot industr'"lerrein MIl de r><>DI'1:I- <fl de _ijd!o _ .. _ de binn<nzijd!o Mgto" dan &011 de I>Jlen:Iljde. Mel: ..
woord<n: hot mMI\OeIcIl.bI.Oten de ........ -"1»IJI!<1JdI:9<n dan.- de bir"o><nzijde. Do in MlsI= ~ mu...-vmoont oen 
_ aan ~ '.-"'..." _ didI~ opo!fIingon onder..., ~ '" _ d\d'oIge!ette poort..,. 

OIl bou.....",,6J .. grmden!<on &011<11 ........ ~ ~ ............... -.de _~. _ ~ ""'IJIll.ri 
_ Ie _den _ ,.,U dot de mu...- """ ____ .. ,,., de ..-.:IirYe die hol Sph_ tot op de o»g ......, ~ in <II 0I.<ie 
birvJenIUd_.en ... .oo.nig"""~_~ ......",.,.-
He: -.., _ t-. "'*"""'" ,._ de otat\tI ,,., RiJl;;srnonu:nent 10 _. _ 'De Elfer _ hot de ~~ .. cwse 
""" ~ .. 1oJche ~ di< 1idl aan de z~ _ de ~ r1M5l I'd K&otoooget:oow-. 

Do poor! heoft 00ge ~ _ <'lis """'Ift~ """....,.-...:dassicist ~ tot """ f_.., hee/'t "'* v..-- hM" fi.rdie ">ge <:UItwrIli\tIJriod>e wun:Ie. 

_ ~ hot 1JI'bi<d. 

Do ~ von hot fabrieksterrein door de Iijd '-' hooett ......,.. 9OZOI'Qd daI .. .., __ io ornIOOn in hot gebied ~ de 
rouI;ing ".n hot __ ;.p. Ill: ~ II".J""<fl kan "" ~ geI>rlIikt -. ""'" hot _ -.mige ;>1M. 





AANLEIDINGEN GEBIED 

Door de historische gelaagdheid van het gebied in kaart te brengen ontstaan er, samen met de huidige bebouwing ontstaan er interessante 
aanleidingen die ingezet kunnen worden voor een nieuw stedenbouwkundig plan. Hierbij ontstaat er een vanzelfsprekendheid hoe er met het 
gebied om dient gegaan te worden. 

Er is uitgegaan van de huidige situatie waarbij het gebied wordt omsloten door de industriele ommuring de industriele bebouwing aan de 
noordzijde, de bebouwing aan de Boschstraat en delen van de st. Andries klooster aan de zuidzijde van het terrein. Door de middeleeuwse 
laag, waaronder het traject van de vroegere vestingmuur valt, te projecteren in de huidige situatie ontstaan er interessante plekken. Deze 
plekken kunnen gebruikt worden als aanleidingen voor het stedenbouwkundige plan. Vooral ten zuiden van het gebied, wat nu braakliggend 
terrein is ligt de grootste kans om het vroegere bestaan van de stadsmuur weer zichtbaar te maken. Een andere interessant gegeven wat naar 
boven komt is de locatie van een oude joodse begraafplaats iets ten noorden van het St. Andrieskapel. Wederom een kans om een belangrijke 
historische laag zichtbaar te maken. 

Daarnaast zijn de een neoclassicistische toegangspoort tot een fabrieksterrein en het assenkruis over het gebied als aanleiding gebruikt. De 
ontwikkeling van het fabrieksterrein door de tijd heen heeft ervoor gezorgd dat er een assenkruis is ontstaan in het gebied waarlangs de 
routing van het terrein verliep. 

Ook de as die vanuit "Achter de Barakken" rechts gelegen van de St. Andries kapel in noordelijke richting langs de joodse begraafplaats en het 
Eiffelgebouw loopt is gebruikt als aanleiding. 

Naast het inzetten van de aanleidingen van het gebied moet deze ook een gebruikswaarde krijgen om te functioneren. Het programma van 
het gebied bepaald mede de verdere indeling. Een belangrijk uitgangspunt voor het gebied is dat het altijd verborgen historisch gebied 
toegankelijk gemaakt dient te worden voor Maastricht zodat de rijke historie van het gebied ontdekt kan worden en een verrijking voor de 
stad Maastricht kan worden. Dit vraagt dan ook voor een overwegend publiekelijke functie. Dit was dan ook meteen een andere zwakte van 
het huidige plan omdat daar het gebied hoofdzakelijk een woonfunctie had. 

Het gebied bevindt zich ten noorden van de binnenstad en ligt zo tussen de binnenstad en het nieuw te ontwikkelen stadsdeel Belvedere. Ten 
noorden van het gebied wordt het gebied van de hoge en lage fronten van de vroegere vesting herontwikkeld tot nieuw stadspark. Ten Oosten 
van het gebied bevindt zich Het Bassin want onlangs al is herontwikkeld tot een plezierjachthaven en wordt omsloten met winkels en horeca 
die zich in de werfkelders hebben gevestigd. 

Afb. 31: Overzicht van de ingezette aanleidingen voor het stedenbouwkundig plan 
Afb. 32 (pag 50-51): afbeeldingen ingezette aanleidingen 
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FUNCTIE GEBIED 

Als er vanuit de Maasboulevard richting het Bassin wordt gekeken, ziet men een interessante ontwikkeling waarbij er plannen zijn om in 
het voormalige landbouwbelang een bijzondere functie (mogelijk cultuur gerelateerd) te herbergen. Daamaast is de Timmerfabriek aan de 
Boschstraat reeds herontwikkeld tot cultuurfabriek. De bedoeling is om deze ontwikkeling door te zetten door van het Sphinx terrein een 
kunst en Cultuur Enclave te maken. Het eigenzinnige karakter, de bijzondere gebouwen en de grote schaal van het Sphinx terrein maken 
het mogelijk om een uniek stadsmilieu en unieke programma's te realiseren, die een aanvulling vormen op wat in Maastricht al aanwezig 
is op het gebied van cultuur. Daar komt bij dat Nederland in 2018 samen met Malta een Culturele Hoofdstad van Europa zal leveren. Het 
evenement is een initiatief van de Raad van de Europese Unie. Een stad krijgt gedurende twaalf maanden de gelegenheid om haar rijkdom 
en verscheidenheid aan cultuur te presenteren aan Europa. Deze titel is van groot belang voor de uitstraling van Maastricht als internationale 
universiteitsstad van Europese allure. 

Programma "Kunst en Cultuur" Enclave: 

kunst en cultuur gerelateerde retail. 
openlucht podium 
expositiepark met paviljoens 
atelierwoningen 
woonblok met ruimte voor het uitoefenen van Dans en zang ("wonen met muziek") 
loftwoningen 
plek voor de joodse gemeenschap 
ondergronds parkeren 

-53-



-54-



ONTWERP 
GEBIEDNIVEAU 

-55-



-' .... 1 • 

. 



CONCEPT STEDENBOUWKUNDIG PlAN 

D<>or ... _<Dger_ ~~.., ... _-....OO .... ,..-...- __ ~ ruioTt",", Deze 1lIimtg_ ~om'" 
11Istuo_ g .. ozg:ltteicl ....... het~ ~JI< to 1NIi<en, Elte...- i'«I\ 'ijn.,1<onoI<too" til gobtubw_. 

