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Voorwoord 

Met de verhuizing van Sphinx in januari 2007 naar de Beatrixhaven in 
Maastricht komt er voorgoed een einde aan 170 jaar lange keramische 
bedrijvigheid aan en in de omgeving van de Boschstraat 
Na het vredesverdrag met België in 1839 kon Maastricht optimaal profijt 
trekken van zijn gunstige ligging aan de belangrijke handelswegen tussen 
de grote industriecentra Luik en Aken. Maastricht werd ontsloten en de 
vestingen ontmanteld. De opkomst van de stoommachine, de aanleg van 
nieuwe kanalen en spoorverbindingen tussen 1830 en 1865 en het 
slechten van de wallen in 1867 bevorderden een snelle industrialisatie. 
Van vestingstad werd Maastricht industriële hoofdstad van 1\lederland. De 
Nederlandse industriële revolutie begon in Maastricht. Toonaangevend 
waren de aardewerkfabrieken van Petrus Regout, de eerste 
grootindustrieel van het land. Sinds het begin van de onderneming hebben 
duizenden Maastrichtenaren in de fabriek gewerkt. Nu de bedrijvigheid is 
weggetrokken, zijn de gebouwen plaatsen van herinnering geworden, 
symbool van Maastricht als industriestad. Het fabrieksterrein herbergt een 
grote hoeveelheid en rijke diversiteit aan fabrieksgebouwen. Vanuit veel 
plekken in de stad is het majestueuze 33 meter hoge Eiffel gebouw te zien. 
Maar het terrein biedt meer bouwhistorische schatten, waarvan er vele 
latent aanwezig zijn en wachten om te worden blootgelegd. Het 
Sphinxterrein ligt aan de rand van de binnenstad als een in zichzelf 
gekeerde, ommuurde enclave: het resultaat van een zeldzame ontmoeting 
tussen de middeleeuwse stad en de industriële revolutie. Dit vroeg 
stedelijke industrielandschap ligt veilig binnen de ommuring en geeft zijn 
geheimen niet zomaar prijs. 

Dit essay begint met een analyse. Eerst geef ik een beknopt overzicht van 
de ontwikkeling van Maastricht en de rol van het Sphinxterrein daarin, 
onder andere gebaseerd op cartografische studies van Rein Geurtsen. 
Daarna een cultuurhistorisch onderzoek naar het Sphinxterrein en haar 
gebouwen sinds de late Middeleeuwen. We zullen zien dat de historische 
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ontwikkeling is op te delen in acht verschillende geschiedenislagen. En 
tenslotte een analyse van de bestaande gebouwen 
en hun monumentale waardebepaling. We zullen zien dat het 
bodemarchief van het Sphinxterrein veel aanknopingspunten te bieden 
heeft. Uit de analyse van het terrein en haar gebouwen heb ik vervolgens 
een vijftal theoretische thema's kunnen destilleren. Alhoewel de theorieën 
elkaar af en toe overlappen behandel ik deze thema's afzonderlijk. Nadat 
de analyses en de theorievorming zijn afgesloten ga ik kijken hoe we deze 
kunnen inzetten in een ontwerpopgave. Met als uiteindelijk doel een 
nieuwe ontwerp voor het Sphinxterrein te maken dat recht doet aan de 
rijke historische betekenis die het fabriekscomplex in zich draagt. 

Tenslotte rest mij vanuit deze plaats Dhr. Henk Houben te bedanken, voor 
zijn rondleiding op het Sphinxterrein en voor het enthousiast maken voor 
de fabrieksgebouwen aan de Boschstraat Daarnaast gaat mijn dank uit 
naar Hoen Architecten te Maastricht voor het beschikbaar stellen van hun 
digitale basistekeningen betreffende de gebouwen op het Sphinxterrein en 
naar Bureau Baac voor het beschikbaar stellen van dossiermateriaaL 



Analyse 

Morfologisch-historisch onderzoek 

Een adequate onderzoeksmethode als voorbereiding op een ontwerp voor 
het Sphinxterrein is het morfologisch-historisch onderzoek zoals Rein 
Geurtsen dat in navolging van de Fransen en vooral de Italianen, in 
Nederland heeft geïntroduceerd. Dit onderzoek is gericht op een 
cartografische analyse die de stadsvorm als een cultureel fenomeen 
verbeeldt. Inspirator voor deze werkwijze is Aldo Rossi. Het 
instrumentarium wil de theoretische basis van het stedebouwkundig 
ontwerp vergroten en objectiveren door de historische grondslagen ervan 
in kaart te brengen. Geurtsen wil op deze wijze de geschiedenis operatief 
maken voor het stedebouwkundig ontwerp. Dergelijke studies richten zich 
vooral op breukvlakken in de kaart en op de vervormingen van pure 
structuren. 1 Geurtsen beschouwt de stad als een bodemarchief waarin het 
geheugen van de stad is opgeslagen en als imaginaire bibliotheek van 
ontwerpen, waarvan de bestaande stad slechts één van de mogelijke 
uitkomsten is. 'De kaart verschijnt als een puzzel, die door onderzoek 
ontward kan worden en dan pas haar geheimen blootgeeft: onbegrijpelijke 
structuren [ ... ] die pas duidelijk worden na het analyseren van de 
inmiddels alweer verdwenen context [ ... ]'.2 

De paradox in dit onderzoek zit in het feit dat het is gebaseerd op intensief 
archiefonderzoek en toch in zekere zin ahistorisch is. 'De gemaakte 
'reductiekaarten' werken als een retroactief ontwerp voor iets wat soms 
planloos is ontstaan. '3 Als onderzoeker plaats je jezelf als het ware in de 

1 
Crimson, Re-Urb, pag. 39 

2 Crimson, Re-Urb, pag. 39-40 
3 Crimson, Re-Urb, pag. 40-41 
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positie van de vroegere ontwerper(s) . De cartografie met de 
reductiekaarten is niet alleen een systeem om continuïteit en 
veranderingen weer te geven, maar vooral datgene wat 'specifiek' is en dat 
wat 'permanent' is. Specifiek kunnen we datgene noemen wat een sterke 
herinneringswaarde heeft. Als we het hebben over permanentie, kunnen 
we hier Rossi's theorie van de permanentie noemen. Permanente 
elementen hebben volgens Rossi het vermogen de stad zelf te 
structureren; ze belichamen het collectieve geheugen van de stad.4 Deze 
permanente structuren, die door de eeuwen heen onveranderlijk blijven, 
worden blootgelegd na het (cultuur)historisch en stadsmorfologisch 
onderzoek. De context kan dan opeens worden geïnterpreteerd als iets dat 
uiteindelijk fysiek en tastbaar is. Het doel van het morfologisch-historisch 
onderzoek is niet het oproepen van een bepaald geïdealiseerd 
geschiedenisbeeld. Doel is eerder te resulteren in een 'specifiek 
architectonisch beeld'. 5 

De analysefase is opgedeeld in drie eenheden, alle drie sterk gebaseerd 
op het historisch-morfologisch onderzoek. Als eerste volgt er een beknopt 
overzicht van de cartografische ontwikkeling van Maastricht, voornamelijk 
gebaseerd op de Structuurvisie Maastricht 1990-2000. Daarna volgt een 
Cultuurhistorische analyse van het Sphinxterrein zelf. Tenslotte analyseer 
ik de afzonderlijke gebouwen en bekijk ik wat hun monumentale waarden 
zijn. 

4 Rossi, A. De architectuur van de stad, pag. 55-59 
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Crimson , Re-Urb, pag. 42 



A. Stedebouwkundige analyse 

Cartografische ontwikkeling van Maastricht 
Om een analyse van het Sphinxterrein te maken is het wenselijk dit stukje 
Maastricht eerst in het bredere perspectief van de ontwikkeling van de stad 
te plaatsen. Daarom volgt als eerste een kort cartografisch overzicht van 
de ontwikkeling van Maastricht. Dit overzicht is gebaseerd op een studie 
van Rein Geurtsen. 6 

Het Sphinxterrein in het rood ingetekend 

6 Zie Rein Geurtsen, Structuurvisie 1900-2000 
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Tot 1350: de voltooiing van de tweede ommuring 
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De sporen vanaf de Romeinse tijd zijn overwoekerd door de welvarende 
handelsstad in opkomst. 
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Tot 1673: Maastricht, Bolwerk der Nederlanden 

Aanleg van de stadskroon (1692) 
De handelsstad krijgt, na sloop van de Tweede stadsmuur, een grote 
markt en imposant stadhuis. 
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Tot 1918: Moderne industriestad. 

Na de Franse tijd stimuleert de Belgische Oorlog de opkomst van Maastricht 
als industriestad. Infrastructuur verdingt de Stadskroon: spoorwegen, kanalen 
en een Ceintuurbaan. Na de ontmanteling (1867) worden de Singels het 
bindende element. Over de St. Servaasbrug schakelt de Percee de Linker
en de Rechter Maasoever. De opkomst van woningbouw als een sociale 
voorziening . 
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Tot 1918: Moderne industriestad 
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Na de Franse tijd stimuleert de Belgische Oorlog de opkomst van 
Maastricht als industriestad. Infrastructuur verdringt de Stadskroon: 
spoorwegen, kanalen en een Ceintuurbaan. Na de ontmanteling (1867) 
worden de Singels het bindende element. De St. Servaasbrug schakelt 
de Linker- en Rechteroever. Verder kenmerkt deze periode zich door de 
opkomst van de woningbouw als sociale voorziening. 

7 

/ . , 

j I 
I 

i 

Tot 1970: Groot Maastricht 

Maastricht annexeert grote delen van haar ommeland. Buurgemeenten 
worden dorpen binnen de stad. Introductie van het idee van de 
Organische Stad, het Jekerdal wordt de 'groene stadslong'. Na de WOII 
wordt de stad uitgelegd in een waaier van 'parochiewijken' . De dorpen 
worden 'ingepakt'.Ter ontsluiting van de 'City' verschijnen doorbraken op 
de stadskaart, de Maasboulevard wordt de centrale verkeersader. 
Restauratie van het Stokstraatkwartier brengt de geschiedenis nabij. 



Korte beschrijving van de ontwikkeling van Maastricht vanaf de 19de 
eeuw 

In de negentiende eeuw ontwikkelt Maastricht zich in een paar decennia 
van een geïsoleerde militaire vestingstad tot een expansieve industriestad. 
Door de strategische ligging aan de Maas en de actieve handelspolitiek 
van koning Willem I, kan de stad in korte tijd deze omwenteling 
volbrengen. Tijdens de Belgische opstand (1830 -1839) past de sociaal
economisch en de industriële ontwikkeling van het toenmalige Maastricht 
meer binnen die van België dan van Nederland. Met name de industriële 
ontwikkelingen in het zuiden gingen een stuk sneller. Het is tekenend voor 
de situatie dat Maastricht zich in die tijd tot één van de eerste 
industriesteden in Nederland kon ontwikkelen. 

Deze ontwikkelingen werden in eerste instantie bevordert door de aanleg 
van de Zuid-Willemsvaart in 1825 en door de aanleg van het Bassin als 
overslaghaven. Maastricht is van 1830 tot 1839 een geïsoleerde enclave 
en in deze tijd zet Petrus Regout zijn eerste fabriekjes op (op de plaats van 
het latere Sphinx-terrein). In 1850 volgt de oprichting van de papierfabriek 
van Lhoest en Lammens (de latere Sappi-fabriek). In de jaren 1860 
beslaan de aardewerkfabrieken van Regout een oppervlak van 10 ha. 
In 1867 begint de slechting van de vestingwerken en komt er nog meer 
grond vrij voor industriële uitbreiding. Zowel de papierfabriek als het 
complex van Regout waren tegen de stadwallen opgebouwd en maakten 
handig gebruik van het vrijkomen van de vestinggronden. 
Eind negentiende eeuw begonnen ook op de rechteroever industriële 
ontwikkelingen. 
Het plan van stadsbouwmeester A.J. F. Guypers voorziet in 1872 in de 
aansluiting van bestaande straten binnen de omwalling op de 
singelboulevard. 

In het begin van de twintigste eeuw komen er plannen voor gereguleerde 
woningbouw, geënt op de nieuwe Woningwet. 
De woningbouwverenigingen doen hun intrede. Nieuwe industrieterreinen 
worden in de Lage Fronten aan het Bosscharveld gelegd. In 1920 
annexeert Maastricht een aantal omliggende gemeenten en de 
uitbreidingsplannen uit de volgende decennia richten zich op die 
gebiedsdelen. Na de WOII worden de eerste uitbreidingsplannen bijgesteld 
en onderbouwd met sociaal-economische analyses. Deze analyses 
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hadden vooral betrekking op bevolkingsprognoses en woningdifferentiatie
en spreiding. Daarnaast wordt de parochie als bindende factor aanbevolen 
(de bevolking is overwegend rooms-katholiek). In 1970 worden de 
gemeenten Heer en Amby geannexeerd omdat het bevolkingsaantal 
sneller is gegroeid dan voorspeld. De westelijke Maasoever is nu 
nagenoeg volgebouwd en de stadsuitbreiding verschuift naar de oostelijke 
Maasoever. In de jaren 1970 en 1980 wordt er een structuurplan voor de 
binnenstad opgesteld dat betrekking heeft op bescherming van de 
centrumfunctie, uitbreiding van het voetgangersdomein, stadsvernieuwing 
met behoud van de historische structuur, het beschermd stadsgezicht en 
van het fijnmazige weefsel met een menselijke schaal. (o.a. het 
Stokstraatkwartier). Pas later in de jaren tachtig komen er modernistische 
nieuwbouwprojecten van onder andere Jo Coenen. Er wordt gestreefd 
naar een specifiek architectonische vorm in verhouding met de morfologie 
van de situatie. 

In de vierde Nota Ruimtelijke Ordening ontvangt Maastricht in 1988 het 
predikaat "Stedelijk Knooppunt", waarmee de stad een belangrijke rol krijgt 
in de ontwikkeling van de Euregio Maas-Rijn. 
In 1990 verschijnt de Structuurvisie 1990-2000, gemaakt door Rein 
Geurtsen. Deze structuurvisie erkent dat de stad volgroeid is en dat 
verdere expansie ook leidt tot aantasting van landschappelijke kwaliteiten . 
Een uitbreidingsstrategie maakt plaats voor een beheersplanologie en een 
samenhangend stadsontwerp. Door verdichting van de binnenstedelijke 
ruimte wordt de kwaliteit van een aantrekkelijke woon- en verblijfstad 
versterkt met pleinen en parken en vernieuwende architectuur. 
Herstructureringsplannen worden ingezet op verspreid liggende locaties, 
onder andere het Céramiqueterrein en rondom het Bassin. Er vindt 
inbreiding en verdichting van het binnenstedelijke weefsel plaats; de stad 
groeit niet maar wordt compact. Alhoewel de structuurvisie een groot 
aantal bewegingen in de stad analyseert en initieert wordt het 
Sphinxterrein steeds ongemoeid gelaten. 
Ook in de meeste recente structuurvisie 2005 wordt het Spinxterrein wel 
genoemd maar worden er over dit terrein geen specifieke toekomstvisies 
uitgesproken. 



Belvédère 

Maastricht heeft nagenoeg de grenzen van zijn uitbreidingsmogelijkheden 
bereikt. Er ligt in het noordwesten echter nog één gebied, dat nog een 
sterke groeipotentie heeft; het gebied Belvédère, ingesloten tussen de 
Fransen- en de Frontensingel, de Hoge Fronten, de Maas en de 
Brussels9weg. Het is een gebied, dat 280 hectare groot is en dat bestaat 
uit industriegebieden, woonwijken, natuur en waterwegen, wordt de 
komende decennia geïntensiveerd. Het Sphinxterrein maakt geografisch 
(nog net) deel uit van dit gebied. 

Het Materplan voor het gebied (dat een periode van minstens vijfentwintig 
jaar bestrijkt), gemaakt door Palmboom & van den Bout 
Stedenbouwkundige in 2003, legt sterk de nadruk op de natuurlijke ligging: 
de steilrand ten oosten van de Brusselseweg en de vestingwerken, die 
zich inmiddels tot natuurgebied hebben ontwikkeld. Ook de waterwegen 
(Zuid-Willemsvaart, Bassin en Verbindingskanaal) spelen en essentiële rol. 
De Noorderbrug, die het gebied doorsnijdt en die een ongelukkige 
aansluiting op het wegennet heeft, vormt een belangrijk knelpunt: men 
overweegt om de aansluiting op de westelijke oever in de toekomst naar 
het noorden te verplaatsen. Daaromheen zijn woningen geprojecteerd: het 
Frontenkwartier. Door de verschuiving van de weg is het mogelijk de Hoge 
en Lage Fronten te koppelen tot een groot parkgebied. De omgeving van 
de Bosscherweg, de doorgang naar het noorden, wordt in de planning 
gezien als een gemengd gebied, waar wonen en werken kunnen worden 
gecombineerd. Het hoge deel tussen de Brusselseweg en de steilrand 
wordt als "Bellevue" ingericht als een woonpark met uitzicht op de stad. 
Boschpoort, Bosscharveld en het gebied binnen de stadssingel (waar de 
complexen van Sphinx en de papierfabriek liggen) krijgen een versterking 
van de woonfunctie en een betere aansluiting op het stadscentrum. Het 
Bassin is vanaf de markt binnen enkele minuten te voet bereikbaar en in 
het plan wordt het als een soort subcentrum voorgesteld. De binnenhaven 
wordt omzoomd door enkele historische gebouwen, en wordt geschikt 
geacht voor een samenhangende ontwikkeling met nadruk op culturele 
publieksfuncties. Sphinx zet per januari 2007 haar activiteiten in 
afgeslankte vorm voort bij de Beatrixhaven. 

Het Belvédère gebied in het blauw aangegeven 
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Het Masterplan Belvédère is in 2003 dusdanig samengesteld dat wanneer 
het Sphinxterrein op den duur niet voor herontwikkeling beschikbaar zou 
komen, dit de uitvoering van Belvédère als geheel geenszins in de weg 
staat. In het 'De belangrijkste rijgdraden tussen Belvédère en het 
historische stadshart van Maastricht zijn de Boschstraat, de Maagdendries 
en de Capucijnenstraat. ( . .. ]Tussen deze rijgdraden bevindt zich een 
aantallocaties waar wellicht ooit nieuwe ontwikkelingen denkbaar zijn. Het 
betreft de locaties 't Bassin en omgeving, het Sphinxterrein en het gebied 

Ontwerp van het Masterplan in vogelvlucht, bron: Masterplan Belvédère. Links het 
Sphinxterrein. Door het verleggen van de aanlanding van de Noorderbrug en de 
duidelijke aanwezigheid van de natte fronten worden de positie van de Sphinx als 
enclave aan de stelsel van waterwegen versterkt. 
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van de Nutsbedrijven. De ontwikkeling van 't Bassin is al van start gegaan. 
Het betreft een vitale schakel in de openbare ruimte, die een voorwaarde 
is om een goede verbinding met Belvédère tot stand te brengen. De twee 
andere locaties zijn particulier terrein . Zij zijn van minder vitale betekenis. 
Als zij niet tot herontwikkeling komen, wordt de structuur (raamwerk) van 
dit Masterplan niet aangetast en kan Belvédère als geheel zonder 
probleem ontwikkeld worden. Als deze locaties wel ontwikkeld worden, 
dan zijn hierin zeker kansen besloten.'7 

7 
Zie Materplan Belvedère door Palmboom & van de Bout stedenbouwkundige, oktober 2003 



B. Cultuurhistorische analyse van het Sphinxterrein 

De ontwikkeling van het gebied dat we tegenwoordig aanduiden als het 
terrein van Koninklijke Sphinx Gustavsberg kan het best uitgelegd worden 
door de geschiedenis op te delen in een achttal tijdvakken. Binnen deze 
tijdvakken bepalen de maatschappelijke, politieke en economische, maar 
vooral de bedrijfskundige voorwaarden de bouw en sloop van de 
verschillende gebouwen op het Sphinxterrein . De geschiedenis wordt door 
de opdeling in verschillende lagen gelezen. Hierbij ga ik voornamelijk uit 
van een studie van de WIAM (Werkgroep Industrieel Archeologie 
Maastricht)8

. De kaarten in het begin van elke tijdsperiode zijn afkomstig 
uit een publicatie van de WIAM. De titel van elke tijdsperiode geeft een 
maatschappelijke, politieke of technische ontwikkeling aan die van invloed 
was op de ontwikkeling van het Sphinxterrein . 

8 Zie: Het Sphinxterrein: onderdeel van de noordwestentree van Maastricht (2002) 
De acht opeenvolgende geschiedenislagen op het Sphinxterrein 
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1350-1632 Pre-industriële ontwikkeling 

1. stadsmuur 
2. poelen 
3. kloostertuin van de Nieuwe Biesen 
4. Sint-Andrieskapel, ca.1375 
5. Boschpoort 
6. Lindenkruispoort 
7. Sint-Andrieskazerne 
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Tot de ontmanteling van de vestingwerken in 1867 zouden de contouren 
van het Sphinxterrein niet fundamenteel veranderen. Aan de west- en 
noordzijde werd dit stadsdeel begrensd door de middeleeuwse stadsmuur 
[1], aan de zuidzijde door een weg op de plaats van de latere 
Maagdendries en aan de oostzijde door de Boschstraat 

In de late Middeleeuwen vestigden zich in dit stadsdeel een aantal 
kloosters waaronder het begijnenhof van Sint Andries [4) en het klooster 
van de Nieuwe Biesen [3]. De open gebieden werden gebruikt als 
droogvelden, wijngaarden en groentetuinen, er lagen ook een aantal 
huizen en boerderijen. 
Vroeger lagen er buiten de stad enkele poelen [2), die na de uitleg van de 
stad in de veertiende eeuw binnen de muren kwamen te liggen. Ze 
dienden als drinkplaatsen voor het vee en als spaarbekkens voor 
bluswater. 
In 1579 werd Maastricht ingenomen door de hertog van Parma en werd 
Maastricht een garnizoensstad. Vooral in het noordwesten van de stad 
ontstond veel militaire bedrijvigheid. In 1630 werd de eerste soldatenbarak 
neergezet, de infanteriekazerne Sint-Andries [7) dicht bij de 
Lindenkruispoort [6). Na de inname van Maastricht door prins Frederik 
Henderik in 1632 werd het militaire karakter van het noordwest-kwartier 
alleen maar groter. De Lindenkruispoort stamt waarschijnlijk uit de laat 
dertiende eeuw en de Boschpoort [5] (voorheen Hochterpoort) wordt voor 
het eerst genoemd in het begin van de veertiende eeuw. 

Erfgoed 
Uit de periode 1350-1652 stamt tegenwoordig alleen nog het stratenplan 
en delen van de Andrieskapel. Onder de Sappi Papierfabriek bevinden 
zich nog enkele muren die tot het kloostercomplex van de Nieuwe Biesen 
hebben behoord. 



Replica van de maquette die Ladewijk XV van Maastricht liet maken in 1748 

Kaart uit 1670 van het zuidelijke deel van wat nu het Sphinxte"ein is. 

13 



1632-1814 De uitbouw van de vesting 

8. pikeursbaan 
9. vestingwerken 1632-1645 (naar model van Sirnon Stevin) 
10. wachthuis Boschpoort 1749 
11. Hoge Fronten en lage Boschweg Fronten door Vauban 1673-1678 
12. modernisering van de vesting 1 772-1777 
13. toekomstig huis Regout 
14. buskruitmagazijn 17 48 
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15. Lindenkruiskazerne 
16. Boschbarakken 
17. vleugels aan Sint-Andrieskapel 1676-1 700, na 1796 opslagruimte 

genie 
18. patronaatshuisje · 
19. Penitentenklooster 1673, na 1797 gamizoenskledingmagazijn' 
20. Joods kerkhof 

Na de inname door Frederik Henderik werd tussen 1632 en 1645 een 
vestinggordel aangelegd volgens het model van Sirnon Stevin. De 
noordwestelijke ommuring werd versterkt met hoornwerken en bolwerken 
[9]. 
In 1665 werd de wacht aan de Bosschpoort afgebroken en verplaatst naar 
de boomgaard van de Nieuwe Biesen. Nadat deze tijdens het beleg van de 
Fransen in 1748 was verwoest werd hij op dezelfde plaats herbouwd [1 0]. 
Tijdens de inname van Maastricht door Ledewijk XIV ( 1673-1678), werd 
onder leiding van de Franse vestingbouwer Vauban begonnen met de 
modernisering van de vestinggordeL In deze periode werden de Hoge 
Fronten en de Lage Fronten aangelegd [11]. Uit voorzorg werd de 
Lindenkruispoort dichtgemetseld. Na het vertrek van de Fransen werd de 
modernisering voortgezet. Tussen 1772 en 1777 werd een nieuw 
moderniseringsproject [1 2] volgens het model van Menno van eoehoorn 
voltooid. Op de weide achter de bebouwing aan de westzijde van de 
Boschstraat (waar ook het latere huis van P. Regout (zie periode 181 4-
1845) was gebouwd) werd rond 1748 een buskruitmagazijn [14] gebouwd. 
Het aantal barakken bij de Lindenkruispoort werd tussen 1675 en 1678 
uitgebreid [15]. In dezelfde periode werden er op meer plaatsen barakken 
en stallen gebouwd, waaronder de 'Boschbarakken'[16]. 

Tussen 1676 en 1700 werd de Sint-Andrieskapel verbouwd en werd er een 
flinke vleugel aangebouwd [17]. Het klooster werd in 1797 geconfisceerd 
en ging dienst doen als magazijn van de militaire genie. Het klooster van 
de Nieuwe Biesen werd in 1775 door de Fransen in brand geschoten en 
hierbij voor het grootste deel verwoest. 

Eind zeventiende eeuw werd door de Penitenten een derde 
kloostercomplex gesticht [19]. Tijdens het beleg in 1676 werd een groot 
deel van het gebouw verwoest. Twee jaar later werd het hersteld en 
vergroot. Na de confiscatie in 1797 kreeg ook dit complex een militaire 



functie. De Fransen maakten per 1 september 1796 een eind aan alle 
geestelijke instellingen, de militaire functies kregen de overhand in dit 
stadsdeel. 
Daarnaast ontwikkelde zich enige bedrijvigheid in het gebied, bijvoorbeeld 
de pikeursbaan uit 1749 [8], een blekerij. De poelen werden gedempt en er 
werd een riool van de Maagdendries tot aan de Maas gegraven. 

Rond het eind van de achttiende eeuw werd ten noorden van het Sint
Andries klooster een joodse begraafplaats aangelegd. Deze is in gebruik 
geweest tot 1812. In 1842 werd het patronaatshuisje naast de 
begraafplaats door de joodse gemeenschap verhuurd en werd de oude 
begraafplaats omheind. 

Erfgoed 
Uit deze periode zijn delen van de zuidvleugel van het Sint-Andriesklooster 
bewaard gebleven en wellicht liggen er onder het asfalt van het 
Sphinxterrein nog resten van de joodse begraafplaats. 

De buitenzijde van de Boschpoort, tekening uit ca. 1870 
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Kaart uit 1649 met duidelijk de vestingwerken en het terrein van de 
huidige Sphinx in de noord-west hoek. 



1814-1845 Kanalen en industrie 

21. Nieuwe Bosche Fronten 
22. militaire bergplaats 1837 
23. militaire opslagplaats 1815 
24. glasslijperij 1834 ("colossaal gebouw'? 
25. spijker- en geweerfabriek ca. 1838 
26. aardewerkfabriek 1836 
27. aardewerkovens 1839, 1842 
28. glasblazerij 1839 
29. meniefabriek 1837 
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30. potasfabriek 1839 
31 . toegang fabrieken 

Tussen 1814 en 1845 kreeg Maastricht naast de rol van vestingstad ook 
steeds meer betekenis als centrum van handel en industrie. Deze periode 
is op te delen in twee fasen . Tussen 1814 en 1830 kreeg Maastricht onder 
bewind van koning Willem I een sleutelrol toebedeeld als scharnierpunt in 
de handel tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. Van groot 
belang daarbij was de aanleg van de Zuid-Willemsvaart (1817-1826). In 
1830 brak de Belgische Opstand uit en werd Maastricht door Belgische 
troepen omsingeld. In Zuid-Limburg bleven alleen Sint Pieteren Maastricht 
(door toedoen van generaal Dibbets) in Nederlands bezit. Maastricht 
raakte hierdoor volledig van Noord-Nederland afgesneden. Aan alle 
personen- en goederenverkeer kwam praktisch een einde. Deze situatie 
hield aan tot het scheidingsverdrag van 1839. 

Tijdens deze oorlog kon de stad een industriële voorsprong opbouwen. De 
fabrieken van Petrus Regout werden in deze periode aan de Boschstraat 
gesticht en op grote schaal uitgebreid. De eerste groeifase van de glas- en 
aardewerkfabriek van Regout duurde tot ongeveer 1845. 
Vanaf 1815 was Maastricht onderdeel van het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden en richtte koning Willem I zich op de verbetering van de 
verbindingswegen tussen Noord- en Zuid Nederland om handel en 
industrie te stimuleren. In de periode 1817 - 1826 werden de Zuid
Willemsvaart en het Bassin aangelegd. Voor de aanleg van dit Bassin 
moest de vroegere Biesenboomgaard wijken. 

Tussen 1815 en 1823 werden de fortificaties van Maastricht verbeterd. In 
1815 werd Fort Willem aangelegd en een jaar later werd begonnen met de 
bouw van de Nieuwe Bossche fronten [21 ). De wal werd aan de 
rechterzijde van de Boschpoort doorbroken om de Zuid-Willemsvaart 
doorgang te verschaffen. De kloostercomplexen behielden hun militaire 
functies. Op de plaats van de vroegere westvleugel van het Sint
Andriesklooster werd rond 1837 een militaire opslagloods gebouwd. Op de 
plaats van de oude pikeursbaan werd in 1815 al een dergelijke loods 
gebouwd. 



De ravelijn voor de Boschpoort gezien vanuit het noordoosten, tekening ca. 1860 

Deel van een briefhoofd met afbeelding van het fabriekscomplex, 1842 
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Petrus Regout 
Petrus Regout kwam uit een familie die handelde in glas en aardewerk. In 
1827 betrok hij een groot pand aan de Boschstraat 1303. Het was groot 
genoeg om er een kleine kristalslijperij te huisvesten en de ligging 
tegenover het kanaal was ideaal voor het vervoer van handelswaar. Het 
ruwe kristalliet hij uit de omgeving van Luik komen. In 1829 kocht Regout 
het aangrenzende pand aan de Boschstraat 1304. De zaken ging goed tot 
het uitbreken van de Belgische Opstand in 1830. In 1834 verbeterde de 
economische situatie enigszins toen de invoer van grondstoffen en 
halffabrikaten uit de afgescheiden gebiedsdelen werd toegestaan, mits zij 
in Maastricht zelf verwerkt of bewerkt werden. Dit besluit betekende de 
definitieve start van Regouts industriële imperium. Regout ging op grote 
schaal ruw glas en kristal bewerken. Hiervoor werd een nieuwe 'co/ossaa/ 
gebouw' [24] gebouwd in de tuin van het aangrenzende perceel 
Boschstraat 1301 dat door Regout was gekocht. 
De 'colossale', witgeschilderde glasslijperij was een smallangwerpig 
gebouw met twee verdiepingen en een zolder. In het rode mansardedak 
bevond zich een aantal dakkapellen . Tevens bevatte het gebouw op de 
verdiepingen een groot aantal naast elkaar gelegen, rechthoekige ramen , 
waardoor er gebruik kon worden gemaakt van natuurlijke lichtinval. 
In 1835 nam Regout hier zijn eerste stoommachine in gebruik . 

Het 'colossale' gebouw werd niet alleen gebruik voor de glasslijperij maar 
ook voor een spijkerfabriek die in dat zelfde jaar was opgericht. Het aantal 
arbeiders nam snel toe. Voor hen werd een 'spatieus gebouw' opgericht. 
Na het verdrag met België in 1839 ging het bergafwaarts met de 
spijkerfabriek en deze werd uiteindelijk elders gecontinueerd. 

Eind 1836 begon Regout een fabriek van geschilderd aardewerk. Hij zag 
zichzelf hiertoe genoodzaakt omdat hij door het import verbod op gerede 
producten geen kans meer zag zijn groothandel en winkels op andere 
manieren te bevoorraden. Voor deze nieuwe fabriek werd een groot 
rechthoekig gebouw opgetrokken, op de plek waar vroeger het kruidhuis 
had gestaan [26] . Het werd in dezelfde stijl als de glasslijperij gebouwd. Dit 
gebouw was iets breder, maar was ook wit geschilderd, had een rood dak 
en dezelfde ramen, alleen iets minder in aantal. Uit vrees voor Regouts 
concurrentie werd hem op een gegeven moment geen ruw glas en kristal 
uit de omgeving van Luik meer geleverd. Regout zag zich nu genoodzaakt 
om de productie van ruw glas in eigen hand te nemen. In maart 1838 



bezat Regout aan de Boschstraat reeds de panden 1297 tot en met 1305, 
negen aan elkaar grenzende percelen. De glasblazerij werd gebouwd op 
de plaats van de vroegere panden Boschstraat 1298, 1299 en 1300 [28] . 
Gedurende de komende jaren nam het aantal gassmeltovens en 
stoommachines gestaag toe. 

De oprichting van de ene fabriek Regout dwong steeds tot de stichting van 
andere bedrijfjes, hetzij omdat bepaalde grond- en hulpstoffen in 
Nederland in het geheel niet geproduceerd werden, hetzij omdat de 
kwaliteit van het Nederlandse product te wensen overliet. In verband met 
de glasproductie kwam als eerste nevenbedrijf in 1837 een meniefabriekje 
tot stand, dat werd gebouwd ten westen van de in 1836 opgerichte 
aardewerkfabriek [29]. Tevens was een eigen potasfabriek noodzakelijk, 
deze werd ten zuiden van de glasblazerij neergezet [30]. 