StedellJlle tulmtes 

Hacrel<>il plein 

......... ooordlij:le ... r..t !/f!lIied "' ... 0>l<5oi _ ... _ b!bouwing ontstaat ..- _I .... ruiorte die tooofdzol:.elijk corosIotM is onet 
_ ~int .... tu:o>l .., o..t:uI..-~ .-. Op ... '-'" IJIOOd __ 0. -.Iecn ...... EII'J.I ............ ~ .., ~ ~ 
n.Jintte< Oiodeogob"""", dIe.-__ mo!t t:oIo>l .. o..«u..o". De gIasotoaot (""""" MoIpI:w) ....... M<oIMo.rl; ~ Is ~ 
brui<Io;o.y aIs ~do""""""'. E_'" "~. __ , die """"'-' -. _19 ~ IuWoo1 r..t [~.., '" ---_ .... 
~--
[)it plein biN: in orrm, _ie .., gotrulkswMrde do<:<- """ ~ ~ {)it _ !let .,.,... prIr% geschiI;t ..xx- -.. """""" 
q>tr«Ieo .. ~ In <Ie ~ ",",..., bij!<on<looro;loror __ gob>,o-,. _~ pooirno .......... ~ _ <lit.,.,... _ te 199M tegen ..., _ dol _ ~ ....... dol McMeI.n, die lO het <Ieca" _ ..xx- !let podium, 

Op d. plein _lIch oot het~ ... DIt ____ ~ IjI<! in...me _ mte otaon _ d< ~YoJIl d<_ 
beIxouwin;. _ plein _ ~ ~ met <Ie ....t _ doIlndIi,.r\IIe toetoouwIri9. DoOi' doIruInU MMi1 het ~ "" dol 
MwIIoo.n IlTij tie _ l*jI'IoJ. _\\=en _ ,_. 
V.mo.- wordt het plein ...-, do<:<-""" de ooord~jde -. _ de """"""" ~ _ IWopenIucht pocIU7i W<O'dl~ ........ de 
uttjde_ hot b..;ect -. '" ~hetl~.....t het~ DIt ~ -vt 00\1- _om"-I'OO< 

Ie _ dIot _ ~ !1.iIrTU~. ~ ~ -. ..... oren .. olet oII.wo 9<loIed guIen go.oI; _ ........ <Ie ruldz!I<Ie 
_ het plein roor..n ... ~ die mel run _ QIlf'dot .ijn .-~ pjein. 0. o:IiYo':r;e ~ iid>ter .;.,.., ~ 
~!IWII_ VOQ< _-.dig _. To!; D>t""""" het plein .... dol <XlSIzipo: of9aIoI;i!n do<:<- he! _ 0iI;_ 
rrlot __ ..- biM..-o toe .-- ..... op r..nct1orIoooI !I«oied oxO< ...... oeIatle ..., ;_ mel he! thelWple\n. 

~ bO, .. _~ ~ __ ~.ijn", _""' ... " Deze ruimte gaat...,.- OM onet de _"""'000i11Oi1 
o:ston .... hot pao:I<. De........, ~.-.. zijn"' ___ om td """" "toil"*" ~. Ie~. ~ wordt 
he! """" __ in he! gebied >f<lltoi: -.d II QO!Io:men. --Hac feN; doit", <lit gebioO.,." ou:Io~ ~ t-n ~ Un aIs..., -*i<Iino.I ~ _ """" do ',\<lotio .. -. d<zo 
ruimle.NUhe!ge!>ied~isgokuo'.'''''''''-.s.Un''''e~~ ___ wot~.~go;z.,1;aro 
_ voor do ~~. All _ -..ijs • oUr he! "HOIo:oc/ouot """"""'" in o..1ijn. 

_ .. Induotriiiholleliouwlng 

De __ b!bouwing _ lid'> tooo:otdateIi" .... dol Il<IOf<IzIjde "'"' hoi; \IOlIied. Hot \IHI: '"- om De ~ he! 
~,het Sanitairgebouw "" he! ~lTiiIg<!boo ... 1n Oil pWnt ..... diu. 1KiIIooIwIng.1I ~ bwt .. CiJltIIIIr ~.-
komori. _ ",,,;.' lj tnt ~ Deze _ Un .,.., ""bOdio .. krijg..-o met ",ruItuJrIoIori5..., '" <N«2ijdeVlll1 de __ ; 

~-
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De bovengelegen verdiepingen van deze bebouwing is uitermate geschikt voor loftwoningen. De verschillende sferen industrie en de velen 
open ruimtes lenen zich hier uitstekend voor. Aan de ene zijde heb je de Mouleurs gebouwen. De Mouleurs gebouwen zien er uit als grote 
"stenen schuren". Ze maken een indruk van zwaarte door de gesloten vlakken met kleine boogvensters, en door de enorme dakvlakken met 
pannen. Ze hebben iets archetypisch, ze zijn niet "modern" en veel aardser dan de Eiffel. Er heerst ook een tikkeltje romantiek wat zich uit in 
de verschillende sierlijke gietijzeren elementen in de gevel en de sierlijke gietijzeren kolomkoppen binnen het gebouw. 

Aan de andere zijde heb je het Eiffelgebouw. De huidige uitstraling van het Eiffelgebouw is eenvoudig en robuust. Het gebouw vertoont een 
bijna autistische repetitie. Het oogt industrieel. Het gebouw moet in zijn vreemdheid en authenticiteit behouden blijven als 
een sterk landmark in de binnenstad. Het moet geen "gewone woonflat" worden. 

Zowel de publieke als de private parkeervoorzieningen voor dit gebied zullen onder het plein komen wat omsloten wordt door de aanwezige 
bebouwing. 

Nieuwe bebouwing 

Atelierwoningen 

De atelierwoningen komen ten zuidwesten van de enclave en worden omsloten door het assenkruis, de industriele ommuring en het traject van 
de vestingmuur. De woningen vormen geschakelde linten in dezelfde richting als de middeleeuwse verkaveling. Deze richting zorgt er tevens 
voor dat elke woningen een noord zuid orientatie heeft waarbij de werkruimtes aan de noordzijde liggen en de woonruimtes aan de zuidzijde. 
De hoge werkruimtes krijgen zo voldoende noorderlicht (diffuus) licht binnen wat ze uitermate geschikt maken voor het uitoefen van creatieve 
werkzaamheden. Naast kunstenaars zijn deze woningen ook prima geschikt voor kleinere creatieve eenmanszaakjes. De woonruimtes zijn 
op het zuiden georienteerd en zijn voorzien van private buitenruimtes. De ruimtes rond de woningen krijgen een groen karakter wat als 
voedingsbodem moet dienen voor de creatieve activiteiten. Daarbij zal de sfeer in het totale gebied ook een positieve werking hebben. 