Het Bassin 
In 1826 werd het Bassin, de havenkom van de Zuid-Willemsvaart, 
geopend. De havenkom bleek van groot belang voor de aanvoer van 
steenkool en grondstoffen en de afvoer van industriële producten. Een van 
de eersten die zich bewust was van de uitstekende 
transportmogelijkheden was Petrus Regout Het Bassin zou tot 1950 van 
groot belang blijven voor de Sphinx, in dat jaar werd de Beatrixhaven 
aangelegd. 

Erfgoed 
Uit de periode 1814-1845 zijn het Bassin en de Zuid-Willemsvaart 
(inclusief sluizen) de belangrijkste overblijfselen. Op het Spinxterrein zijn 
geen overblijfselen uit deze tijd bewaard gebleven, met uitzondering van 
enkele keldergewelven. 
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Detail van een overzichtstekening uit 1865. Op de voorgrond de 
loskade van het Bassin 



1845-1867 Gasproductie 

32. artillerieloods ca. 1860 
33. aardewerkfabriek 
34. gasfabriek en gashouder 1847 
35. hoogbouw ca. 1857 
36. ingang en fabriekspoort 
37. hooghuis 1865 
38. inpakruimte en magazijn 
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39. glasblazerij 1857 
40. kalkfabriek 1865 
41. meniefabriek 1865 
42. drukkerij 1865 

Deze 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 op Regouts 
fabrieksterrein een gasfabriek opgericht om zijn fabrieken van betere 
verlichting te voorzien. Deze nieuwe verlichtingstechniek had op den duur 
gevolg 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 één 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 1856 werd een atelier voor het 
vergulden van aardewerk opgezet. In 1857 werd in het noordelijke deel 
van het fabrieksterrein een groot langwerpig gebouw van vijf verdiepingen 
en 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 concessie 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 1856 kreeg hij concessie voor de oprichting van een tweede gashouder. 
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 die ingang werd in 1865 het Hooghuis gebouwd [37]. Dit 
was een rijk versierd gebouw van vier verdiepingen met een schilddak. Het 
bevatte 22 meerkamerwoningen, bestemd voor de employees. 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 met 
elkaar waren verbonden. Deze gebouwen deden dienst als inpakruimten, 
magazijnen en timmerwerkplaatsen [38]. 

Het uitgaan van de fabriek van Regout aan de 
Boschstraat in het begin van de twintigste eeuw 
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Erfgoed 
Uit deze periode is alleen de grote fabriekspoort bewaard gebleven. 
Daarnaast dateren er mogelijk verschillende ondergrondse keldergewelven 
uit deze tijd. Later werden namelijk verschillende gebouwen op exact 
dezelfde plaats opgetrokken, dus op dezelfde fundamenten en gewelven 
van de gebouwen die tussen 1845 en 1867 werden gebouwd. 



1867-1899 Ontmanteling en uitbreiding 

43. gebouw B 1875 
44. gebouw A 1875 
45. gebouw C 1885 
46. brikkenbouw 1875 
47. decoratieatelier 1877 
48. magazijn 
49. gebouw voor gipsfabricage 1893 
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50. Cassij ca. 1880 
51. gashouder1878 
52. glasfabriek 1893 
53. molengebouw 1893 
53A. poortgebouw 18 73 

Na de formele opheffing en ontmanteling van de vesting sinds 1867 wist 
Regout spoedig delen van de vroegere vestinggronden aan te kopen 
(1872), hierdoor kon het fabrieksterrein verder worden uitgebreid. Om 
verdere uitbreidingen mogelijk te maken werd het bedrijf uiteindelijk in 
1899 omgezet in een naamloze vennootschap. 
Buiten het Sphinxterrein was het vooral het plan voor de ringboulevard van 
stadsbouwmeester A.J.F. Guypers uit 1872 dat van invloed was. De 
verkeerssituatie in het noordwestkwartier veranderde aanzienlijk door de 
aanleg van de FransensingeL De Sint-Andriesplaats werd een 
doorgangsweg. De Andrieskapel bleef ook in een groot gedeelte van deze 
periode zijn militaire functie behouden. Het duurde tot 1893 voordat het 
gehele complex rond de Andrieskapel werd ontruimd. De Boschbarakken 
bleven staan en werden rond 1930 door Sphinx gekocht. De Andrieskapel 
kwam weer in handen van de kerk. 
In 1872 kocht Regout een deel van de hoofdwal en gracht waardoor het 
fabrieksterrein flink werd vergroot. In 1876 kocht hij bovendien een groot 
gedeelte van de Sint-Andriesplaats, het gebied ten westen van de 
Andrieskapel. 
Het merendeel van de bestaande fabrieksgebouwen werd verbouwd. 
Tussen 1875 en 1885 werd er een aantal gebouwen in dezelfde stijl 
neergezet. Het zijn allen grote gebouwen met meerdere verdiepingen en 
veelal dezelfde soorten ramen. De grote hoeveelheid, oorspronkelijk 
gietijzeren ramen met variabele raamindeling zijn rechthoekig met een 
afgeronde bovenkant en hebben een vensterbank van Naamse steen. 
Deze gebouwen hebben siermetselwerk onder de gootlijst en ze bezitten 
dezelfde klaverbladvormige muurankers. De gebouwen komen overeen 
met fabrieksgebouwen die in die tijd in het grensgebied zijn gebouwd, 
vooral in Hasselt en Luik. Deze industriegebouwen bezitten meestal drie of 
vier verdiepingen. De verhouding tussen het raam- en muuroppervlak is 
ongeveer gelijk. Een van de eerste gebouwen die Regout liet bouwen op 
de aangekochte vestinggrond, was een gebouw dat aan de westkant tot 
aan de terreinmuur liep. Het werd in 1875 gebouwd, had drie gewelfde 



Ontwerptekening uit 1867 van de uitbreiding van de 
fabrieken binnen de omwalling 

Eén van de Belgische fabrieksgebouwen 
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verdiepingen, een kelder en een zolder en deed dienst als vormenmakerij. 
Het gebouw wordt gebouw B genoemd [43]. 

Ook in 1875 kwam ten noorden van dit gebouw B een langwerpig gebouw 
gereed, evenwijdig aan de terreinmuur. Dit wordt gebouw A [44] genoemd 
en bestaat uit drie gewelfde verdiepingen , een kelder en een zolder. In 
1885 werd dit gebouw van de faijencerie in noordelijk richting verlengd met 
een langwerpig drie verdiepingen hoog gebouw. Dit bood ruimte aan de 
aardewerkers en wordt gebouw C [45] genoemd. 

In 1875 werd er tevens een gebouw aan de westzijde van het terrein 
neergezet dat 'brikkenbouw' genoemd werd omdat hier brikken 
(bakstenen) werden vervaardigd. Oorspronkelijk had dit bouwwerk twee 
gewelfde verdiepingen, maar het werd na een aantal jaren verhoogd door 
er verdiepingen in gewapend beton op te zetten. 
Ten noorden van de Andrieskapel werd in 1877 een decoratieatelier 
neergezet met een gewelfde verdieping en twee houten zolders [47]. 
Op de noordelijke punt van de Boschstraat werd in 1876 een langwerpige 
schuur neergezet en een jaar later werd ten zuiden hiervan een gebouw 
van drie verdiepingen met zolder neergezet voor de gipsfabricage [49]. In 
1877 kocht Regout de artillerieloods op voor de uitbreiding van de 
aardewerkproductie en binnen korte tijd werd dit gebouw omringd door 
allerlei kleine gebouwen [50]. In 1878 werd nog een nieuwe gashouder 
aan de Maagdendries geplaatst [51]. 

Erfgoed 
De volgende gebouwen uit de periode 1867-1 899 bestaan nog: 

Gebouw B (1875) 
Gebouw A {1875) 
Gebouw C (1885) 
Brikkenbouw (1875) 
Decoratieatelier ( 1877) 
Gebouw gipsfabricage ( 1877) 
Molengebouw ( 1893) 
Poort op de hoek Statensingeil 
Boschstraat met jaarsteen ( 1973) 

(43] 
(44] 
[45] 
[46] 
(47] 
(49] 
(53] 

[53A] 



Vooral de gebouwen A, 8 en C (De Belgen) verdienen de aandacht omdat 
er nagenoeg niets aan verbouwd is en daarom een goed beeld geven van 
fabrieksgebouwen uit deze periode in het Limburg-Belgische grensgebied. 

Reclameprent van de fabriek aan de Boschstraat, ca. 
1900 
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1899·1924 Elektriciteit en gewapend beton 

54. Sint-Jozefschool 
55. gasfabriek1902 
56. glasfabriek 1902 
57. vormenmakerij 1903 
58. magazijn 1905 
59. elektrische centrale 1910 
60. kistenmakerij en zagerij van beton 1911 
61. sanitairfabriek van beton 1916 
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62. verdiepingen op molengebouw 19 18 
63. betonnen gebouwen op holvormers 19 18 
64. gipsmagazijn 1923 
65. verdiepingen op brikkenbouw 1923 

In 1899 was het terrein aan de Boschstraat zo goed als volgebouwd. De 
periode 1899-1924 kenmerkt zich vooral door de toepassing van nieuwe 
krachtbronnen en bouwmaterialen: stoomkracht en gasverlichting werden 
in toenemende mate vervangen door elektriciteit. Het gewapend beton 
deed zijn intrede en de toepassing hiervan maakte het mogelijk het 
volgebouwde terrein 'in de hoogte' uit te breiden. In 1925 stootte de Sphinx 
door middel van een fusie de glasproductie af en ging het verder met 
sanitaire artikelen. 
Het bedrijf begon deze periode voortvarend maar tijdens de WOl kwam het 
bedrijf tijdelijk in moeilijkheden door doordat de grondstoffenvoorziening 
werd bemoeilijkt. 
De bouwactiviteiten bleven in deze periode beperkt. Er werden een aantal 
nieuwe gebouwen in gewapend beton neergezet. 
Het eerste gebouw uit deze periode was een nieuwe gasfabriek aan de 
Maagdendries [55]. 
In 1902 werd op de plaats van één van de aardewerkfabrieken en nieuwe 
glasfabriek [56) neergezet. Dit gebouw kan gerekend worden tot de 
neorenaissance stijl die we in Nederland na 1870 veel zien. 
Haaks op Gebouw C werd in 1903 een gebouw met twee gewelfde 
verdiepingen en twee zolders neergezet; een vormenmagazijn [57). Dwars 
door dit gebouw liepen spoorlijnen, waardoor goederen gemakkelijk 
konden worden vervoerd. Het gebouw bestond uit een ijzeren 
draagconstructie en metselwerk. 

In 1905 werd aan de oostkant van de Boschstraat een groot magazijn met 
sheddaken neergezet [58). 
In 1910 werd de elektrische centrale in gebruik genomen die zich aan het 
Bassin bevond [59). Het witte gebouw bestaat uit drie verdiepingen met 
een zadeldak. Er zijn verschillende decoratieve elementen aangebracht 
waaronder siermetselwerk en ramen van verschillende formaten. Door de 
ingebruikname van de elektrische centrale verdwenen gaandeweg de 
verspreid staande stoommachines en bijbehorende schoorstenen. 
In 1911 werd het eerste gebouw in gewapend beton opgetrokken. Het 
betrof het gebouw waarin de kistenmakerij en zagerij waren gehuisvest 



[60). Het bevond zich aan de oostzijde van de Boschstraat aan het Bassin. 
Het bestond uit een betonskelet opgevuld met baksteen. 
Kort na de bouw van dit eerste betonnen gebouw werd aan de overzijde 
van de Boschstraat een tweede fabrieksgebouw in gewapend beton 
gebouwd. Hierin werkten de gipsvormers en het bestond uit de begane 
grond en drie verdiepingen [61). In 1916 werd dit gebouw uitgebreid door 
er een gebouw van vijf verdiepingen in noordelijke richting tegenaan te 
bouwen. De begane grond van dit gebouw stamde nog uit de vorige 
periode en hier werden vier verdiepingen in gewapend beton opgezet. 
Ten westen van dit voorgaande gebouw stond het in baksteen gebouwde 
molengebouw van drie verdiepingen met een zolder. In 1918 werd dit 
gebouw opgehoogd door er vier verdiepingen van gewapend beton op te 
zetten. 
Op de plaats van het voormalige 'colossale gebouw' werd ook een gebouw 
van vier verdiepingen in gewapend beton opgericht [63). 
In 1923 werd nog een magazijn in gewapend beton opgetrokken aan de 
Statensingel [64). 
In helzelfde jaar werd de brikkenmakerij verhoogd, door er drie 
verdiepingen op Ie zetten [65]. 
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Het magazijn uit 1905 aan de oostkant van de 
Boschstraat 

Kistenmakerij en zagerij uit 19 11 

De sanitairfabriek van beton uit 
1916 

Elektrisch centrale uit 1910 



Erfgoed 
De volgende in deze periode opgetrokken gebouwen bestaan nog : 

Vormenmagazijn ( 1903) [57] 
Magazijn aan het Bassin ( 1905) [58] 
Elektrische centrale (191 0) [59] 
Kistenmakerij/zagerij (1911) [60] 
Sanitairfabriek (1916) [61] 
Verdiepingen op 
Molengebouw ( 1918) [62] 
Verdiepingen op 
Brikkenbouw ( 1923) [65] 

Vooral de kistenmakerij en de elektrische centrale verdienen speciale 
vermelding. De kistenmakerij is het eerste gebouw op het Sphinxterrein 
dat in gewapend beton is opgetrokken. De elektrische centrale is 
tegenwoordig Rijksmonument vanwege zijn cultuurhistorische waarde als 
bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en typologische 
ontwikkeling. De architectuurhistorisch waarden worden bepaald door de 
bouwstijl, de esthetische kwaliteiten, materiaalgebruik en ornamentiek. In 
typologisch en functioneel opzicht is de loods zeldzaam. De Magazijn aan 
het Bassin verdienen hun status als Rijksmonument ook aan hun 
cultuurhistorische waarde. Hun architectonische waarde wordt bepaald 
door de bouwstijl, het materiaalgebruik en de ornamentiek. 

Luchtfoto van het gebied gezien vanuit het oosten, 1927 
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1924-1970 Sanitair en tunnelovens 

66. verbouwde zuidvleugel Andrieskapel ca. 1960 
67. arbeiderswoningen ca. 1953 
68. verdiepingen op decoratieatelier 1928' 
69. Eiffel I 1929 
70. Eiffel 11 1930' 
71. Eiffellll 1941 
72. overdekte hal voor tunnelovens ca. 1930 
73. overdekte hal voor vierkante ovens 1926 
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74. aardewerkmagazijn 1933 
75. magazijn A-B 1934 
76. showroom 1950 
77. kantoorgebouw 1956 
78. magazijn 1955 

Na de beëindiging van de glasfabricage in 1925 begon een lange periode 
die gekenmerkt wordt door de steeds verdere groei van de fabricage van 
sanitair. De productie van aardewerk werd uiteindelijk in 1969 geheel 
gestaakt. Veel van de ronde en vierkante ovens werden in deze periode 
vervangen door de veel grotere tunnelovens. Dit ging gepaard met een 
sterke afname van het aantal schoorstenen. 
De Boschbarakken werden 1939 gesloopt. Na de Tweede Wereld Oorlog 
werden op deze plaats rond 1953 zeven nieuwe arbeiderswoningen 
neergezet die er nu nog staan [67). 
Tot het eind van de jaren 1920 ging het redelijk goed met de Sphinx. 
Daarna zakte de omzet als gevolg van dalende beursgangen en het 
uitbreken van WOII . In 1958 fuseerde het bedrijf met de Société 
Céramique. 
Deze periode wordt gekenmerkt door rationalisering van het 
productieproces. Veel oude fabrieksgebouwen werden afgebroken. 

De Eiffel 
De uitbreidingen in de sanitairproductie had de bouw van een aantal 
nieuwe fabrieken tot gevolg. Het gebouw Eiffel I [69] moest vooral een 
rationelere aanpak van de productie van het sanitair mogelijk maken. Het 
gebouw, ontworpen door architect-ingenieur P. Knols was klaar in 1929 en 
telde zeven verdiepingen. Het gebouw was geconstrueerd in gewapend 
beton, dat werd opgebouwd als een paddestoelconstructie. Deze 
constructie had een groot dragend vermogen waardoor de 
werkoppervlakte efficiënt kon worden ingedeeld en de vensteropeningen 
konden worden vergroot. 
Vrij snel daarna werd Eiffel 11 [70) gebouwd. Eiffel 111 [71) dat in plaats van 
een betonskelet een staalskeletconstructie had, werd uiteindelijk voltooid 
in 1941 . De Eiffel behoort tot de architectuurstroming van het Nieuwe 
Bouwen. Tegenwoordig is het hele Eiffelcomplex wit gesausd. De voor- en 
achtergevel zijn door de achtendertig vensterassen sterk horizontaal 
georiënteerd . De zijgevels tellen elk drie vensterassen en zijn daarom 



Het Eiffelgebouw: links Eiffe/1 en rechts de uitbreiding met Eiffe/111 

De achtergevel van het kantoorgebouw, foto ca. 1966 
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sterk verticaal georiënteerd. De ramen bestaan uit rechthoekige stalen 
vensterkozijnen met vijftien- of vierentachtigruits roedeverdeling. De 
rationalisatie- en efficiëntiedrang richtte zich niet alleen op de bouw van 
nieuwe gebouwen, maar ook in de ontwikkeling van nieuwe ovens. In 1934 
stonden er aan weerszijden van de Eiffel zes tunnelovens. Om de bouw 
van Eiffell, 11 en lil en de tunnelovens te realiseren, moest een groot 
aantal negentiende eeuwse fabrieksgebouwen worden gesloopt, 
waaronder de glasblazerij, de glasslijperij, een aardewerkmagazijn en een 
groot aantal ronde ovens. Behalve de Eiffel , werden in 1926 vijftien nieuwe 
ovens gebouwd. Deze kwamen in een grote overdekte hal met sheddaken 
te staan [73]. 
In 1935 werden de gebouw1jes rond de brikkenbouw afgebroken om plaats 
te maken voor een tweede aardewerkmagazijn die deze brikkenbouw 
omsloot; het magazijn A-B [75]. 

In de jaren 1950 werden er twee gebouwen aan de Boschstraat gebouwd 
die er vandaag de dag nog staan; de showroom en het kantoorgebouw. De 
showroom [76] werd in 1950 door de Amsterdamse architect Jan van 
Erven Dorens ontworpen. Het is een langwerpig gebouw, deels uit beton 
opgetrokken, heeft een verdieping en een flauw zadeldak. In 1956 werd 
het kantoorgebouw [77], naar het ontwerp van architectenbureau Postma 
uit Deventer, geopend. 

Erfgoed 
De volgende in deze periode opgetrokken gebouwen bestaan nog: 

Eiffell (1929) [69] 
Eiffel 11 (1930) [70] 
Eiffellll (1941) [71] 
Magazijn A-B (1935) [75] 
Showroom (1950) [76] 
Kantoorgebouw (1956) [77] 
Arbeiderswoningen ( +1- 1953) [67] 

Vooral de drie Eiffelgebouwen zijn belangrijk vanwege hun dominante rol 
die ze innemen binnen het industrielandschap, maar ook vanwege de 
economisch-historische en architectonische ideeën die eraan ten 
grondslag liggen. Oe panden zijn tegenwoordig 
Rijksmonument vanwege hun grote 



bouwtechnische, typologische 
en functionele zeldzaamheid. 
Verder is vooral het kantoorgebouw 
als een typisch jaren 1950 gebouw 
van belang . 

Het Eiffelcomplex gezien vanaf het Basin: in het 
midden Eiffe/1 (1929) , links Eiffel/1 {1930) en rechts 
Eiffe/111 (1941). Foto 1941 
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1970·1999 Logistieke veranderingen 

79. expeditie 
80. sanitairmagazijn-west 
81. sanitairmagazijn-oost 
82. nieuwe ingang Maagdendries 
83. kantine 
84. patio 
85. magazijn 
86. overkapping rolovens 
87. parkeerplaats 
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Na het afstoten van de aardewerkproductie in 1969 werd er binnen de 
Sphinx veel aandacht besteed aan de logistieke indeling van het 
fabrieksterrein. Vrachtwagens namen in toenemende mate de rol van 
vervoer per spoor over. Ook de infrastructuur rond het terrein veranderde; 
de ingang kon worden verplaatst naar de Maagdendries. De aanleg van de 
Maasboulevard (ca. 1980) met daarop de aansluitende brug over het 
Bassin was één van de meest ingrijpende infrastructurele veranderingen . 
De aanleg van de Noorderbrug in 1984 bepaalde de verkeersstromen 
binnen dit deel van de stad. 

In 1979 werd de Sint-Andrieskapel gerestaureerd en ingericht als 
archiefbewaarplaats van het Sociaal Historische Centrum voor Limburg. In 
de Sint-Jozefschool (naast de kapel) werd een theater gevestigd. Er werd 
in deze periode niet veel gebouwd, wel werden veel gebouwen gesloopt. 
Zo ook het fabrieksgedeelte ten zuiden van de Brikkenbouw, op deze 
plaats werd begin jaren 1980 een groot sanitairmagazijn [79] in 
verschillende fasen neergezet, deels op de oorspronkelijke fundering . Om 
de westvleugel [80] van dit magazijn te kunnen bouwen werden ook de 
magazijnen met sheddakconstructie aan de Maagdendries afgebroken. 
Een deel hiervan ging dienst doen als parkeerterrein. De nieuwe ingang 
[82] kwam hier ook te liggen. 

Ten oosten van de nieuwe ingang werden de vierkante ovens afgebroken. 
Ook een aantal gebouwen ten noorden van de Andrieskapel werden 
gesloopt. In het gebouw naast het voormalige decoratie atelier werd een 
kantine (83] ingericht. In 1990 werd het middenstuk van dit gebouw met 
sheddaken afgebroken om plaats te maken voor een patio [84]. Tussen 
magazijn A-B en gebouw B werd na een hevige brand begin jaren 1980 
een nieuw magazijn geplaatst [85] . De tunnelovens werden tussen 1982 
en 1987 allemaal vervangen door modernere varianten. In deze periode 
werden ook de laatste schoorstenen afgebroken . 



Erfgoed van de Sphinx 
Op het Sphinxterrein westelijkvan de Boschstraat liggen, behalve de 
fabriekspoort, het grootste deel van het erlgoed : de gebouwen A-C en de 
Eiffel. De gebouwen A-C weerspiegelen de Belgische bouwstijl uit die tijd. 
De industrialisatie ontwikkelde zich in België sneller dan in Nederland, 
waardoor de fabrieksbouw in dat land gelde als voorbeeld voor het 
bouwprogramma van Regout Het zijn een van de eerste (grote) 
fabrieksgebouwen in Nederland. 
De Eiffel weerspiegelt de moderniseringsdrang van Nederland tijdens het 
interbellum. Het Eiffel-gebouw komt qua architectuur duidelijk overeen met 
andere Nederlandse fabrieksgebouwen (o.a. Philipsin Eindhoven) uit de 
tijd van het functionalisme. Vanuit deze optiek gezien weerspiegelt het 
Sphinx-complex op unieke wijze de geleidelijke integratie van Maastricht in 
de Nederlandse cultuur. 
Maar ook de architectuur uit de jaren 1950 (de showroom en het kantoor) 
weerspiegelen het sobere karakter van de wederopbouwperiode. 
Dat op het Sphinxterrein karakteristieke voorbeelden van industriebouw uit 
omstreeks 1880, 1930 en 1955 te zien zijn , is een waarde op zichzelf. 
Aan de oostkant van de Boschstraat zijn vooral de decoratieve elektrisch 
centrale en de aanliggende werkplaatsen noemenswaardig vanwege hun 
typologische en functionele zeldzaamheid . 
Tenslotte moeten de keldergewelven uit de beginjaren van de Sphinx 
worden genoemd. 

Luchtfoto gezien vanuit het zuiden richting Belvédère. Foto 2000 
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C. Bouw -historische, -technische en -typologische 
analyse en waardebepaling 

In 2005 heeft er een cultuurhistorische en archeologisch bureauonderzoek 
plaats gehad naar het terrein van de Sphinx. Dit is uitgevoerd door Bureau 
BAAC (Bouwhistorie Archeologie Architectuurhistorie Cultuurhistorie). 9 

Bij mijn eigen analyse van de ondergrond heb ik de archeologische 
beschrijving van bureau BAAC gebruikt als aanvulling bij mijn eigen 
cartografisch archiefonderzoek. Ook de technische beschrijvingen van de 
gebouwen die nu op het terrein aanwezig zijn is gebruikt bij de 
gebouwenanalyse. 

Met name in de loop van de 19" en 20" eeuw heeft het fabriekscomplex 
een groot aantal veranderingen ondergaan . 
De continue stroom aan verbouwingen heeft aantasting van oudere resten 
met zich meegebracht. Ook is er zeer onvolledige informatie beschikbaar 
over de gebouwen uit de tweede helft van de 19" eeuw. Het is daarom niet 
mogelijk een compleet beeld te schetsen van de verstoringen van de 
oudere resten door latere nieuwbouw. Op het kaartje hiernaast staat 
aangegeven op welke delen zeker diepe kelders aanwezig zijn of zijn 
geweest en op welke plaats de middeleeuwse stadsmuur heeft gelegen. 

9 Zie: BAAC bv (2005) Maastricht, cultuurhistorische en archeologische bureauonderzoek 
Sphinxterrein 

Archeologische waarderingskaart, bron: BMC 
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Waardebepaling van de gebouwen 
Om in een later stadium beter te kunnen beslissen welke gebouwen 
gesloopt kunnen worden en welke behouden dienen te worden heb ik aan 
de gebouwenanalyse een waardebepaling toegevoegd. De waardering van 
de gebouwen is gebaseerd op met name: authenticiteit, bijzonderheid van 
de draagconstructie of de bouwmethode, de kenmerkendheid van de 
gevels, en hoe het gebouw zich ten opzichte van andere gebouwen op het 
terrein, of daarbuiten verhoudt. De eventuele ensemble waarde weegt 
zwaar mee bij de beoordeling. 
Op het kaartje hiernaast is de fasering van de gebouwen te zien die op dit 
moment op het terrein aanwezig zijn. 

Alhoewel het voor de historische beschrijving van de Sphinx nodig was het 
volledige complex te beschrijven (ten westen én ten oosten van de 
Boschstraat) gaat de gebouwenanalyse alleen in op het deel dat ten 
westen van de Boschstraat ligt. De gebouwen aan de oostzijde zijn reeds 
eerder verkocht en hebben een nieuwe bestemming gekregen. 
In het volgende overzicht is per gebouw (of groep gebouwen) aangegeven 
in welk jaar of, indien dit onbekend is, in welke tijdsperiode het gebouwd 
is. Hierna volgt een kort beschrijving en tenslotte de waardebepaling. Het 
aantal 'sterren' geeft de hoogte van de waardering aan. Deze waardering 
is deels subjectief van aard en moet ook gezien worden in het licht van de 
cultuurhistorische analyse. 

Bureau BAAC heeft het zogenaamde 'gebouwenboek' al!> leidraad 
genomen bij het onderzoek. De nummering van dit gebouwenboek is hier 
overgenomen. 
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1875-1900 Cyan 
1 900-1920 Rood 
1920-1940 Groen 
1 940-1 960 Geel 
1960-2005 Grijs 

Faseringskaart, bron: BAAC 



De ommuring*** 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: ca. 1867-1873 

Beschrijving: De muur is een tastbare weergave van de enclave die het 
Sphinxterrein tot op de dag van vandaag in de binnenstad vormt. Het 
maaiveld buiten de muur is hoger dan binnen de muur. De ommuring 
bevat enkele dichtgemetselde semenlbogen en enkele dichtgezette 
poorten. 

De toegangspoort*** 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: ca. 1863 

Waardebepaling: de toegangspoort heeft de status van Rijksmonument. 
Het is een voorbeeld van een neoclassicistische toegangspoort tot een 
fabrieksterrein. 

Oude kelders onder jonge gebouwen** 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase : ca. 1834- 1845 

Beschrijving : Onder gebouwen 13A-13B-14C-17 loopt een ca. 6 meter 
brede keldergang waarvan de muur aan de noordoostelijke zijde over een 
lengte van ca. 20 meter volledig bestaat uit mergelblokken. Dit is 
vermoedelijk een restant van een fabrieksgebouw uit het 2e kwart van de 
19" eeuw. 
Een deel van de keldergang onder 14C en 17 is breder en heeft ijzeren 
kolommen die de troggewelfde vloerconstructie ondersteunen . Het smalle 
deel van de kelder leidt tot een 2" kelder onder hal 1 0, waar dezelfde 
ijzeren kolommen staan. 

Het is aan te nemen dat er onder de fabriekshallen van na 1930 nog meer 
restanten schuil gaan van kelders van gesloopte negentiende-eeuwse 
fabrieksgebouwen. Op basis van archiefmateriaal en van veldwerk door de 
onderzoeksbureau BAAC is het niet mogelijke deze in kaart te brengen. 
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Detail van de muur 

De oudere troggewelfde kelder 
onder gebouw 13. Ijzeren 
kolommen met daarover stalen 
liggers waartussen 
troggewelven zijn gemetseld 

De toegangspoort aan de 
Boschstraat 

De kelder onder gebouw 14 



Op basis van archiefmateriaal is aan te nemen dat de kelder onder 
gebouw 10 behoorde tot de afgebroken glasslijperij uit 1834 en dat de 
kelder onder gebouw 13 stamt uit ca.1857. 

Gebouw 1* 

Functie: verzameling van vijf fabriekshallen 

Bouwjaar/ bouwjaren I bouwfase: ca. 1930 

korte beschrijving: De hallen zijn opgebouwd uit verschillende stalen 
(alledaagse) kapconstructies. Een aantal fabriekshallen is om de 'Oude 
Brikkenfabriek' (gebouw 2) heen gebouwd. 

Waardebepaling : de afzonderlijke hallen hebben geen monumentale 
waarde. Samen maken ze echter deel uit van het karakteristieke 
landschap van tabrisksdaken binnen de enclave. 

Gebouw 2** 

Functie: voormalige Brikkenmakerij 

Bouwjaar/ bouwjaren I bouwfase : ca. 1875, uitbreiding in 1923 

Korte beschrijving: Deze zogenaamde brikkenbouw wordt nagenoeg 
volledig ingesloten door het complex van de hallen 1 en is in twee fasen tot 
stand gekomen. Uit de eerste fase (1875) resteren op de begane grond 
nog delen van de bakstenen gevels, met nog de oorspronkelijke stalen 
vensters . In 1923 zijn, door toepassing van betonskelet, enkele 
verdiepingen erop gebouwd. Betonnen kolommen op de eerste twee 
verdiepingen hebben een uitloop aan de bovenzijde en zijn met stalen 
profielen- waarover de troggewelf vloeren zijn gelegd - met elkaar 
verbonden. Op de overige verdiepingen zijn betonvloeren toegepast. 
Kenmerkend is de lichte afname van de dimensies van de betonnen 
kolommen naar de bovenste verdieping toe. Op de verdiepingen bevinden 
zich in het met baksteen gevulde betonskelet, rechthoekige stalen 
vensters met een dertigruits roedeverdeling. 
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De kapconstructie van hall a 

De brikkenbouw ingesloten 
door de fabriekshallen van 
complex 1 

De constructie van hal1d 

De draagconstructie van de 
brikkenbouw: stalen liggers en 
bakstenen troggewelljes op 
staal 



Waardebepaling: de uitbreiding van het gebouw is kenmerkend voor deze 
periode in het bestaan van het Sphinxterrein voor het omslagpunt om in 
beton te gaan bouwen. Het vertegenwoordigt de overgang in bouwstijl en 
bouwtechniek die tussen1918 en 1930 op het terrein heeft 
plaatsgevonden. 

Gebouw 3* 

Functie: voormalige drukkerij 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: 1924, uitbreiding: 1960-1999 

Korte beschrijving : het gebouw bestaat uit twee delen: een moderne 
opbouw met stalen kolommen en gevels met bakstenen borstwering 
waarboven damwandprofielen én, aansluitend op de binnenstraat, een 
restant van een ouder gebouw (uit ca. 1924). Aan de overdekte straat 
(gebouw 9) resten nog twee gevels van dit oudere deel van het gebouw. 

Gebouwen 4, 5 en 39* 

Functies: respectievelijk voormalige uitzoekkamer, magazijn, ijzergieterij 

Bouwjaar/ bouwjaren: ca. 1940, 1950 

Korte beschrijving: gebouwen 4 en 5 zijn in 1940 gebouwd, gebouw 39 na 
de oorlog. De gebouwen omsluiten samen een vierkante binnenplaats. De 
draagconstructie bestaat uit betonnen kolommen, betonnen vloeren en 
gemetselde gevels met daarin rechthoekige vensters. 

De gebouwen zijn allen vrij authentiek, maar zeer sober en veel 
voorkomend van vormgeving. Samen maken ze echter deel uit van het 
karakteristieke landschap van fabrieksdaken . 

Gebouw6 

Functie: modern magazijn 
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Gebouw 4 gezien vanuit gebouw 7. Op de achtergrond de Eiffel 

Zicht op de kopgevel van het magazijn, 
gebouw 6. Op de achtergrond de 
doorgang in gebouw 8. Links een deel 
van de ommuring 



Bouwjaar/ bouwjaren: 1980 

Korte beschrijving: de constructie van dit gebouw bestaat uit stalen 
spanten waarover golfplaten zijn gelegd en uit gemetselde borstwering met 
daarboven damwandprofielen. 