Tussen de verschillende linten ontstaan semi-openbare buitenruimte waar aan de ene zijde woningen aan gelegen zijn en anderzijds 
werkruimtes. Een uitermate geschikte locatie waar creatieveling elkaar ontmoeten, samenwerking tot stand kan komen en ideeen kunnen 
uitgewisseld worden. Zo ontstaat er als het waren een creatieve gemeenschap. Daamaast is ook de mogelijkheid om voorbijgangers/bezoekers 
een kijkje in de keuken te geven als daar behoefte aan is. Aan de oostzijde zijn de tussenruimtes redelijk afgesloten op een aantal openingen 
na. Waardoor de tussenruimtes geen doorgaande route worden en de rust en privacy van de creatievelingen gewaarborgd worden. De 
oostzijde van de atelierblokken kunnen de wat grotere creatieve bedrijven gevestigd worden. De westzijde van de atelierblokken zijn open 
waardoor deze een directe relatie aangaan met het expopark. In het expopark voorzien van paviljoens kunnen kunstenaars hun werken 
ten toon stellen. Tussen de atelierwoningen en het expopark loopt het traject van de stadsmuur als fysieke scheiding tussen het openbare 
expopark en de semi-open bare tussenruimtes. 

De parkeervoorziening van deze woon/werkruimtes zal ondergronds plaatsvinden. De ontsluiting van deze ondergrondse parkeerkelder zal 
langs de maagdendries ontsloten worden. Vanuit de maagdendries zal de afdaling parallel langs de vestingmuur lopen met daartussen de 
nodige vrije ruimte waar de voetganger ruimte krijgt voor de ervaring van de muur. 

Het bouwblok 

Naast de schitterende loft woningen in de bestaande industriele gebouwen en de flexibele atelierwoningen in een groene omgeving bestaat 
er nog een derde vorm van wonen in het gebied. Het is een vorm van gemeenschappelijk won en in een bouwblok waarbij iedere bewoner 
naast zijn eigen prive-woning ook nag eens de luxe heeft van een voorziening die gedeeld wordt met de andere bewoners. Het bouwblok 
richt zich op (professionele) musici en dansers, die op elk moment van de dag hun vak willen kunnen uitoefenen zonder lawaai van buiten 
en zonder dat de buren klagen. In de collectieve binnenruimte van de bouwblokken zijn verschillende repetitie ruimtes opgenomen. Waarbij 
de atelierwoningen juist georienteerd zijn ten opzichte van de zon zijn deze woningen gericht op de faciliteiten die zich in de binnenruimte 
plaatsvinden. 

Afb. 34 (links): Concept stedenbouwkundig model waarin de 
atelierwoningen en het bouwblok zijn in aangegeven. 
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ROUTING TERREIN 

Door de ~ ~ die htI;~ hod'< ""te paI:l<en, _ Of..,., _.ote Z lie rooJtes<:Herllet.."....,. ""," I'CIUtM 
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GEBOUWNIVEAU 

No.1 .. """ _rJbouw\u.o:Ii9 pion Iigt ~ de rIjke hIst_ ~t>eO:I """ tid; ~ ~ ~ wordt _ hot rnomo'nt 
om in to. .",.,...., OIl ell pIek __ ell meesI>: ~ Iigt om ~ ul ~ -vn. __ mI» r1'IMk>g k< deN pie!:; I>II:~. Dol 
beIrq1j1:ste.....,.,., hio:Noor ill; d.t hot gob>.M IE _ ~ _ ~ uttwee ~~, DaorNa<!; i5 
de ..,.ilie von tid; l!I1~w NO de ",m "'" de ~ -...g ~ inter"essIJnle _ing. ~ trajoct: van de """"9"1'1 ~ 
00pt ~ t.ng.; tid; ~. Ook de II'stiIInd met de rest """ de ~ 1;JriJouw.-.g, tid; g<iJouw _ wat __ Ift1 
opzIchM """ do reot """ de ~ on de ligging __ boIongrIIk zi<t1IWnI .. _ do ~Io<he ~ NO de 
__ i5_~. 

Do p::t5iI"'" _ tid; ~ ... de ~ "'" twee "" tel ........ _ in _ geb<>Jw ZOII',I"" ......:or dot 1>11: goob:>uw 
grotc potenIie h<r/t em de ~ "'*' kt>i gd' .. "otid inlidltdIJ< ~ m;>I:en. 
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Het Br1kken!Jebouw 
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pO<i!ieyo! n'iOi"i<.mMIaIo _. 
Oil ordionk5 he! ~ <bt _ ~ Y'XIr dIo peoiode i'o hot -......, de SpIoio .. r:ot>d; >=r ~ io; Y'XIr hot ornsi;,gpunI 
om i'o beWn te _ bouwe"l_ In <io m io; he: ~w ~ Y'XIr de 0ViIi"ll0i"i9 In ~ ." b<>JwIechnieI< zooIs _ tusson 191a 
.,., 19JJ op he! _ heel'< ;>Iwto9I""' ...... ." ~ toot .. mdanig "'"' ~ ",-.Ie, I10t _ieo11 ed'o!eo- do 
~ """ __ ,dloioo, ...,., ___ I. beI>::uIon, .=dcwJi -'!>It ~.,." positieY< ~ 

", •• r<Ie '" toegeQnd. 
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AANPAK GEBOUWNIVEAU 

Het idee is om het Brikkengebouw nogmaals een 'Iaag' aan toe te voegen door middel van een optopping. Hierdoor ontstaat er een 
stedenbouwkundig accent wat de aandacht trekt naar de plek. Dit accent heeft als funetie een uitzichtpunt over de enclave wat inzicht geeft in 
de rijke historie van het gebied. Vanuit dit uitzichtpunt kan er vervolgens langzaam afgedaald worden door het gebouw waardoor men langs 
de verschillende periodes komt waar het gebouw uit bestaat. Vooral de overgangen tussen de verschillende historische lagen zijn belangrijk. 
Een overgang tussen twee verschillende sferen versterkt het gevoel dat het gebouw uit verschillende periodes bestaat. Zo krijgt men inzicht 
in de historische gelaagdheid van het gebied, en dat van het Brikkengebouw. 

Tevens is de optopping een extra fysieke laag die in het exterieur van het Brikkengebouw af te lezen is. In het bestaande gebouw ligt de 
overgang van de twee verschillende periodes op een meter boven vloerpeil op de tweede verdieping. De overgang ligt dus in de ruimte en is 
in heel deze ruimte ook zo ervaarbaar. Deze aanleiding wil ik ook inzetten bij de nieuwe optopping zodat de overgang van de twee periodes 
in de ruimte ervaarbaar zijn. Deze overgangsgebieden zullen extra aandacht moeten krijgen waardoor het duidelijk wordt dat het gebouw uit 
meerdere periodes bestaat. De verschillende verdiepingen uit de periodes van het gebouw zullen los van elkaar ervaren kunnen worden en ter 
plaatsen van daar tussen zal een verdieping zitten waarin dit overgangsgebied ervaarbaar zal zijn. De route die door het gebouw zal komen 
te lopen zal in deze ruimte dan ook veranderen. 