Het magazijn heeft een gebruikelijke, veel voorkomende constructie. Het 
maakt echter deel uit van het karakteristieke landschap van fabrieksdaken. 

Gebouw 7* 

Functie: voormalig decoratie atelier 

Bouwjaar/ bouwjaren/bouwfase: 1877, 1929-1933 

Korte beschrijving: Het gebouw heeft haar oorsprong in 1877, toen het als 
decoratie atelier werd gebouwd. Op de begane grond staan gietijzeren 
kolommen, daarover staalprofielen die de troggewelfde verdiepingsvloeren 
dragen. De bakstenen gevels hebben 21 vensterassen en zijn voorzien 
van vensteropeningen onder een segmentboog. Op de begane grond heeft 
de gevel kunststof kozijnen, de overige vensters zijn nog van staal. De 
gevel zelf is aan de bovenzijde voorzien van gemetselde consoles waarop 
de dakgoot rust. Het met pannen gedekte zadeldak heeft een houten 
kapconstructie. De toevoeging uit ca. 1925 heeft met haar betonskelet en 
gevelopzet dezelfde karakteristieken als de gebouwen 2, 14, 30, 35. De 
skeletstructuur is opgevuld met rode baksteen en rechthoekige stalen 
vensters. 

Het gebouw is kenmerkend voor de overgang in bouwstijl en bouwtechniek 
tussen 1918 en 1930 op het terrein. (zie ook gebouw 2) 

Gebouw 8*** 

Functie: voormalige faijencerie-complex (samen met 20 en 21) Vaak 
aangeduid als 'Gebouw B' 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: 1875 
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De voorgevel van gebouw 7 waarop duidelijk de 
ophoging in beton te zien is. 

De zuidgevel van de gebouwen 7 en 4. Duidelijk zijn de bouwsporen 
te zien. 



Korte beschrijving: Het gaat om een drielaags gebouw met pannen gedekt 
zadeldak, gelegen dwars op de complexmuur bij de Statensingel, in het 
verlengde van de in 1836 opgerichte aardewerkfabriek en op de plek van 
de in 1837 gebouwde meniefabriek. De bakstenen langsgevels hebben 
reeksen parallel geloogde vensters met een twaalfdeling. De uitkragende 
dakvoet met dakgoot wordt gevormd door zware, uitgemetselde 'consoles'. 
De kopgevels zijn grotendeels blind. De begane grond en de verdiepingen 
hebben elk twee reeksen parallelle stalen kolommen waarop een stalen 
onderslagbalk ligt die de troggewelfjes draagt. Het houten kapspanten van 
het dak zijn gelijk aan die van gebouwen 20 en 21. Een bijzondere 
karakteristiek van het gebouw zijn de onderdoorgangen op de begane 
grond; aan beide korte zijden. De doorgangen zijn aangezet met een 
dubbele rondboog boven de stalen lateien die deel uit maken van de 
troggewelfde constructie van de verdiepingsvloer. De kelder heeft een 
driebeukige opzet door met segementbogen verbonden kolommen 
waartussen tongewelven zijn geslagen. 

Waardebepaling: dit hoge en markant gelegen gebouw met sober 
gedecoreerde bakstenen gevels lijkt in opzet en vormgeving sterk op 
gebouwen 20, 21 en 22 (ensemble-waarde). Het is voorzien van een 
bijzonder keldercomplex met bogen in twee richtingen. Het heeft een 
karakteristieke draagconstructie en kapconstructie. 

Gebouw 9* 

Functie: overkapte straat 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: ca. 1950 

Korte beschrijving: overkapping op Polonceauspanten tussen de 
bestaande bebouwing. 

Waardebepaling: de constructie zelf stelt niet veel voor, maar de 
ruimtelijke ervaring en specifieke lichtinval van deze doorgang zijn zeer 
bijzonder. Ook zijn aan weerzijden van de gang de restanten van oudere, 
deels afgebroken gebouwen te zien. 
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Gebouw 8: de sobere ritmische bakstenen gevels, één van de 
onderdoorgangen en de kopse gevel gezien vanaf de Statensingel 



Gebouwen 10A, 108, 13A en 138* 

Functie: productiehallen 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: 1940-1960 

Korte beschrijving: deze vier productiehallen vormen één grote ru imte van 
vier overspanningen. De overspanningen hebben de vorm van een 
knikspant, met daarover stalen gordingen. 

Waardebepaling: de staalconstructies zijn in de industriële bouw veel 
voorkomende. Samen maken deze grote hallen echter deel uit van het 
karakteristieke landschap van fabrieksdaken. 

Gebouw 11* 

Functie: 4 productiehallen 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: 1940-1960 

Korte beschrijving: hai11A heeft een ranke spantconstructie, bestaande 
uit stalen stijlen waartussen vakwerkliggers zijn gemonteerd. Hal 11 B 
bestaat uit Polonceauspanten met zes velden per spantbeen. Hal 11 C 
bestaat uit stalen raatliggers. De muren die de hallen scheiden van de 
overdekte straat aan de westzijde zijn een restant van oudere bebouwing 
(magazijnen, uitzoekkamers, ovens) en vertonen sporen van dichtgezette 
vensters en deuren. 

Waardebepaling: de verschillende staalconstructies (voornamelijk 
Polonceauspanten) zijn karakteristiek voor grote industriële 
productiehallen maar nog veel voorkomend. Samen maken deze grote 
hallen deel uit van het karakteristieke landschap van fabrieksdaken. 

Gebouw 12* 

Functie: productiehallen (vroeger voor als huisvesting voor de 
tunnelovens) 
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Overzicht van de overdekte straat, gebouw 9, gezien vanuit de twee 
uiteinden 



Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: ca. 1935 

Korte beschrijving : De drie hallen (12A, Ben C) staan in open verbinding 
met elkaar en met omliggende bebouwing . De hallen hebben derhalve 
alleen aan oostzijde een witgeschilderde gevel overgaande in de zuidgevel 
van het Eiffelgebouw en de zuidgevel van de hallen 15 en 16), die in de 
toppen een klein rondvenster hebben. De stalen kolommen van 12A 
dragen ranke Polonceauspanten. De breedte van 12B is minder groot. 

Waardebepaling: de Polonceauspanten zijn karakteristiek als 
constructievorm voor grote overspanningen. Aan hun enorme lengte is af 
te lezen dat hier vroege de tunnelovens waren gehuisvest waarin de 
goederen afkomstig uit het Eiffelgebouw werden gebakken. De hallen 
maken deel uit van het karakteristieke landschap van fabrieksdaken op het 
terrein. 

Gebouwen 14A, 14B en 14C*** 

Functie: productiegebouwen (samen de 'Eiffel') 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: respectievelijk 1929, 1930, 1941 

Korte beschrijving : de drie gebouwen vormen samen de 'Eiffel' en bepalen 
vanwege hun grote schaal in grote mate de uitstraling van het industriële 
terrein. In 1929 werd Eiffel I gebouwd, een uiting van de 
rationaliseringsplannen van de directie. Het moest een einde maken aan 
de versnipperde productie over het hele terrein. Op iedere verdieping werd 
een specifiek product vervaardigd dat in de naast gebouwde ovens kon 
worden gebakken. Eiffel I en 11 zijn vrijwel identiek aan elkaar: zeven 
verdiepingen hoog en 13 vensterassen lang, op rationeel en 
functionalistische wijze in beton uitgevoerd. De kolommen van het 
driebeukige betonskelet verjongen per verdieping en zijn ter plaatse van 
de vloeren voorzien van vierkante paddestoelkoppen. De gevels 
uitgevoerd in grijze betonstenen. De huidige witte gevelafwerking is later 
aangebracht. Op de begane grond is het gebouw aan weerszijden een 
beuk breder. Eiffellll is (vlak voor het uitbreken van WOl I) in staal 
uitgevoerd en heeft 12 i.p.v. 13 vensterassen. De kelder beslaat de 
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Een deel van de dakconstructie van hal11c met rechts de open 
verbinding naar een deel van hal12. 

Een deel van de kapconstructie van hal 12a 



De Eiffel in haar volledige lengte met op de voorgrond het dakenlandschap van 
de fabriekshallen 

De aansluiting van Eiffell op Eiffellll De aansluiting van Eiffell op Eiffel/1 

De Eiffel gezien vanuit gebouw 22. Op de voorgrond de kappen van gebouw 13 

De Eiffel gezien vanaf 1 Bassin 
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Een van de verdiepingen ter plaatse van Eiffe/11: de betonnen constructie Een van de verdiepingen ter plaatse van Eiffel/11: de stalen constructie 

De Eiffel vanaf de Boschstraat met op de voorgrond de toegangspoort 
De betonconstructie onder het jongste deel van het Eiffelgebouw 
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gehele lengte van het gebouw. De draagconstructie in de kelder is van 
gewapend beton. 

Waardebepaling: De Eiffel heeft de status van Rijksmonument vanwege 
haar beeldbepalend en industrieel karakter, haar naar verhouding vrij 
vroege toepassing van een betonskelet in industriële hoogbouw, als de 
visualisatie van de typologische ontwikkeling van grootschalige hoogbouw 
op industrieel gebied, door de rationele toepassing van de constructie die 
representatief is voor de vooruitstrevende wijze van het industriële bouwen 
onder invloed van het functionalisme, vanwege haar karakteristieke 
bouw massa, door de betekenis van schuilplaats tijdens WOII en vanwege 
de hoge mate van authenticiteit. 
Daarnaast vertoont de Eiffel grote gelijkenis met De Hoge Rug (de 
Philipsapparatenfabriek in Eindhoven) en de Van Nelle fabriek in 
Rotterdam die beide (gedeeltelijk) de status van Rijksmonument hebben. 

Gebouwen 15, 158 en 16* 

Functie: huisvesting voor de te bouwen tunnelovens 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: 1939 en later 

Korte beschrijving: Deze hallen staan in open verbinding met de begane 
grond van de Eiffel. Aan Boschstraat is sprake van een blinde gevel in 
kruisverband. De hallen zijn overdekt met staalconstructie van 
Polonceauspanten uit jaren '30. De oudste delen (hal 16) zijn met 
klinknagels verbonden, de nieuwere (hal 15) met bouten. 

Waarbepaling: staalconstructies in de vorm van Polonceauspanten zijn 
karakteristiek voor industriële hallen. Vooral hal 16 is een exemplarische 
voorbeeld van de constructievorm. De zuidgevel vormt één geheel met de 
gevels van de Eiffel en de hallen 12A en 12B. 

Gebouwen 17 en 18* 

Functie: productiehallen 

De kapconstructie van het lange gebouw 15 

De kopgevels van de gebouwen 15 en 16 
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Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase : 1940-1960 

Korte beschrijving: het gaat om weinig bijzondere naoorlogse 
productiehallen. Ze bestaan uit betonvloeren en een eenvoudige stalen 
draagconstructie waarop betonnen cassetteplaten zijn gelegd. 

Waarbepaling : de staalconstructies in de vorm van kniespanten zijn 
karakteristiek van grote industriële productiehallen, maar in de huidige 
industriële bouwkunst nog veel voorkomend. Wel maken ze deel uit van 
het daken landschap. 

Gebouw 19 

Functie: overkapping 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: ca. 1930 

Korte beschrijving : dit is een simpele overkapping met ranke 
polonceauspanten met dakbedekking van asbestcementplaten. 

Gebouwen 20A, 21 en 22••• 

Functie: voormalige faijencerie (bestaande uit de faijencerie zelf, een 
vormenmakerij en een aardbewerkingsloods) Vaak aangeduid als 
respectievelijk 'Gebouw A' (20A en 21) en 'Gebouw C' 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: respectievelijk 1875 en 1885 

Korte beschrijving: Gebouw 22 (11 vensterassen) is met trappenhuis in de 
knik verbonden met gebouw 21 (17 vensterassen) . Gebouw 20A vormt 
één geheel met gebouw 21 (1 vensteras van de 17) maar is een bouwlaag 
lager: 3 i.p.v. 4. De bouwdelen worden gedekt door zadeldaken met 
gesmoorde pannen. De bakstenen langsgevels hebben reeksen parallel 
geloogde vensters met een twaalfdeling. De uitkragende dakvoet met 
bakgoot wordt gevormd door zware, uitgemetselde 'consoles'. De 
kopgevels zijn grotendeels blind. De kelders vormen een complex van 
tongewelven in langs- en dwarsrichting. De begane grond en de 
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Het exterieur van gebouw 18 gezien vanaf de Boschstraat. Op de achtergrond 
de Eiffel en gebouw 33 

De kapconstructie van gebouw 1 7 



Oe straatgevel van gebouw 22 met daaNoor een deel van de ommuring van 
het terrein 

Eén van de keldergewelven in dwarsrichting 
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De gebouwen 21 en 22 gezien vanuit de Eiffel 

Oe kapconstructie van gebouw 21 



De straatgevel van gebouw 21 binnen de ommuring met 
op de achtergrond de onderdoorgang van de andere 
'Belg', gebouw 8 

De draagconstructie op de begane grond van 
gebouw 21: ijzeren kolommen, ijzeren liggers en 
gemetselde troggewelljes op staal 
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Het keldergewelf in langsrichting. Aan de rechterkant de 
opeenvolgende keldergewelven in dwarsrichting. 



verdiepingen hebben elk twee reeksen parallelle kolommen, waarop een 
stalen onderslagbalk ligt die de troggewelfjes draagt. De kolommen op de 
begane grond van gebouw 21 zijn van gietijzer of van staal, op de 
verdiepingen lijken ze van beton te zijn. De zolders hebben borstweringen. 
De houten kapconstructies bestaan uit gestapelde spanten. Het bovenste 
juk is een A-spant met een tussenbalk en een middenstijl, die op de 
dekbalk boven de middelste standvink staat. Op de dekbalk boven de 
beide andere standvinken staat een verticale stijl die de jukbenen van het 
A-spant ondersteunen. De jukbenen zijn ook met lange houten balken 
afgeschoord op de middenstijL Op de spanten rusten gordingen, waarop 
het dakbeschot is bevestigd. 

Waarbepaling: de gebouwen hebben de status van monument. Het gaat 
om een hoog en markant gelegen complex van sober gedecoreerde 
bakstenen gebouwen, dat in deze opzet en vormgeving sterk lijkt op 
enkele andere van de oudste gebouwen op het Sphinxterrein (gebouwen 
8, 23, 31 en 33). Het is voorzien van een bijzonder keldercomplex, 
karakteristieke draagconstructies en kapconstructie. 

Gebouw 23 

Functie: doorloop 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: 1940-1960 

Korte beschrijving: dit is een vierlaagse doorloop tussen gebouwen 8 en 
21. Het bestaat uit een stalen skelet waarvan de velden zijn voorzien van 
metselwerk. 

Gebouw 24 

Functie: overkapte straat 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: vlak na WOII 
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Een deel van het exterieur van 
gebouw 23 met rechts een deel 
van de noordgevel van gebouw 8 

Een deel van de overdekte straat, 
gebouw24 

Het interieur van gebouw 25 op de begane grond, ter p laatse van de 
onderdoorgang waar vroeger de fabrieksspoorlijn heeft gelopen 



Korte beschrijving: dit is een overdekte straat die uit een overkapping met 
eenvoudige Polonceauspanten bestaat, die aangebracht zijn tussen de 
bestaande bebouwing. 

Gebouw 25** 

Functie : voormalige vormenmagazijn 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: 1903, verbouwing in 1945 

Korte beschrijving: Dit gebouw bestaat uit een begane grond, twee 
verdiepingen, twee zolderverdiepingen onder met pannen gedekt 
zadeldak. Het is vijf traveeën lang, één venstaras per travee en is voorzien 
van geloogde stalen vensters . De onderdoorgang, t.b.v. het inmiddels 
verdwenen spoor heeft stalen vakwerkliggers met daarover troggewelfde 
vloeren op staalprofielen. 
De aangebouwde delen zijn overdekte straten met een voornamelijk stalen 
draagconstructie. 

Waardebepaling : het gebouw toont grote overeenkomsten met gebouwen 
20 en 21 maar is geen monument vanwege het meer sobere en minder 
representatieve exterieur in combinatie met de aanpassingen die de 
authenticiteit van het gebouw enigszins hebben aangetast. Wel heeft het 
gebouw een sterke betekenis in de ensemblewaarde. De onderdoorgang 
is een tastbare weergave van de vroegere routing op het terrein . 

Gebouw 26** 

Functie: productiegebouw 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: 1920 

Korte beschrijving: dit is een vierlaags gebouw dat verrezen is tegen de 
korte zijde van gebouw 30. De driebeukige draagconstructie bestaat uit 
een staalskelet waarover op de verdiepingen een betonnen vloer is 
gestort. De staalconstructie is per opgaande verdieping lichter 
gedimensioneerd. Het 

Delen van het exterieur van gebouw 25 gezien vanaf de Statensingel 

Delen van de staalconstructie van gebouw 26 
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dak bestaat uit betonplaten die op stalen draagconstructies zijn gelegd. De 
bakstenen gevels hebben stalen vensters met een horizontale geleding 

Waardebepaling: de bouwconstructie waarbij betonvloeren op de stalen 
draagconstructie zijn gestort, kan worden beschouwd als een overgang in 
bouwmethode, van betonbouw naar staalbouw. Maar dan wel met een 
zeer sobere vormgeving en weinig representatief karakter. 

Gebouw 27 

Functie: thans doorloop 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: 1935 

Korte beschrijving: het onderkelderde gebouw 27 is volledig ingebouwd 
door aangrenzende gebouwen. Het bestaat uit een stalen draagconstructie 
waarover betonnen vloeren zijn gestort. Gevels en binnenmuren in 
baksteen. Het platte dak heeft een houten balklaag. 

Gebouw 28*** 

Functie: overdekte straat met inrijpoort 
Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: ca. 1870 

Korte beschrijving: Deze straat is rond 1870 overdekt. Op de hoek 
Boschstraat I Statensingel bevindt zich een inrijpoort waar lange tijd het 
spoor naar de havenkom heeft gelegen. De kapconstructie bestaat uit 
grenenhouten A-spanten met houten gordingen en rondhouten sporen. 

Waardebepaling: De kapconstructie zelf is weinig bijzonder. De poort van 
het gebouw (met jaarsteen) vertegenwoordigt echter een hoge 
monumentale waarde vanwege de vormentaal en vooral als ensemble met 
de neo-classistische toegangspoort en als tastbaar restant van de 
ontsluiting van het terrein in de richting van de havenkom. 

Gebouw 29: ingetekend maar reeds gesloopt 
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Een deel van her onderkelderde gebouw 27 

De voormalige spoodngang op de 
hoek Starensingel I Boschstraat 

De gevel van gebouw 28 met op de achtergrond de kopgevels van de 
gebouwen 26 en 30 en rechts de kopse gevel van gebouw 25 



Gebouw 30*** 

Functie: voormalig gebouw voor sanitaire artikelen ('Molengebouw') 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: 1918, uitbreiding in 1948 

Korte beschrijving:het gaat hier om een zeslaagse hoogbouw met plat dak. 
Het is opgebouwd uit een betonskelet waarbij de kolommen in de kelder 
achtzijdig zijn uitgevoerd. Daarop rusten de stalen balken en troggewelven 
op stalen liggers. De hoger gelegen verdiepingen, die later er op zijn 
gebouwd, hebben een betonskelet met betonvloeren. De in rode 
bakstenen opgetrokken gevels hebben stalen vensters. Het gebouw is in 
1948 uitgebreid door een staalconstructie tegen de westgevel van het 
bestaande gebouw 30A aan te bouwen. De dakconstructie van deze 
aanbouw bestaat uit bisbetonplaten en dakvensters op stalen profielen. 

Waardebepaling : het Molengebouw heeft hoge monumentale waarde 
vanwege haar authenticiteit, vanwege de vrij vroege toepassing van een 
betonskelet in industriële hoogbouw en vanwege het gegeven dat het 
gebouw qua bouw1echniek en bouwmethode een voorloper is van het 
Eiffelgebouw (positieve ensemblewaardel dat de status van 
Rijksmonument heeft. De aanbouw is weinig bijzonder. 

Gebouw 31** 

Functie: productiegebouw 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: ca. 1935 

Korte beschrijving: dit is een zeslaags gebouw met een driebeukige 
draagconstructie bestaande uit staalskelet waarover op de verdiepingen 
een betonnen vloer is gestort. De staalconstructie is per opgaande 
verdieping lichter gedimensioneerd. Het flauw hellend zadeldak is van 
gewapend beton. De bakstenen gevels hebben eenvoudige stalen 
vensters met een twaalfruits indeling. 

Waardebepaling: de bouwconstructie, waarbij betonvloeren op de 
stalendraagconstructie zijn gestort, kan worden beschouwd als een 
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De bakstenen gevel van gebouw 30 met op de voorgrond de uitbreiding uit 
1948 

De achthoekige betonnen 
kolommen op de begane grond 

De betonconstructie van 
gebouw 30 op de 
bovenliggende verdiepingen 



overgang in bouwmethode, van betonbouw naar staalbouw dat 
kenmerkend is voor het terrein. 

Gebouw 32*** 

Functie: overdekte straat 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: ca. 1930 

Korte beschrijving: deze overdekte straat is gebouwd tussen bestaande 
gevels van gebouwen aan weerszijden. De overkapping wordt gekenmerkt 
door de innovatieve en bijzondere toepassing van beton dat in een 
paraboolvorm gestort is. De straat wordt verlicht door dakvensters in de 
nok van de gewelfde vorm. 

Waardebepaling : deze onafgewerkte gewapend betonnen constructie 
heeft hoge monumentale waarde vanwege de bijzondere vorm en het 
innovatieve karakter. 

Gebouw 33** 

Functie : voormalige productieruimte voor modelkamerglas. 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: 1922 

Korte beschrijving : Dit gebouw bestaat uit een begane grond, twee 
verdiepingen en een zolder onder een met betonpannen gedekt zadeldak 
waarvan de nok evenwijdig aan de straat is georiënteerd. De 
draagconstructie bestaat uit stalen kolommen, vloeren van gewapend 
beton, bakstenen gevels en een kapconstructie bestaande uit houten 
spanten. De constructie en de vormgeving vertoont overeenkomst met de 
gebouwen 7,8, 21 en 22 maar is soberder I minder representatief dan deze 
gebouwen. De zes vensterassen brede, bakstenen langsgevel heeft 
geloogde vensteropeningen met een uitkragende onderdorpel en stalen 
venster. De uitkragende dakgoot die de gevel aan de bovenzijde afsluit, is 
gelegd op uitkragende, gemetselde consoles. Het gevelbeeld wordt 
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De zuidgevel van gebouw 31 gezien vanaf de Boschstraat 

De overdekte straat, 
gebouw 32, gezien 
vanuit gebouw 17 

De straatgevel van de gebouwen 33, 34 en 25 



verlevendigd door een serie reset-ankers. De zuidelijke kopgevel , waarop 
een éénlaagse productiehal aansluit (gebouw 18) is blind. 

Waardebepaling: het gebouw heeft een karakteristieke draagconstructie, 
kapconstructie en vormgeving, maar is minder representatief en soberder 
dan de soortgelijke gebouwen 7,8,21 ,22. 

Gebouw 34** 

Functie: voormalige fabriek voor gipsfabricage 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: 1917-1918 

Korte beschrijving: dit vierlaags gebouw met betonskelet en sobere 
bakstenen gevels vertoont grote overeenkomsten met het aansluitende 
gebouw 35. Het smalle pand heeft een twee vensterassen brede gevel aan 
de Boschstraat die op de begane grond blind is en op de verdiepingen 
geloogde vensteropeningen met stalen vensters heeft. 

Waardebepaling: het gebouw heeft een karakteristieke draagconstructie 
en vormgeving, maar heeft minder monumentale waarde dan soortgelijke 
gebouwen op het terrein vanwege het minder markante en meer sobere 
karakter. 

Gebouw 35*** 

Functie: voormalige fabricagegebouw voor sanitaire artikelen 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: 1917-1918 

Korte beschrijving: dit vijflaags gebouw heeft een skelet van gewapend 
beton (een vrij vroege toepassing voor hoogbouw in Nederland) en sobere 
bakstenen gevels. De elf vensterassen brede gevel aan de Boschstraat is 
op de begane grond nagenoeg blind, maar heeft op de verdiepingen 
geloogde vensteropeningen met vernieuwde stalen vensters. Het 
betonnen dak is uitgevoerd met licht overstek. De achtergevel (westgevel) 
is, i.t.t. de met bakstenen beklede straatzijde, in onafgewerkte betonsteen 
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Oe aansluiting van gebouw 34 op 
gebouw 35 aan de Boschstraat 

Een deel van de achtergevel van 
gebouw35 

De betonconstructie van gebouw 35 op de bovenste verdieping 



uitgevoerd en heeft twee rechthoekige vensters (staal) per travee. Deze 
gevel was in oorsprong de voorgevel van het gebouw, gericht op de 
binnenstraat (32). De overeenkomsten met het latere Eiffelgebouw zijn hier 
het meest duidelijk. 

Waardebepaling: deze sanitairfabriek heeft hoge monumentale waarde 
vanwege de authenticiteit, de zeer vroege toepassing van een betonskelet 
in industriële hoogbouw (het oudste gebouw op het terrein dat in beton 
werd gebouwd) en het gegeven dat het gebouw, zowel qua functie als qua 
bouwtechniek en bouwmethode, een voorloper is van het Eiffelgebouw dat 
de status van Rijksmonument heeft. 

Gebouwen 36A, 368 en 36C** 

Functie: kantoorgebouw 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: 1956 

Korte beschrijving: dit gebouw omvat drie/vier bouwlagen onder een plat 
dak. Het skelet en de vloeren bestaan in het geheel uit gewapend beton, 
de vulling in de gevels is in baksteen uitgevoerd. Een deel van de 
oorspronkelijke stalen ramen is vervangen door aluminium varianten. 
Kenmerkend is de verticale geleding in de gevels doordat de vensters met 
borstweringen verdiept tussen de in het exterieur zichtbare betonnen 
draagconstructie zijn geplaatst. 

Waardebepaling: dit gebouw is een representatief kantoorgebouw uit de 
jaren '50 (de wederopbouwperiode). Verder is er in enkele gevels zeer 
gedetailleerde glaskunst toegepast. 

Gebouw 37*/*** 

Functie: hal en entree tot showroom 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwtase: 1950 
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De westgevel van kantooorgebouw 36, op de achtergrond de toegangspoort 

Een detail van de zijgevel 
van gebouw 36 met de 
glaskunst op de bovenste 
verdieping 

De hergebruikte entreeomlijsting in 
de straatgevel van gebouw 37 



Korte beschrijving: het gebouw is opgetrokken in baksteen met in de 
voorgevel een portaal samengesteld uit enkele achttiende eeuwse 
bouwfragmenten: de omlijsting hoort waarschijnlijk niet bij de houten 
sierlijst boven de moderne deuren . De rococofragmenten zijn afkomstig 
van een huis aan de Boschstraat 

Waardebepaling: de vormgeving van het gebouw is weinig bijzonder. De 
historische bouwfragmenten die (alhoewel contextloos) in de vormgevel 
zijn toegepast hebben hoge monumentale waarde . 

Gebouw 38** 

Functie: showroom 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: 1950 

Korte beschrijving: deze showroom onder een flauw heltend dak heeft een 
betonnen draagconstructie en gevels in rode baksteen. De gevel aan de 
noordzijde, de voormalige voorgevel, is qua vormgeving geënt op de 
ideeën van het eclecticisme en het meest representatief. In deze gevel 
wordt de illusie gewekt dat het gebouw slechts een bouwlaag heeft , 
hetgeen in de zijgevels wordt ontkracht. Deze overige gevels zijn 
functioneel te noemen en hebben weinig bijzondere kenmerken. 

Waardebepaling: het gebouw is bijzonder als voorbeeld van een 
representatieve toepassing van de eclectische bouwstijl, die tijdens de 
wederopbouwperiode weinig is gehanteerd. 

Gebouw 39 
Zie gebouw 4 

Gebouwen 40,41 en 42 
Niet aanwezig , vermoedelijk gesloopt 

De voorgevel van het gebouw 38 

Het exterieur van gebouw 34 
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Gebouw43 

Functie: opslagplaats 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: 1940-1960 

Korte beschrijving: dit gebouwtje bestaat uit drie delen. Gebouw 43Ais een 
bakstenen gebouw onder plat dak, gebouw 43B heeft een lessenaarsdak 
dat aansluit op de kopgevels van hal 1. Het gebouw heeft een staalskelet 
dat gevuld is met baksteen. De lange gevel aan de noordzijde heeft zes 
stalen vensters onder een betonlatei. Gebouw 43C heeft een betonnen 
borstwering waarop een stalen opbouw bekleed met damwandprofielen, 
zoals ook het dak. 

Waardebepaling: de gebouwtjes worden gekenmerkt door een vrij 
onbeduidende en sobere vormentaal. 

Gebouwen 44, 45 en 49 

Functie: respectievelijk expeditiehal, inpakhal, opslagmagazijn 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: 1980 (44,45) 1983 (49) 

Korte beschrijving: de gebouwen 44 en 45 bestaan uit een standaard 
stalen draagconstructie en een plat dak. De gevels hebben een bakstenen 
borstwering met daarboven staalplaten. Gebouw 49 is drie jaar later op 
identieke wijze gebouwd. 

Gebouw46 

Functie: portiersloge 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: ca. 1990 

Korte beschrijving : dit moderne gebouwtje bestaat uit een plat dak en 
aluminium pui. 

Het exterieur van gebouw 44 

Het exterieur van gebouw 45 
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Gebouw 47 

Functie: fietsen- en motorstalling 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: 1980 

Korte beschrijving: dit moderne gebouwtje heeft een eenvoudig stalen 
draagconstructie. 

Gebouw 48 

Functie: magazijn 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: naoorlogs 

Korte beschrijving: dit magazijn is acht traveeën lang, met bakstenen 
gevels en een draagconstructie in de vorm van een in staal uitgevoerde 
sheddakconstructie op stalen stijlen . 

Waardebepaling: deze staalconstructie met sheddak is karakteristiek voor 
grote industriële hallen maar wordt nog vaak toegepast. 

Gebouw 49 
zie gebouw 44 

Gebouw 50 

Functie: Romneyloods 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: 1994 

Korte beschrijving: de gevels van deze zogenaamde Romneyloods hebben 
lage bakstenen borstwering waarboven stalen golfplaten. De 
draagconstructie wordt gevormd door spanten samengesteld uit stalen 
buizen, geplaatst op de bakstenen borstwering. 
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Gebouw 51 

Functie: loods voor opslag van chemisch afval 

Bouwjaar/ bouwjaren/ bouwfase: 1960-1999 

Beschrijving: kleine moderne, onbeduidende loods. 

De fietsen- en motorstalling 

Het exterieur van gebouw 48 
met op de voorgrond de 
portierloge, gebouw 46 

Exterieur voor de opslag van 
chemisch afval, gebouw 51 



Résumé & conclusies analyse 

A. Stedebouwkundige ontwikkelingen en vooruitzichten 

Als we naar de ontwikkeling van Maastricht in zijn geheel kijken 
(Structuurvisie Maastricht 1990 -2000 en volgenden), dan kunnen we 
opmerken dat, ondanks alle bewegingen in de stad, het Sphinxterrein 
steeds nagenoeg ongemoeid wordt gelaten. De laatste jaren was de 
stadsontwikkeling in Maastricht gericht op verdichting van het stedelijke 
weefsel. Deels om kwaliteit na te streven, deels uit pure noodzaak omdat 
Maastricht letterlijk tegen de grenzen van haar groei stuit. Er is nog één 
expansiemogelijkheid: het Belvédèregebied aan de noordkant van de 
historische stadskern. Dit gebied gaat de komende decennia 
geïntensiveerd worden . Het Sphinxterrein maakt geografisch onderdeel uit 
van dit gebied. Maar het Masterplan Belvédère is in 2003 dusdanig 
samengesteld dat wanneer het Sphinxterrein op den duur niet voor 
herontwikkeling beschikbaar zou komen, dit de uitvoering van Belvédère 
als geheel geenszins in de weg staat. De makers van het Masterplan 
erkennen hiermee onbewust één van de belangrijkste eigenschappen van 
het gebied: haar sinds de Middeleeuwen autonome karakter. 

B. Cultuurhistorische ontwikkeling Sphinxterrein 

1350- 1632: Pre-industriele ontwikkeling 
Tot de ontmanteling van de vesting in 1867 zouden de contouren van het 
Sphinxterrein niet wezenlijk veranderen. Aan de west- en noordzijde werd 
dit stadsdeel begrensd door de middeleeuwse stadsmuur (de tweede 
stadmuur 1200- 1300), aan de zuidzijde door een weg op de plaats van 
de latere Maagdendries en Breulingstraat en aan de oostzijde door de 
Bosch straat. 
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Dit terrein was slechts spaarzaam bebouwd. Er lagen twee kloosters, 
(klooster)tuinen, droogvelden en wijngaarden. Verder telde het gebied 
enkele huizen en boerderijen . 
Het huidige stratenplan en de Andrieskapel stammen uit deze tijd. 

1632 - 1814: De uitbouw van de vesting 
Na 1632 werd rond de stad een gordel van vestingwerken aangelegd (o.a. 
door Vauban). Het terrein kreeg meer en meer een militaire functie. Beide 
kloosters werden in 1797 opgeheven en kregen een militaire functie. 
Verder werden er een kruithuis en een pikeursbaan gebouwd. 