De bestaande ontwikkelingen die in het gebouw zitten door de eerdere optopping zullen doorgezet worden in de nieuw toe te voegen 
optopping. Zo ontstaat er naar mijn mening een on twerp wat onlosmakelijk verbonden wordt met het bestaande gebouw. Door dezelfde 
strategie te hanteren als op stedenbouwkundig niveau zal ook het totale ontwerp onlosmakelijk worden verbonden met zijn omgeving. 
Bestaande aanleidingen zullen worden ingezet worden in het nieuwe ontwerp. En de bestaande dragers van de historische gelaagdheid en de 
nieuwe toevoeging zullen ruimte creer-en waar binnen de aanwezige historische gelaagdheid inzichtelijk wordt. Daarbij is het doel dat ook de 
gebruiker het verhaal in het ontweerp zal gaan ervaren. 
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ONTWIKKELING GEBOUW 

Net als de aanpak op stedenbouwkundig niveau is het een interessante aanpak om vanuit bestaande aanleidingen tot een ontwerp te komen . 
De twee verschillende periodes waar het Brikkengebouw uit bestaat laten een interessante ontwikkeling zien. De eerdere optopping borduurt 
voort op het eerste gebouwde deel, maar laat wei een ontwikkeling zien op verschillende gebouweigenschappen zoals structuur, routing, 
orientatie en gebouwschil. De ontwikkelingen die ontstaan zijn bij de eerdere optopping wil ik verduidelijken door deze ook door te zetten in 
het nieuwe toe te voegen deel. Zo ontstaan er verschillende spelregels waaraan het nieuwe ontwerp aan moet voldoen. Door deze spelregels 
op te volgen ontstaat er een ontwerp met een zuiver doorgevoerde ontwikkeling wat van het ontwerp een samenhangend geheel maakt. 
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Structuur: 

Het eerste deel van het bestaande gebouw bestaat uit een drie-beukige lineaire structwr. Het gebouw is opgetrokken uit gemetselde, 
dragende, gevels waar tussen twee rijen met betonnen kolommen staan. De betonnen kolommen Iopen aan de bovenzijde wat wijder uit en 
zijn verbonden met elkaar door stalen liggers. Tussen deze stalen liggers en de dragende gevels overspannen de gemetselde troggewelfde 
vloeren. Deze linea ire structuur wordt aan een zijde beeindigd in een punt De vloervelden zijn hierdoor vrij te gebnJiken. 

Het tweede deel wat later hier aan toegevoegd is borduurt voor op de eerdere structuur. He!: tweede deel bestaat uit een drie beukig betonnen 
skelet met eveneens gewapende betonnen vloeren. De gevels zijn ingevuld met metselwerk. Ook hier is door de afschuining van deze linea ire 
structuur verbijzonderingen ontstaan in de structuur. De kolommen beginnen met een omvang vaan 4OOx40Omm maar deze VE!ljongen per 
verdieping naarmate men zich hoger in het gebouw verkeert Op de bovenste verdieping zijn de afmetingen van de kolommen nog maar 
250x25Omm 

Het is niet mogelijk om de gehele optopping die nu wordt toegevoegd te laten voortborduren op de bestaande structuur. Er is gekozen om het 
volume uit te voeren als een ruimtelijk vakwerk. De keuze voor deze structuur verstertd: de aanwezigheid van de verschillende bouwmethodes 
waar het gebouw uit bestaat Stalen ruimtelijke vakwerkliggers worden tegenwoordig vaak gebnJikt bij gebouwen met grote overstekken. 
Deze methode staat dan ook voor deze tijd, de nieuwe laag die aan het gebouw toegevoegd wordt Een klein deel van de optopping rust 
op de bestaande structuur waardoor het idee gewekt wordt dat de bestaande structuur ook door borduurt op het bestaande. Echter wordt 
het grootste gedeelte van de nieuwe structuur opgevangen door de twee kernen die aan weerszijde buiten het gebouw zijn gesitueerd. Het 
constructieve principe wordt verder toegelicht op de pagina's 108 tot en met 113. 
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1 2 3 
Alb. 54: 5chematische weergave ontwikkeling structuur Brikkengebouw 



Routing: 

De huidige routing in het gebouw is vrij eenvoudig van opzet. Via een drietal doorgangen op de begane grond kon er via de vroegere 
aangrenzende produetiehallen het Brikkengebouw binnen gekomen worden. Aan de zuidzijde van het gebouw de zijde tegenover de 
afgeschuinde zijde, zijn in de huidige trappen en een lift gesitueerd. Door middel van betonnen steektrappen, kan er via deze rugzijde naar de 
verschillende verdieping gegaan worden. Deze steektrappen zitten recht boven elkaar in dezelfde richting. Om van trap naar trap te lopen moet 
boven aan iedere trap een bocht van 180 graden gemaakt worden, een stuk door de ruimte gelopen worden, en vervolgens weer een bocht 
van 180 graden gemaakt worden wanneer men weer de volgende trap genomen kan worden. De lift is bij de eerdere optopping toegevoegd 
aan de buitenzijde van het gebouw. In het oudste deel van het gebouw zijn trapgaten te zien die later dichtgezet zijn met gewapend beton. 
Dit duidt erop dat de routing van het oudste gebouw vroeger anders gelopen heeft. Waarschijnlijk zaten toen de trappen in het midden van 
het gebouw, waarbij de trappen niet recht boven elkaar hebben gezeten waardoor er een steektrap naar de eerste verdieping ging waarnaar 
er regelrecht de steektrap naar de zolderverdieping genomen kon worden. 

In het nieuwe ontwerp zal de routing een van de belangrijkste gebouwaspeeten worden. Dit wordt de route door het gebouw waarlangs de 
historische gelaagdheid inzichtelijk wordt. Deze route zal door de verschillende verdiepingen lopen. Zo kan elke periode apart ervaren worden. 
De verdiepingen waar de grens tussen twee periodes in loopt krijgen een extra accent. Op deze verdiepingen zal de routing veranderen 
waardoor de overgang van de ene periode naar de andere periode een verbijzonderde beweging in de totale routing wordt. Op deze verdieping 
worden de bezoekers ook onbewust verplicht om zich over de verdieping te bewegen voordat men weer verder kan met het verticaal bewegen 
in het gebouw. 
In het oudste gedeelte worden de vroegere trapgaten geherintroduceerd. Zo hebben de verschillende periodes in het gebouw hun eigen 
verticale afdaling en wordt de overgang tussen de verschillende periode ook gekenmerkt door de verandering van de route. 

~ 

~: 1 1 
• • 

1 2 3 
Afb. 55: Schematische weergave ontwikkeling routing Brikkengebouw 
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Gebouwschil: 

Als men kijkt naar de gevel van het Brikkengebouw dan is er te zien dat het gebouw al een hoop ontwikkelingen heeft doorstaan. De 
vele Iittekens zijn herinneringen aan eerdere periodes. Het grootste zichtbare litteken is wei de aansluiting van de vroegere aangrenzende 
fabriekshallen. Deze loopt over drie van de vier gevels. Onder deze aansluiting is de gevel van het Brikkengebouw wit geverfd, deze onderzijde 
van deze gevels hebben lange tijd binnen in de hallen gestaan. Aileen de zuid geve/ is altijd een echte buitengevel geweest. Ook zijn door de 
tijd heen verschillende gevelopeningen dichtgemetseld. Het is de bedoeling deze vele Iittekens niet weg te poetsen in het nieuwe ontwerp. 
Het moet geen glad en gepolijst gebouw worden maar het moet zijn ruige ambachtelijke uiter1ijk behouden. 