1814-1845: Kanalen en industrie 
Tussen 1814 en 1845 veranderde de stad sterk van karakter. Naast 
vestingstad kreeg Maastricht steeds meer betekenis als centrum van 
handel en industrie. 
Van alle gebouwen die in de periode 1814 tot 1845 zijn opgetrokken op het 
Sphinxterrein is, met uitzondering van enkele keldergewelven, niets 
bewaard gebleven. Met grote aannemelijkheid zijn de kelders van de 
glasslijperij uit 1834 en de eerste aardewerkfabriek uit 1836 te noemen, de 
allereerste fabriekjes die Petrus Regout heeft opgezet. 
Uit deze periode stammen ook het Bassin en de Zuid-Willemsvaart. 

1845 -1867: Spoorwegen en gasproductie 
Tussen 1842 en 1861 kocht Regout opnieuw grote stukken grond langs de 
Boschstraat en bouwde hij in snel tempo voort aan zijn industriële 
imperium. Tot aan de ontmanteling van de vesting waren de 
expansiemogelijkheden aan de westzijde van de Boschstraat uitgeput. 
Naast veel aardewerkfabrieken, bouwde Regout ook zijn eigen gasfabriek. 
De grote toegangspoort is het enige bouwwerk dat nog resteert uit deze 
periode. 

1867- 1899: Ontmanteling en uitbreiding 
Na de ontmanteling van de vesting wist Regout grote delen van de 
vestinggrond aan te kopen, die aan de noord- en westzijde van zijn 



fabrieksterrein grensden. Vanaf die tijd werden de bestaande 
fabrieksgebouwen verbouwd en verder uitgebreid. Het terrein werd een 
lappendeken van tientallen kleine gebouwtjes, die met elkaar werden 
verbonden tot één groot complex. De aardewerkfabricage nam steeds 
meer de overhand. 

De volgende in deze periode opgetrokken gebouwen bestaan nog: 
Gebouw A {1875), Gebouw B (1875), Gebouw C {1885) (samen de 
'Belgen' genoemd), de Brikkenbouw {1875), het Decoratieatelier {1877), 
het gebouw voor de gipsfabricage {1877), het Molengebouw (1893) en de 
poort op de hoek Statensingel I Boschstraat met jaarsteen (1873). 

Gebouwen A, B en C verdienen speciale aandacht omdat er weinig tot 
niets aan verbouwd is, waardoor ze een goed beeld geven van 
fabrieksgebouwen uit deze periode in het Limburgs-Belgische 
grensgebied. Het gebouw voor de gipsfabricage lijkt qua bouwstijl op deze 
'Belgen'. Het Molengebouw is qua bouwtechniek en bouwmethode een 
voorloper van het later gebouwde Eiffelgebouw dat thans de waardering 
Rijksmonument kent. 

1899 - 1924: Elektriciteit en gewapend beton 
In 1899 was het terrein aan de Boschstraat zo goed als volgebouwd, 
grootschalige nieuwbouwprojecten bleven uit. In deze periode deed het 
gewapend beton zijn intrede. Dit nieuwe bouwmateriaal zorgde ervoor dat 
het fabriekscomplex van de Sphinx vooral in de hoogte uitgebreid werd. 
De Sphinx ging zich vanaf 1900 vooral richten op de productie van sanitair. 

De volgende in deze periode opgetrokken gebouwen bestaan nog aan de 
westkant van de Boschstraat het vormenmagazijn (1903), de 
sanitairfabriek {1916), de nieuwe verdiepingen op het molengebouw 
{1918), de nieuwe verdiepingen op de Brikkenbouw {1923) 

Het vormenmagazijn komt qua bouwstijl overeen met de 'Belgen'. De 
betonnen sanitairfabriek uit 1916 is het oudste gebouw op het terrein dat in 
beton werd gebouwd en qua bouwtechniek en bouwmethode een 
voorloper van het Eiffelgebouw. 
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1924 - 1970 Sanitair en tunnelovens 
In deze periode kreeg de productie van sanitair steeds meer gewicht, ten 
koste van het serviesgoed. Veel oude fabrieksgebouwen werden 
afgebroken en vervangen. In 1929 werd de nieuwe sanitair fabriek 
opgeleverd. In dit Eiffel I-gebouw van zeven verdiepingen werd de 
sanitairproductie, die tot dan toe over het hele terrein verspreid plaatsvond, 
geconcentreerd. In 1930 kwam Eiffelll gereed en in 1941 Eiffellll. Aan 
weerszijden van de Eiffelgebouwen werden langwerpige hallen gebouwd 
waarin uiteindelijk de nieuwe tunnelovens hun plaats kregen. 

De volgende in deze periode opgetrokken gebouwen bestaan nog: Eiffel I 
t/m 111, een reeks magazijngebouwen, de showroom (1950), het 
kantoorgebouw {1956). 

Het Eiffelgebouw is in zijn totaal Rijksmonument. De Eiffel is het product 
van het rationalisering- en moderniseringsgedrag van de leiding van 
Sphinx in de jaren tussen de twee wereldoorlogen. Qua architectuur komt 
het duidelijk overeen met andere Nederlandse fabrieksgebouwen uit de tijd 
van het functionalisme (zoals de Philipslabrieken in Eindhoven en de Van 
Nelle fabriek). Vanuit deze optiek gezien weerspiegelt het Sphinxterrein op 
een unieke wijze de geleidelijke integratie van Maastricht in de 
Nederlandse cultuur. 
De showroom en het kantoorgebouw geven qua architectuur en 
materiaalgebruik een unieke weerspiegeling van de sobere vormgeving 
tijdens de wederopbouwperiode. 

1970 - 2007 Logistieke veranderingen 
Deze laatste periode kenmerkt zich door weinig bouwactiviteit Er werden 
een aantal grote magazijnloodsen geplaatst. Wel werd er veel gesloopt 
(vooral ten zuiden van de Brikkenbouw). Tijdens de sloop van de 
tunnelovens gingen ook de laatst overgebleven schoorstenen tegen de 
vlakte. De hoofdingang van het complex kwam als gevolg van logistieke 
veranderingen aan de Maagdendries te liggen. 



C. Bouw -historische, -technische en -typologische analyse 

Ondanks de veranderingen die zich de afgelopen jaren hebben 
voorgedaan in de bebouwing zijn in het gebied grote delen aan te wijzen 
die cultuurhistorisch zeer waardevol zijn. Enerzijds zijn dit de 
archeologische resten die zich in de ondergrond bevinden: de restanten 
van de stadsmuur en latere vestingwerken, maar ook de 19de eeuwse 
vroeg-industriële gebouwen van de fabrieken van Regout 
Uit onderzoek blijkt dat van het bodemarchief grote stukken redelijk 
ongeschonden bewaard zijn gebleven. 

Van latere datum hebben de volgende nog overeind staande gebouwen 
vanwege authenticiteit, bijzonderheid van de draagconstructie of de 
bouwmethode, kenmerkendheid van de gevels, betekenis of de 
ensemblewaarde een hoge monumentale waarde: de voormalige 
fayencerie (Gebouw B), de Gebouwen A en C, het Eiffelgebouw (I t!m lil) 
(Rijksmonument), het molengebouw, de sanitairfabriek uit 1916 en de 
overdekte straat tussen de twee laatstgenoemde gebouwen. 

Daarnaast zijn er veel gebouwen die individueel niet in aanmerking komen 
voor het predikaat 'hoog monumentaal', maar die door hun ouderdom , hun 
ligging, hun betekenis maar vooral door hun samenhang een hoge 
cultuurhistorische waarde hebben. Te denken valt aan het gebouw voor de 
gipsfabricage, het vormenmagazijn uit 1903 en het zeslaagse gebouw ten 
zuiden van het molengebouw die allen qua bouwstijl sterke gelijkenis 
vertonen met de 'Belgen'. 
Daarnaast ook de vele fabriekshallen (met waardevolle spantconstructies 
waaronder de zeer karakteristieke Polonceauspanten) die samen een 
aaneengesloten dakenlandschap vormen dat zo kenmerkend is voor 
fabrieksterreinen . 

Verder de neoclassicistische fabriekspoort (Rijksmonument) in combinatie 
met de fabriekspoort op de hoek Statensingel I Boschstraat waar ooit de 
fabrieksspoorlijn het terrein binnenkwam. 
Daarnaast ook de infrastructuur van het terrein: het assenkruis (met een 
noord-zuid en een oost-west lijn) waarlangs zich de ontwikkeling van het 
terrein heeft voltrokken. 
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Ook de ommuring (met een diversiteit aan bouwsporen) verdient het om 
behouden te blijven omdat hij het fysieke bewijs van het afgesloten 
karakter van het terrein is. 
Van verder belang is de (tegenwoordig vertroebelde) ruimtelijk-historische 
relatie van het terrein met het Bassin. 

Het feit dat op het Sphinxterrein fraaie voorbeelden van industriebouw van 
omstreek 1880, 1930 en 1955 te zien zijn vertegenwoordigt een waarde op 
zichzelf . Kenmerkende voorbeelden van die drie periodes moeten juist in 
hun onderlinge combinatie behouden blijven. 

Uit de analyse komen een aantal uitgangspunten voort : 

-Gebouwen met een hoge monumentale waarde behouden en waar nodig 
herstellen; 

-De historische structuur handhaven en als uitgangspunt nemen voor 
ontwikkelingen ; 

-Fragmenten van oudere, inmiddels grotendeels gesloopte gebouwen, die 
nu deel uit maken van gebouwen zonder monumentale waarde, zoveel 
mogelijk behouden; 

-De samenhang tussen de verschillende waardevolle panden zo veel 
mogelijk respecteren en als uitgangspunt nemen. 



Theorie 

Theorievorming: analogie als rode draad 
In de analyse hebben we kunnen zien dat ondanks de vele bewegingen in 
de compacte stad Maastricht, het Sphinxterrein steeds ongemoeid wordt 
gelaten. Dit geeft blijk van één van de meest kenmerkende eigenschappen 
van het terrein : het is een enclave in de stad waarbinnen zich altijd een 
autonome ontwikkeling heeft afgespeeld. Het vroeg stedelijke 
industrielandschap in de binnenstad van Maastricht ligt veilig binnen de 
ommuring en laat zich nauwelijks reguleren door factoren van buitenaf. We 
kunnen daarom het Spinxterrein met zijn relatief grote oppervlakte 
opvatten als een 'stad binnen een stad'. 
En hierin ligt gelijk de historische importantie van het complex: de cultuur
en bouwhistorische ontwikkelingen die er hebben plaatsgevonden vanaf 
halverwege de 14e eeuw hebben elkaar, haast afgesloten van de 
buitenwereld, opgevolgd. Ze zijn alleen niet direct zichtbaar, maar latent 
aanwezig. 

Uit de analyses zijn een aantal theoretische thema's te destilleren die 
vervolgens tot doel hebben om tot ontwerpuitgangspunten en tot 
ontwerpstrategieën te leiden. Binnen mijn interpretatie van de analyses 
laten zich vijf verschillende theoretisch thema's onderscheiden. Een aantal 
thema's hebben duidelijk raakvlakken , andere minder. Door alle theorieën 
loopt echter één rode draad: uiteindelijk hebben ze alle vijf hun wortels in 
het continuïteitsdenken. lgnasi de Sola Morales herkent dit 
continuïteitsdenken als hij binnen de architectuur een verschuiving van 
attitude signaleert. Hij bespeurt een verschuiving van contrast naar 
analoog. "Bij de houding van contrast ligt de nadruk op de eigenheid en 
eigentijdsheid van het ontwerp; op de eigen identiteit ten opzichte van het 
oude. Deze houding komt voort uit de veronderstelling dat contrast de 
betekenis van het oud en het nieuwe intensiveert en visualiseert. Bij die 
van analogie ontstaat het ontwerp uit de oscillatie tussen het oude en het 
nieuwe, waarbij uit de interferentie tussen beide iets nieuws ontstaat. 
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Daardoor is de identiteit van het nieuwe verbonden met de historie, in 
plaats van dat het ermee geconfronteerd wordt. 10 

Het architectonische model van de Continuïteit berust op de opvatting dat 
de grondslagen van de architectuur niet tijdgebonden zijn en dat de 
(architectuur) geschiedenis een continue traditie vormt, of zou moeten 
vormen. Interventies in historische gebouwen zouden niet gebaseerd 
moeten zijn op het verschil met het bestaande, maar op gelijkenis en 
congruentie. 
In de houding van analogie vinden we een pleidooi voor een operatieve 
omgang met het verleden als ruw materiaal. 11 We kunnen concluderen dat 
de methode van het morfologisch-historisch onderzoek, dat zich 
onderscheidt door een direct operatief maken van de geschiedenis voor 
het (stedebouwkundig) ontwerp, hier zijn toepasbaarheid lijkt te hebben 
bewezen. 

10 Zie Re-Arch: nieuwe ontwerpen voor oude gebouwen, blz. 11 
11 

Zie Re-Arch: nieuwe ontwerpen voor oude gebouwen, blz. 12 



THEMA 1. LAGENBENADERING: DE METAFOOR VAN DE 
PALIMPSEST 

In de morfologisch-historische analyse hebben we gezien dat de 
occupatiegeschiedenis van het Sphixterrein is op te delen in acht 
opeenvolgende geschiedenislagen. Op dit moment overdekken en 
verbergen deze lagen elkaar; de verzameling gebouwen heeft de fysieke 
verschijningsvorm van één amorf veld. Kenmerkend voor industriële 
terreinen is het zichzelf telkens vernieuwend productieproces. Eén van de 
gevolgen hiervan is dat er de afgelopen 170 jaar steeds is bijgebouwd, 
gesloopt, aangebouwd en opgehoogd. Overal zijn bij- op- en aanbouwsels 
op te merken. Bij een eerste beschouwing van het terrein is het lang niet 
altijd mogelijk om aan te geven wat ooit een zelfstandig gebouw is 
geweest, omdat alle gebouwen aan elkaar zijn gegroeid. Om deze 
complexiteit te ontrafelen kunnen we gebruik maken van de 
lagenbenadering. Elk van de acht geschiedenislagen kunnen we 
afzonderlijk bekijken, op waarde schatten en in onderling verband 
plaatsen. Ook gebouwdelen en structuren die op dit moment niet zichtbaar 
zijn omdat ze simpelweg onder de grond liggen, kunnen op deze manier 
deel uit gaan maken van de context. De lagenbenadering verwijst naar de 
metafoor van de palimpsest. Een palimpsest in de traditionele betekenis 
van het woord is een hergebruikt stuk perkament. De bovenste laag van dit 
perkament (met de tekst erop) werd afgeschraapt zodat het perkament 
opnieuw beschreven kon worden. Vaak bleef de oorspronkelijke tekst toch 
nog deels zichtbaar. Wetenschappers gebruiken UV lampen om de 
onderliggende tekst beter te zien. Deze metafoor verwijst naar het idee 
van de sedimentaire stad, de stad die laag na laag groeit door de 
onvoorspelbare accumulatie van gebouwen. Als we de bovenliggende 
lagen kunnen afpellen, komen de onderliggende lagen (soms letterlijk) aan 
de oppervlakte te liggen. 
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Rotterdam, verstedelijkt landschap 
Frits Palmboom heeft in Rotterdam, verstedelijkt landschap de stadskaart 
van Rotterdam laag voor laag afgepeld tot de oorsprong van haar structuur 
zich onthult. Pamboom legt uit dat in de ogenschijnlijke 'leegte' van 
Rotterdam na de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog 
geschiedenis en landschap veel sterker in de stad aanwezig zijn dan op 
het eerste gezicht kan worden verondersteld . De rol van het landschap in 
de vorming van de stedelijke morfologie lijkt veel belangrijker dan tot dan 
toe altijd was aangenomen. Palmboom vat de stad op als meer dan een 
neutrale ondergrond; ieder nieuw ontwerpproces voegt zich namelijk in 
een reeks van historische metamorfoses. Hij begint zijn boek met een 
citaat van Aldo van Eyck dat de lading van zijn betoog aardig lijkt te 
dekken : 

·Oe stelling van Rykwert, dat een stad zich niet met psychologische zaken laat 
vergelijken, behalve met de droom, is daarom zo evocatief, omdat er juist in de droom 

sprake is van een in elkaar schuiven -een doordringen- van zaken waarvan wij ~ewend 
zijn geraakt aan te nemen, dat zij alleen naast elkaar of na elkaar bestaan '. 2 

'[ .. . ] Net als in de droom laten ervaringen uit alle tijden hun sporen na, 
schijnbaar willekeurig door elkaar, alsmaar veranderend, onverwacht de 
kop opstekend en elkaar beïnvloedend ( ... ]'. 13 

Palmbooms leidraad voor de analyse van Rotterdam was een reeks stads
en topografische kaarten. Hij ontwart een caleidoscopisch systeem van 
lagen en patronen, die over en door elkaar heen liggen. Samen geven zij 
een beeld van de occupatiegeschiedenis, de manier waarop mensen het 
land in bezit hebben genomen. 'De mechanismen en processen die de 
ruimtelijke structuur van de stad bepalen zijn niet aan één periode of 
tijdstip gekoppeld. Soms verlopen ze schoksgewijs, soms geleidelijk, soms 

12 Palmboom, F. Rotterdam, verstedelijkt landschap, pag. 8 
13 Palmboom, F. Rotterdam, verstedelijkt landschap, pag. 11 



werken ze opeenvol~end, maar vaak gelijktijdig. Er is sprake van een niet
lineaire continuïteit'. 4 

Uiteindelijk tekent Palmboom een reeks thematisch kaarten waaruit blijkt 
dat stratenpatronen, het wegengrid uit het Basisplan, ringpolders en 
verkeerpleinen gebaseerd zijn op 'diepe structuren' als stelsels van 
ontwateringsloten, rivierlopen, kreken enz. 
De verschillende patronen die Palmboom heeft ontdekt vinden hun 
oorsprong in verschillende perioden maar liggen in het kaartbeeld 
synchronisch naast elkaar: 
'Op het niveau van de hele stad is er dus geen vaste relatie of hiërarchie 
tussen de lagen. Er is niet een patroon overheersend en sturend ten 
opzichte van de andere ; ze zijn allemaal gelijktijdig aanwezig en 
werkzaam.' 15 Het gevolg hiervan is dat op het niveau van de stadstructuur 
het ontwerpprobleem in elk stadium van verstedelijking analoog is aan dat 
van de voorgaande stadia. 
De conclusie die Palmboom trekt is niet alleen een afsluiting van een 
analyse. Hij laat doorschemeren dat het mogelijk is dat verschillende 
patronen,structuren en concepten gelijktijdig plaats kunnen hebben, ook 
als hierdoor overlappingen ontstaan die ogenschijnlijk wringen. 