Daamaast zit in de gevel van het Brikkengebouw ook een bepaalde ontwikkeling. Het eerste deel van het Brikkengebouw uit de rauwe 
industrialisatie heeft een vrij gesloten metselwerkgevel. Deze geveI heeft ook altijd een constructieve functie gehad. Namelijk het dragen van 
de vloeren en de kapconstructie. Hierdoor konden er geen grate geveIopeningen toegepast worden. Ook de hoeveelheid ramen werdt hier 
door beperkt. In de gevelopeningen zitten nog de originele stalen vensters met daarboven gemetselde segmentbogen voor de krachtsafdracht 
langs de gevelopeningen. Daamaast zijn er ook sierlijke gietijzeren muurankers in de gevel verwerkt. 

Bij het tweede deel uit de rationele periode bestaat de gevel uit een gewapend betonskelet met daartussen steensmetselwerk als vulling. Door 
het betonskelet konden er meer en grotere gevelopeningen toegepast worden. Je ziet dat er een ontwikkeling plaats vindt van een volledig 
dragende gevel, naar een gevel wat bestaat uit gedeeltelijk dragende elementen met metselwerk invulling. 

Een logische stap voor het nieuwe toe te voegen dee! is om het constructieve element volledig uit de gevel te halen en de gevel puur als schil 
uit te voeren. lets wat in de tijd van tegenwoordig heel normaal is. Het constructieve element zal verdwenen uit het gevelvlak en direct achter 
de gevel geplaatst worden. Hierdoor is het ook mogelijk om grote geveIopeningen toe te passen waar achter de constructie door loopt. Als 
gevel bekleding zijn vele mogelijkheden die kunnen, wei is het logisch om aan een relatief Iicht materiaal te denken . 

. ' • • 
• • 

• • 
• • • 
• L 

1 2 3 
Alb. 57: Schematische weetT}ave ontwikkeling geve/ Brikkengebouw 
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FUNCTIE GEBOUW 

Anders dan bij een traditionele aanpak voigt de functie nier vanuit een behoefte maar vanuit de aanleidingen die het gebouw bied. De functie 
moet namelijk passen in het gebouw. Het moet niet zo zijn dat aan het huidige gebouw veel aanpassingen gedaan moeten worden om een 
bepaalde functie, ten koste van de kwaliteiten van het gebouw, te huisvesten. Het Brikkengebouw moet zijn structuur en zijn open vloervelden 
behouden. Door het stedenbouwkundig accent wat het gebouw moet worden is het al voor de hand liggend om van het gebouw een uitkijk
punt te maken, een ander woord hiervoor is een belvedere. Een woord waar Maastricht bekend mee is en prima past in deze omgeving. Daarbij 
zal deze hoofdfunctie worden aangevuld worden door een aantal ondersteunde functies die de hoofdfunctie perfect aanvullen. Hierbij dacht ik 
aan een aantal expositieruimtes waar men door kan lopen als men zim van of naar het uitkijkpunt begeeft. Op de begane grond en de eerste 
verdieping zal zim horeca vestigen zoals een restaurant en een grand care. De routing van het gebouw eindigt hierdoor bij horeca zodat er 
na het bezoeken van het gebouw nog genoten kan worden van een hapje en een drankje. Door het cafe op de begane grond te plaatsen kan 
het ook perfect functioneren met een terras wat langs het traject van de oude vestingmuur zal komen. 

Programma: 

Hoofdfunctie: 

Uitkijkpunt 

Ondersteunende functies: 

Expositieruimte 
Restaurant 

• Grand cafe 

Voorzienende functies: 

Receptie 
Garderobe 
Toiletten 
Shop 
Lift 
Opslagruimte 
Techniekruimte 
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ONTWERP 
GEBOUWNIVEAU 
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ROUTING 

De f'OIJtJ'IJ ~ hoi; beI.Io'Igf1)k.U Mf'r>r( In dIt ~ VII ....., r<><..te Woo <Ie ~ ruimteI wordt irI:<<tdII< clot hoi; gebouw uII 
... _de hi<ttIr~ .... __ Door midcIoj _ ....., 1 ..... :ht1,iQ on ....., t(b.lloren<le beeld!>,"""" wordt <Ie n:kJi:ing _. -. 
De 11l«<in\I- .. bii hot n.dm!n van hot gotJoxM. OM i< .. 9OfICI- clot toot 9f!lIouw uil ... _de poriode< i< ~. _ 
<Ie ~ .... do ooottIjde k¥o hot \Jd>I>IJOII __ • Ill; i!; do .-~ .- '1"lion <Ie -..om ... -.. ~ hoi; 
~. De ir9an!IligI: .... hot aoo ..... _o<Ie pIeio1 .... i!;" __ <Ie ,,.. 1" . k_ f-.poort """ de _. De i"Igong 
_ ullom ""'*- ieI> ... ~ ....... .., wordt 01 ..... ~ door..,., ~ in hot _. Vio..,., _~ ..... 
.. (IedMId worden ...,. hot >1oorpel ~ _ hoi; ~. e>oz.ligI:: ~ 500 """ <.O'CIo<~. Eem1u1 bImen _ men 
in <Ie .,..;:reo ""'""""" .... roo do ~ .,.., ""'P. _ gordanbe, .... do UII_ zId> bo.-incIM. """"' <Ie _ <an ......, ndo in _ 
lit> ~ do lilt begewo<l. Dele brongtde bel< 1 ., ...... e;:I( ~do _ .... ojiepio ... _ n _ -.....don mel....., ~irp>d 
.-. 0...- de ~ _ k¥o ... ~ -.....don ...... """ ~ _ he!. SpIIin>< _ .... _. ~ daot __ II 
long< do ~ _""'" ~ ... odoiludo _ ~ zaI __ Ooze _ '-"'dM lido ~ ~.., do bo:de_, 
_ <Ie -.. ~......- ...... r1chtIng. De"~ _ zId> do.& tcI<ens!Wl' he!.1ittIl, .... <IttoI:mogeIip.t>e;d. Ooze _ ~ 
de __ Op de __ ~, _ hot ~ terreOl. _ Me bogIn van de ~ zijo1 oil de I'<IIgeroDe I<O'JI'ItM """""' 
011; Het __ vestl<Jl_ ""do ' ... ·1 . i<liM;too faI;o~t met hot naast~ k¥otoor..,.tnwoom uildo~. 
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.M. 
De _ tnpp<n komon ... ~uilin hot _~. Hia"galll::m<n _hot __ ~ <WI ~ in hetdeol 
uIt de 11IIioMIo!...-. De _1"OUlt!...- ...... ..., _ ~ be e~y:I~ <Ie COOlttJInn ...... hol_ geOouw 
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_ do ~ \u>sal do ... od..,,,,,, poriodo<.-. vind.""" <!ell .... die door.,..,.t.Ien oUrntrijI: ~ Iq> _ mrn nu in 
<Ie".,.,." d~ io opgoeto .... uII ge .. _ol __ clio _ is uII __ ~ I'lMIIgens _ men _II >II <Ie 
_''''~. Omdat """"...t.bo __ , zId> --. _ ... bOlda, moot".,.., zId> Op'" ..,dirpO ... door <Ie Ill"""""""'" 
om >II do ondorIi99&>de ~ Ie __ . Men """'" <Iu< -..rpIic:N; om zId> in do _ Ie -..... · ... woo men (on~ 
de ~ ..n.....:I. Ooze IlIinU; ~ dan 001< prima gesdIIIO: oatS oxposII:len.*nI. ~ eM drieUiI steektrappon is trIM atged3IIId to!: de 
_ ............ in hel~. Op _ ............. _ ... .,..,. IJf'IIMI'I _ <Ie rIIt!DneIo .,.nc:de """'.,." Il"" 40 d __ '-" do 
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9a/JI nu """" Op do ~ _ do _ paiode, de...-_. Ooze tnpp<n zI):1 !Ijdav; de ~ Optoppio ...... d_"" 
en <Ie ~ -.. <1Id~ I!iI de h.JidiIIe ~ ...... he!; gemu......"...., ""'" ~ _~. VIo ""'" tr.>p _ ... 
ofVeduId...."...., .... de __ do _ ...,;IIeping _ trIM _ hol_...." do ""pooide ~ hit ...tot.nnt ~_. 
Hier _ ....., uitpMO(ligd ...., ..,., hapjo Ie """' en Ie _II! do1nkrrr. Er Un cd:; ......... ~ _ ... _ trIM "_ In .,." r.e OIl 
de begoono grord. filer k¥o n<I\J w.t~IMo ' _ ~ 1J;nnero'" "" hot __ Het_ ~ II*gen _ hot IRjectVOll de ~ 
,_ .... , ...... Er"" 001< """ ~ _ om ,1m _ rId"oI:Ir'IJ do __ Ie....- _ ""'" n<I\J gob:Uk Un .- .... de 
1jOI'derI:Jbe"" _. ~ i!; ... <Ie ", g IJdo6d on! n<I\J _ rordle IOjI<M" de ""'Pdie h .... ~i!;. 
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Op aile schaalniveaus gaat het om het verschaffen van inzicht. Ook bij de technische uitwerking van het gebouw zal het accent dan ook liggen 
in het inzichtelijk maken van de toegepaste techniek. Ook bij het bestaande gebouw is de bouwtechniek heel inzichtelijk. De verschillende 
bouwmethodes zijn heel rationeel tot stand gekomen en daardoor ook heel inzichtelijk. Alles is voortgekomen vanuit logica en functionaliteit. 
De constructie is niet weggewerkt en de leidingen lopen ook gewoon in het zicht. 
Ook in het nieuwe ontwerp zal de hedendaagse bouwmethode ingezet worden om de bouwtechniek inzichtelijk te maken. De optopping 
bestaat uit een route naar een panoramadek die gevormd wordt door trappen bordessen en vloervelden. De routing loopt door de ruimtelijke 
vakwerkliggers die het constructieve element vormen. Het geheel wordt beschermd tegen de verschillende weersinvloeden door een schil die 
zich om de constructie vormt. 

Nu zal er op de hiemaar volgende pagina's verder ingegaan worden op de verschillende bouwtechnische onderdelen. 

UITWERKING 
Afb. 72 (pag 106): Oostgevel ontwerp Brikkengebouw met de entree. 
Afb. 73 (pag 107): Westgevel ontwerp Brikkengebouw met terras op voorgrond. 
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CONSTRucnE 

Net oIs do _ conotnx:tio <m<t ook do nir<M IDe 10' ~ ~ ~ lijn. 0. ~ ~ eIo:mo:nI ... "..., 
Iid>Ibur bIt«n. Los --...., Is de IowdGaldoadlt...., I"« _ deeI_ belongn.l< ~ voor de _ '''' ...., cIo UjXUppIo.,.. 
In_ of __ IcnoctIu.td.-t1 

fie! n_ toe \1: ___ niot _ill ~ 011 I"« _1I'bJuw ~ """ I.IiI:gaando <lot do1U-.y 01 ...... _ Is _ 
door de -0.." optoppio.,.. 011 _ • ge...oig dol de __ str\ICI\.U _ .. _ nodIg IIeeI't. Doze ... ~ 
Qn 011 t..... ~~. _Jk i1t<fn eX ""' ..... EIij <en ~ ~ _ .. oen _ i<llIormtructwr <>f_ 
stobIl_ door ret gebouw 1JI'IIOfISI. _ do k-'iteiI ..... d< _ stru:;I;uu" on de he'den: _ owet _ de _ <lin 
dele aonwti>Qen un do _ str\ICI\.U nioC ___ 0. binnomIInU ...... he!.~. m<t zI)o1",ochill,,,do of ...... _ 
,....njk~.,., II '''' don do buitft'oUnt. _do~"" In ""'--'eolenol ~irq"epM'" u>oa:ssiCSgeo!Mn. V_dol ... 
geI<".. Is voo< """ oPossh!I door _ ..... """ _ ~ 
""""""'" """"" _ del hi! gMt IIjIotI1 del hi! _ .......... door do ___ bit.." '" _ --. I"« _ 
goIxluw. E---.. is ret _ do _.,. om _ -..., _,., .. &0-.... ..., do buit_iIdo ..., I"« II'bJuw _ ~ llldoI; 
do _lei ,..., cIo _ *"<.1:uur In cIo IJO¥I!I nitt _ ...,.... 
DMrOm Is ... voor geI<ll.en om do ~ toeYoegIo"""" 10' bepor\"m to!..., _ Ianen. Opdo poNtM van cIo -...._ 
komi; """ _ ~. ~ do ..-.d..-o ,;jOe von I"« ~w. d< "",W)do, ___ oI'rnd;i1y k<rn ~ hel.1JOlo<ouw o;IOPIo_. 

Y<Itrwege cIo __ ~ uItkrogingeto In do opItJppioog""" -. _ cIo --.ste Ilag ... do ~ __ ... 
beI"oor!i"WJt~. c-om .... do _100 to _ o;IJR5tru<Iio -. "" ....... , .. _ .. -. ~ _. 0.... 
opIossirog Is de _ voo< de h¥od IIgo}ord on "'" he! _____ In lid1 ..... *',oen en ./dragon '-de rurdoftnQ. o.am.ast 
~ II" ook tw>:>orIJk wOl.""" , .. otboclota, In do~ .. do<> ~ ookbuigotl1uilgeyoer1j d...,.., '" W<OrdM. 

o.do<>so __ heI. ruIrroIeiiIk_ Is ~.Op"''''''''de _Iopon IIggero ~ In __ .. "_,. ~ 
"""""' ~ r., Iopon die """" igg<n 011 _ ..,..., ... II" len""""""'" gel-' van maktn. Dtze diagolnoI< __ "'" 
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BINNENIillMAAT 

Iluldlge _abe 

~ M<kengotIouw is~jd"" ~ gd;>oo.M~ Er_..., ~ """,,,,.,...,zid1 aI_WMI1_. 
~ ~ is <1M O<Jkongo_. Degeytl_ ""..., -........ mot _--. "*_ ~ Irll>d; oudote ~ 
zijn de II""'i' l!I!I'l; 'iOO!m1 dk. Doordot I>d; \IfbCkM aI"'_""Jaren iMQ _10 he! _ .".- aI goed Ie ....... Degel'lll_ 
~ .... _.,., pIaatson Ioot.on I'Od"lt on lId~'''''''.ken. ~ _ <J.,ruim, zijn ~ en de"'--ir>;I is 'J'l<Id'" zion ~_ 
ail t:..oiIen. Z<>1Ii< 01 =de< in; ~ rijn de begone g..,..". .... de _ ... dIIqAoog"o'ltj d<onktr. door dol; or..,..,. _.., WY,iszijde """"" 
., <II gewI>IIten _ hot ~Iid>t niet _ de ""'"'*';,. De .... dIIqAo9', ~ 'iio'- otuk _ do<M'dIo! ~ OM _/dO!_ 
hot gootn.ow _ '''''''''''og ziruJn,"" _ zijn cd<., otU< \WW< _ ~ """'iIaIle _ oItijd ~ door rno;Io;I!!....., 
rJOtuurtijke _!Ut ... 

In tw_MtMfp will< do """""'.r- .... _olio ... von <J., __ ,., _ rrogoIijk -.p" ..... ' '" -....... _ iItOI=n 
von de ~ ..,...j _ .. boiM is don cd< niet """"" ....... d. WeI worden do _1JO'"CftJd. ~ Ii Net do _ ... om gevdo 
_ 0<h>0I> \lo poeI;oe<l. ",.. hot """""' ""'" .....,- _ -no.. """ ,j» _ furodW. Do buillN, ........ , _ Q!IIydrorobeM:l 
_ de ~ __ dk:Jlli en vocI1tp.M ....... , ~.., niet".....trnog~. T ........ zovt dl..-.oor ~..- "" <J., ~.,.., 

...... ""'e--*'_~. 
De _ raIIIYIkali;>on""";"" ~~. De ~ijner1""";"" ~.., ~ -.end ..... mel ~dicttlng 
om _ .... _ \lo reduc..-<:r1, _ is_ oodiIJ om de koz"""'''~ __ !/oed ~ gIM _ion do gew/s0<Jk'l'8' 
hoge _. " ... de_. 
G<'ionderun.:tiosdieinhrt'.Jl'boo.M __ deb�nnonruim�es __ .Dltgebou'<ldoor ____ wrwMTt .......... aIe. 
die 0<Jk ~ _ ~ de J*rUI1 __ ~. ~ _ gorpIoaIst <mer de t..Jidigo IIolIjwo. Hot __ t....., do 
_armIn!I zalgewoon., .... _ k:Ipen. Daor<lor>l<> .... trt~ __ ~_~ Oebbon, ""'. ! 'to, mel.,.., 
~ gd;>oo.M. 01:"" worden gecoo ."", d do:>ord8I hot ~ ~ -"" op do ~ .., _st dl. Irl 
het n __ gedIdle _ or "",_to, in <J., pint. on.loot de __ "o'Itj getoruden is _ de gewI onISti31l ~ _ de __ .... do gewI 
o..oirrt~ ""'" het ~ _ ~ ....... Do _ is opgenJITl<!1 ;, de _ die \or ~ """ <J., kern is \lde<.JOn -.- do 
~ in !7JMat>t;.. Op __ d;epioog .,.,.., de ~ ........ de 1oId~ <>">der he! pIIfon<I door OM<" do_ 
poo/tIo'lII "'" de --.ning, L.-.gon on der\jdijIo! ~ aIti;:l ill i>J'-" (""d ..... ;, heI ,",hI~. lIJ b<t<ou:l het '.J'b<>.M zijn 
_~..,ishot~~vM(~gotniI<. 

VMwege hot _glaogebn*" hot _ gedeobzijn orap· ... od .... ode ~;, hot dK'o'Iok_""",o. rnoIo:Iubn ~ die or 
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do ~ door _ von 1JO'<¢de nott.uliJ« _ ~. 

_~~,' ., _ uit_ naIuurIIjk __ en __ aMi«. Door do rUmloo ~ ond<ilrdnJ< ... otten door 
_ von do .... uigng _ ... ~F ~ "'" WJt --..I de ~"de ~ 0.""""",," -"" dinld_ 
door de .......... i1g orodoo" do. ._._"'9" on ~ per ..,dio:Po .. ~ .., ~ "" de to;d~ """" de_ 
wo..-de ~ pIaoI5""'" 0...-__ kIdl! -« '<11 _ __ NnIgwIroing ~ om ocIIocnoomer vM( 

II-...men. De ...... on WiIII:ten _""""",,,,~, 0. krlIIwordt~, .... direct door do ~ MOl' "'""'" ....,..,. 
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DETAILLERING 

_ In hlt..-p _ om toot InzIchtdiJl_ • .." Zowd OIl ~., ~ •• OIl _ . O>t cIe 
opbouw ... do.-' ,. .. _ do optoppin; moot Inlid>lelJl< zljn ...... De opbouw _ uIl drIe beIiOlgI1J<o .''''0Ie0 •. Ten _ ell 
rwte, dlelJO""D'l'"d WDldtdoor do InI>PM. 1:00 ' .... _ T<n _ do cmsIruClio "" toet geheoI ohagL En 1M _do Q/"'OI 
dlebesd ... " .. ... _'-'.~ ea""_" 
..... _ do ,*, .... 0l:Il . zijoo "'" -. _ ~ _ do opbouw i">zid"UIiJl< bIiIt 
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Detail 2 

Detail 2 is het onderrand detail van het panorama dek. Hier is wederom de bevestiging van de gevel aan de staalconstructie te zien. Daarnaast is 
oak te zien hoe de vloeren zijn gemonteerd. Dit principe is het zelfde voor de traptreden in de neergaande route. De traptreden en vloervelden 
worden uitgevoerd in natuursteen. Deze worden in specie gelegd en in elementen van staal zetwerk met een opstaande rand gelegd. Dit 
zetwerk van staalplaten zorgt ervoor dat de ondergrond voldoende stijf is. De belastingen worden hierdoor geJijkmatig verdeeld zodat er 
geen scheurvorming ontstaat. Deze elementen worden gemonteerd op stalen hoekprofielen die weer op de staalconstructie gemonteerd 
zijn. De vloer en trapelementen moeten los van de constructie kunnen bewegen vanwege de vervormingen die in de staalconstructie kunnen 
optreden. 
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Afb.89 (rechts) : Detail 2, onderrand 
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Detail 3 

Detail 3 is het dakrand detail van de overgangsruimte tussen oud en nieuw. Het bestaande dakvlak is verwijderd van het Brikkengebouw en 
er is een dubbel hoge ruimte geintroduceerd. In tegenstelling tot de andere dakranden wordt hier het hemelwater wei opgevangen door een 
dakgoot. Deze is geisoleerd en ligt verdiept in het dak zodat deze uit het zicht valt. Zo ontstaat er oak op deze plaatsen een strakke dakrand. 
De hemelwaterafvoeren worden aangesloten op de bestaande hemelwaterafvoeren 

Arb. 90 (rechts) : Detail 3, gootdetail 
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Detail 4 

Detail 4 is ter plaatsen van de aansluiting van het bestaande betonskelet met de nieuwe staalwnstructie. Ter plaatsen van deze aansluiting heeft 
de staalconstructie een liggend kokerproflel die ervoor zorgt dat de belastingen gelijkrnatig verdeeld worden over de bestaande constructie. 
Deze wordt door middel van chemische verankerd draadeinde gemonteen:l op de bestaande constructie. Door middel van stelbouten wordt 
het geheel vlak gesteld en vervolgens wordt de stelruimte dicht gesmeerd met krimpvrije mortel zodat het draagvlak van de staalwnstructie 
op de bestaande constructie wordt vergroot. De glazen gevel komt in hetzelfde vlak te liggen als de bestaande gevel. De naad tussen beide 
gevels wordt opgevangen door een constructieve kitnaad. Wei wordt er ter plaatsen van deze verbinding een aluminium zetwerkprofleltje die 
dlent als waterslag. 

Daamaast zijn er neg verschillende andere nieuwe elementen toegevoegd aan het bestaande gebouw. 

Op de begane grond en op de eerste verdieping kamen twee nieuwe trappen door het herintroduceren van de twee trapgaten uit de eerste 
periode. Deze twee trappen worden uitgevoerd in massief gelamineerd hoot. De huklige twee betonnen trappen op de begane grond en eerste 
verdieplng worden verwijderd en de trapgaten worden dichtgezet met beton. De trapleuningen de balustrades langs de viderand op de eerste 
verdieping worden uitgevoerd als ingeklemde glasplaat. 

De nieuwe toegevoegde binnenwanden worden opgebouwd uit houtskeletbouw en bekleed met keramische wandtegels van Mosa. Dit 
Maastrichts product herinnert aan de productie van de vele keramische producten op het Sphinx terrein. De wanden hebben een terugliggende 
plint. Ook de wanden lopen niet voledig door tot aan het plafond. De bovenste strock van 20 em bestaat uit translucent materiaal. Hierdoor 
blijven de wanden visueellos van de bestaande vloer en plafond. Dit versterkt het klee dat, ondanks het plaatsen van een element, de totale 
ruimte ervaarbaar moet blijven. 

-124-
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Hoe gaan wij op een verantwoorde manier om met functieloze industriele enclaves in steden? Vaak wordt vergeten dat deze gebieden een 
rijke historie bezitten en dus mede verantwoordelijk zijn voor de identiteit van de stad. Door de enclave te behouden en toegankelijk te maken, 
ontstaat de kans om de rijke historie van het gebied inzichtelijk te maken waardoor deze gecontinueerd wordt in de toekomst. 

Met het Sphinx terrein te Maastricht als case, heb ik laten zien hoe een industriele enclave aangepakt dient te worden om de historie ervan 
inzichtelijk te maken en zo te continueren in de toekomst. De probleemstelling luidde als voigt: Hoe dient het Sphinx terrein herbestemd te 
worden zodat de aanwezige rijke historie gecontinueerd wordt en bewaard blijft in de toekomst? 

Ik heb ondervonden dat wanneer er gebruik gemaakt wordt van de bestaande aanleidingen die het Sphinx terrein biedt, er een respectvol 
stedenbouwkundig ontwerp ontstaat. Ook de aanwezige historische lagen zijn bruikbare aanleidingen voor een ontwerp. Seide zijn de dragers 
van het gebied, en samen met de nieuwe toevoegingen aan het gebieden creeren deze dragers stedelijke buitenruimtes waarin de historische 
gelaagdheid inzichtelijk wordt. Door vervolgens verschillende routes over dit gebied te laten lopen, ontstaan er interessante trajecten waardoor 
de ontwikkeling van het gebied inzichtelijk wordt. 

Het Brikkengebouw is het gebouw met de meeste potentie om de aanwezige historische gelaagdheid inzichtelijk te maken. De ontwikkelingen 
die het Brikkengebouw bezit, creeren ontwerpregels voor een ontwerp dat respectvol is voor de bestaande kwaliteiten in het gebouw. Ook op 
gebouwniveau dient de bestaande situatie als drager gezien te worden. Samen met de toevoegingen die gedaan worden ontstaat er ruimte 
waarin de ontwikkeling van het gebouw zichtbaar wordt. Door hier vervolgens een route door te laten lopen ontstaat er een traject waarlangs 
de historische gelaagdheid van het gebouw inzichtelijk wordt. Het accentueren van de overgangen tussen de verschillende lagen versterkt 
deze gelaagdheid. 

Aanbevelingen. 

Het ontwerp op stedenbouwkundig niveau kan gezien worden als concept/masteroplan. Natuurlijk ben ik geen volleerd stedenbouwkundig 
ontwerper, dus uitwerking op dit niveau vraagt nog wei om verdere studie. Wei moet meegenomen worden dat aile ingrepen moeten 
voortborduren op de aanpak die beschreven staat in dit verslag. Alles moet ten dienste staan van het inzichtelijk maken van de historische 
gelaagdheid van het gebied. 

Daarnaast heeft het tijdsbestek ervoor gezorgd dat technisch gezien niet aile facetten heb mee kunnen nemen in het ontwerp. Zo is er wei 
een suggestie gedaan voor de bouwfysica van het gebouw, maar vraagt dit onderdeel nog om verdere studie. Hoe kan de bouwfysica van het 
Brikkengebouw zo behandeld worden dat ook op dit aspect de historische gelaagdheid inzichtelijk gemaakt kan worden. 

Tot slot 

Op persoonlijk vlak heeft dit afstudeerproject ook inzicht gegeven in de manier van ontwerpen. Een architect moet vooral luisteren naar de 
omgeving. Meestal liggen er interessante aanleidingen voor het oprapen. Helaas wordt er vaak gewerkt vanuit een bepaald beeld wat een 
architect voor ogen heeft en worden interessante aanleidingen die het gebied of gebouw bezit genegeerd. Vastgoedontwikkelaars zijn hier 
uiteraard ook schuldig aan, doordat ze vaak te commercieel zijn ingesteld. Dit is in mijn ogen een gemiste kans. Aileen door goed te kijken naar 
de bestaande situatie en de aanleidingen die zich daarin bevinden, kan een respectvol ontwerp voor zijn omgeving ontstaan. Daarnaast moet 
het doel zijn om ook de gebruiker het achterliigende verhaal van het ontwerp te laten ervaren. Ik ben van mening dat wanneer de gebruiker 
het achterliggende verhaal begrijpt, het ontwerp pas echt geaccepteerd kan worden door zijn omgeving. 
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BRONVERMELDING 

• Masterplan Belvedere 
Stedenbouwkundig bureau Palmboom & van den Bout 

• Beeldkwaliteitsplan Sphinx 
Stedenbouwkundig bureau Palmboom & van den Bout 
-Afbeeldingen afkomstig uit deze bron zijn: afb. 01 

• Maastricht, cultuurhistorisch en archeologisch bureauonderzoek, 
BAAC bv, november 2005 
-Afbeeldingen afkomstig uit deze bron zijn: afb. 03, 08, 12, 19, 21, 23 

• Het Sphinx terrein, onderdeel van het Noordwest entree van Maastricht, 
Stichting werl<groep Industriele archeologie Maastricht (WIAM), 2000 
-Afbeeldingen afkomstig uit deze bron zijn: afb. 02, 04, OS, 06, 07, 09, 11 

• De Eiffel, Een industrieel-archeologische studie van een fabrieksgebouw 
S. Kruisinga, december 2005 
-Afbeeldingen afkomstig uit deze bron zijn: afb. 10 

Overige: 

-Afbeelding 13 en 41 zijn afkomstig van de prijsvraag Europan 10, Maastricht 

-Afbeelding 48, 49, 50, 51 zijn afkomstig van Henk Houben 
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