Museum Castelvecchio van Carlo Scarpa 
Een evocatief voorbeeld van een project waarin de verschillende lagen van 
de bouwgeschiedenis zijn blootgelegd tijdens een herbestemmingoperatie 
is het Museum Castelvecchio door Carlo Scarpa. Het Castelvecchio is een 
oorspronkelijk veertiende-eeuws versterkte vesting in Verona. Het 
gebouwencomplex representeert tenminste vier onafhankelijk en 
opeenvolgende bouwperioden: de 'Commune' muur (twaalfde eeuw) , de 
Scaligeri fortificatie (dertiende en veertiende eeuw), de negentiende 
eeuwse Napoleontische werken en tenslotte de 'restauratie' van Avena in 
de jaren 1920. Elk fase overdekt en verbergt gedeeltelijk een vorige fase. 
A vena had dertig jaar voordat Scarpa begon met zijn ontwerp de opvatting 
om de illustratie van een historisch paleis te maken met zestiende- en 
zeventiende eeuwse interieuren. Muren en plafonds uit het Napoleontische 
blok werden gedecoreerd en de ramen uit die periode verwijderd. Een 
nieuwe muur met gotische ramen kwam er voor in de plaats. Over deze 

14 Palmboom, F. Rotterdam, verstedelijkt landschap, pag. 13 
15 Palmboom, F. Rotterdam, verstedelijkt landschap, pag. 65 
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Rotterdam als compositie van drie relatief zelfstandige 
landschappen: het verloop van de rivieren en de dijken, het 
stelsel van stadsstraten, en de verkeersmachine van 
snelwegen en spoorlijnen. Bron: Rotterdam, verstedelijkt 
landschap. 



ingrepen was Scarpa duidelijk: met 'positieve agressiviteit' verwijderde hij 
alle sporen die niet echt waren. Op de plaatsen waar constructies van 
verschillende eerdere bouwperioden door elkaar liggen moest hij subtieler 
en vaak met andere middelen te werk gaan. Hier probeerde hij niet alleen 
de geschiedenis te onthullen maar haar ook te verhelderen. Scarpa zetten 
het bestaande en het nieuwe op bijzondere wijze naast elkaar; nieuwe 
constructies werden in de oude structuren gevoegd, en waar het mogelijk 
was liet hij een leegte tussen de twee ontstaan. Deze leegtes zijn het 
medium die de twee delen zowel verbindt als hun intrinsieke verschillen 
duidelijk maakt. Scarpa heeft in het Castelvecchio bruggen en trappen 
naar zijn eigen ontwerp ingebracht die de overgangen tussen de 
verschillende bouwperioden blootleggen en tegelijk afwisseling in de route 
door het museum brengen. Zijn idee was om de verschillende lagen in de 
geschiedenis bloot te leggen en te exposeren door zorgvuldige opgraving 
en creatieve afbraak van bepaalde delen van het oorspronkelijke gebouw. 
Hierdoor werd het gebouw zelf een enorme tentoonstelling die zijn groei en 
veranderingen onthult. Scarpa maakte de geschiedenis zichtbaar door de 
verschillende constructielagen naast elkaar te plaatsen. Hij ging als een 
archeoloog te werk; om de transformaties in de ontwikkelinggeschiedenis 
van het kasteel te begrijpen bestudeerde hij oude foto's, kaarten en 
modellen van het kasteel. Hij wilde de oude constructies blootleggen en 
laten zien hoe het kasteel had gefunctioneerd. Hij deelde op die manier de 
geschiedenis op in lagen en liet elk historisch moment tot leven komen en 
liet deze lagen naast elkaar plaats nemen. Door zijn aanpak continueert 
Scarpa de geschiedenis van het complex. 

Zowel in het geval van het Castelvecchio als het Sphinxterrein zijn een 
aantal geschiedenislagen te onderscheiden. In het laatste geval verhuld 
door een amorf veld van voornamelijk grote industriële hallen uit de 
tweede helft van de twintigste eeuw. Om de verschillende lagen bloot te 
leggen en te verhelderen zal er ook in het geval van het Sphinxterrein op 
sommige plaatsen met 'positieve agressiviteit' gesneden moeten worden, 
op andere moeten er meer subtiele architectonische middelen in worden 
gezet. Scarpa brengt de tegenstellingen tussen oud en nieuw 
esthetiserend naar voren door materiaalcontrasten en voegen naar voren 
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te brengen. Hiermee schept hij een nieuwe eenheid tussen historische en 
moderne materie.16 

Museum Castelvecchio: het blootleggen en exposeren van de verschillende 
geschiedenislagen 

'
6Nerdinger, Wintried Hans Döllgast Lichtvoetig-puriteinse architectuu in Oase nr. 49·50, 

pag. 108·119 



THEMA 2. HET SPHINXTERREIN ALS CITTÀ ANALOGA 

Wanneer we de industriële enclave van de Sphinx opvatten als een 
'autonome stad', dan kunnen we het terrein , zoals reeds vermeld, in zijn 
geheel in stedebouwkundig perspectief plaatsen . Binnen de muren is 'de 
stad' typologisch en morfologisch opgebouwd uit veelal archetypische 
fabrieksgebouwen. Veelal voorkomend uit (de rationalisering van) het 
productieproces werden er rechthoekige, symmetrische, lineaire 
productiegebouwen neergezet en op andere plaatsen series industriële 
hallen met flauw hellende daken. 

De 'città analoga ' van A/do Rossi 
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Ondanks, of liever gezegd dankzij, hun eenvoud roept het ensemble van 
deze fabrieksgebouwen een bepaald poëtisch beeld op, zoalsAldo Rossi 
dit beschrijft in zijn 'città analoga'. Rossi gaat uit van een stedelijk systeem, 
waarvan het individuele ontwerpproject slechts een element vormt. 'Om zo 
te kunnen werken moet de ontwerper zich een ideaaltypische stad 
voorstellen , de 'città analoga', waarin het type de rol vervult van een 
associatief object dat voldoet aan vaste regels en dat daarmee verwijst 
naar het 'sociale geheugen ". 17 

Rossi legt de hypothese van de analoge stad uit aan de hand van 
Canaletto 's gezicht op Ventië. 

Gezicht op Venetië, door Canaletto 

17 Zie: Ted de Jong ·Enkele recente visies op het typebegrip ' in: Architectuur en Typologie, 
pag. 45 



'Op dit schilderij zijn de Rialto-brug, zoals door Palladie ontworpen, de 
basiliek 11 Redentere en het Palazzo Chiericati naast elkaar geplaatst en zo 
weergegeven, als gaat het om een door de schilder waargenomen 
stedelijke scène. Zo vormen de drie werken van Palladio, waaNan één 
slechts ontwerp is gebleven, een analoog Venetië, dat uit bepaalde voor 
de geschiedenis van de architectuur en de stad belangrijke bouwwerken is 
samengesteld. Door het topografische bij elkaar brengen van de beide 
voltooide gebouwen bij de slechts ontwerp gebleven brug ontstaat een 
stad die wij kennen, hoewel zij slechts een imaginaire plaats van zuiver 
architectonische referentie is .' 16 

Rossi omschrijft de stad als een verzameling 'stedelijke artefacten', die de 
gebouwentypologie en een stedelijke morfologie ontlenen aan de 
historische context. Hij stelt voor om uit te gaan van een beperkte reeks 
gebouwentypen. 'Met hun abstracte, geometrische vormen kon men een 
autonome architectuur scheppen die door analogie associaties en 
herinneringen kan oproepen.' 
Deze herinneringswaarde is bij het Sphinxterrein van groot belang. ledere 
Maastrichtenaar kent wel iemand die bij de Sphinx werkt of heeft gewerkt. 
Het vrijgekomen terrein zal daarom niet in de laatste plaats een plek van 
herinnering worden . Als het nieuwe ontwerp het poëtische ensemble van 
de archetypische, geometrische fabrieksgebouwen in zijn waarde laat, dan 
zal de betekenis van het terrein als collectief geheugen van de stad 
versterkt worden . De fabrieksarchitectuur is in dat geval in staat 
herinneringen op te roepen aan een specifiek historische context, namelijk 
het industriële verleden van de stad Maastricht en Sphinx in het bijzonder. 

Van verder belang voor Rossi's op de architectuur is zijn theorie van de 
permanentie en de monumenten. Deze is in de inleiding tot het 
morfologisch-historisch al kort genoemd. Hij benoemt in De architectuur 
van de stadtwee soorten permanente elementen in de stad: de 
woonwijken en de monumenten. Woonwijken kunnen eeuwenlang blijven 
bestaan ook al veranderen de individuele huizen. Bij monumenten is het 
juist het individuele element dat permanent is en het vermogen heeft de 
stad zelf te structureren. Hij ziet monumenten als plaatsen met een 
symbolische functie. Ze belichamen het collectieve geheugen van de stad. 

19 ZieRossi , A. voorwoord bij de tweede Italiaanse druk (I 970) van De architectuur van de 
stad, pag . 10 
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Rossi's gedachten over historiciteit en herinnering worden door Liesbeth 
Melis treffend beschreven in een artikel in De Architect: 'Als geen andere 
architect in de afgelopen eeuw heeft Rossi zich in zijn opvatting over de 
stad verbonden aan de geschiedenis en de herinnering. ( ... ) Typologie is 
hierbij het belangrijkste instrument. Met behulp van typologieën gaat hij op 
zoek naar het constante, het eeuwig blijvende. Het proces van de tijd 
probeertRossite vangen in het begrip 'permeances', dat zowel 
getransformeerd kan worden aan individuele stedelijke artefacten, 
monumentale gebouwen als aan woningbouw. Als de functie van de 
artefacten veranderen, maar de vorm vitaal blijft, dan transformeert de 
betekenis en verschuift de geschiedenis naar het rijk der herinneringen. ' 19 

Rossi ziet dus twee belangrijke vormen van transformaties in de 
architectuur. Ten eerste wordt de betekenis van bestaande gebouwen 
bepaald doordat ze andere functies krijgen en daardoor in de tijd van 
betekenis veranderen (voorwaarde hierbij is dat het type vitaal is) Ten 
tweede zijn de nieuwe gebouwen van Rossi transformaties van gebouwen 
uit het verleden. 
Rossi wijst op de voorwaarde dat het type vitaal moet zijn. 'Permanentie 
daarbij betekent niet enkel dat je in dit monument nog altijd de vorm van 
het verleden eNaart, maar dat de fysieke vorm van het verleden andere 
functies in zich heeft opgenomen, en daardoor is blijven leven. Op die 
manier oefent het door zijn nieuwe functie invloed uit op de stedelijke 
omgeving waaNan het nog altijd brandpunt is'20 Permanentie, in de 
betekenis die hij er aan geeft, ziet Rossi als een kenmerk van de ook 
feitelijk overlevende monumenten. 'Het voortbestaan of de permanentie 
van een monument in de stad berust op zijn vermogen de stad tot stand te 
brengen, zijn historische en kunsthistorische betekenis, zijn en zijn 
herin neri ngswaarde. '21 

Gezien de grote omvang van het Sphinxterrein en de schaal van de 
gebouwen en de bouwkundige staat van sommige ervan, zal het in het 
nieuwe plan niet mogelijk, en ook niet wenselijk zijn, om alle gebouwen te 
behouden en van een nieuwe functie te voorzien. Op sommige plaatsen 
zal gesloopt worden. Als er op deze plaatsen nieuwe gebouwen komen, en 

19 Melis, L. Verlust der Mitte : Bonnetantenmuseum Aldo Rossi in Maastricht, de Architect jan. 
'95 pag. 42-55 

"'Zie Rossi, A. De architectuur van de stad, pag. 56 
21 Zie Rossi, A. De architectuur van de stad, pag. 57 



we de intentie hebben het poëtische beeld van het analoge 
industrielandschap in ons collectieve geheugen te bewaren, dan dienen 
deze nieuwe gebouwen transformaties te zijn van archetypische 
fabrieksgebouwen die op het Sphinxterrein staan of hebben gestaan. 
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Achtereenvolgens een chromolitho uit 
1865, een reclameprent uit ca. 1900, een 
luchtfoto uit 1927 en een luchtfoto uit 
2000. In affe geschiedenisperiodes waren 
het geometrische, archetypische 
fabrieksgebouwen die samen het 
complex vormden. Steeds roept het 
beeld van deze 'stad" een zeker poëtisch 
beeld op. Wat opvalt is dat in de huidige 
situatie (laatste foto) de gebouwen zo 
dicht op elkaar staan en aan elkaar zijn 
vastgegroeid dat het afbreuk doet aan de 
helderheid van de afzonderlijke sterke 
vormen. 



THEMA 3. TYPE, CONSTRUCTIE & DECORATIE 

Laat ik dit derde thema inleiden met de transformatie van een ander 
industrieel complex, de Meelfabriek in Leiden. Dit fabriekscomplex staat al 
een tijd leeg en wordt in de loop van 2007 verbouwd naar het ontwerp van 
Peter Zumthor. Als Zumthor zijn Masterplan presenteert is hij zeer stellig : 
'Het belangrijkste is het skelet, de anatomie. Het gaat om het type gebouw, 
en niet om de gevel. Daarom zeg ik dat het bij de Meelfabriek niet om de 
gevel gaat. Bij de Meelfabriek gaat het om een sterk soort gebouw.'22 

De Meelfabriek, Leiden. 
Boven: ontwerp door Peter Zumthor. 
Onder: huidig gevelbeeld 

22 Peter Zumthors presentatie van het Materplan is opgenomen op video en te zien op : 
www.demeelfabriek.nl 
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Wat, in vergelijking met de gebouwen op het Sphinxterrein, opvalt zijn de 
weinig interessante gevels van de vijf fabrieksgebouwen waaruit de 
Meelfabriek is opgebouwd. De keuze om de structuur als uitgangspunt te 
nemen lijkt daardoor voor de hand liggend. Aan de andere kant lijkt 
Zumthor goed in de gaten te hebben, getuige zijn structuurmaquettes, dat 
het bij deze fabrieksgebouwen de constructie, de anatomie is, die 
daadwerkelijk de architectuur van de gebouwen representeert. 
Het is inherent aan de meeste fabrieksgebouwen dat ze vrij sober van 
voorkomen zijn. Er zijn wel subtiele ornamenten te vinden, bijvoorbeeld 
metselverbanden of muurankers, maar meestal werden de gebouwen 
zonder veel opsmuk gebouwd. Hoewel de gevels van de gebouwen op het 
Sphinxterrein, met name door de karakteristieke vensterindeling, een veel 
levendiger beeld vertonen dan in het geval van de Meelfabriek, is het ook 
hier de anatomie die de architectuur representeert. Elke Nederlandse 
bouwperiode van de afgelopen 170 jaar heeft wel een representant op het 
Sphinxterrein. Alhoewel de gebouwen uit verschillende bouwperioden 
stammen hebben ze met elkaar gemeen dat hun constructies altijd 
duidelijk herkenbaar zijn . Het gaat om grote open verdiepingen, zonder 
verlaagde plafonds en meestal zonder scheidingswanden. Het is volstrekt 
duidelijk wat er draagt en wat er gedragen wordt. De gebouwen zijn 
hierdoor typologisch duidelijk te onderscheiden. 

Alle fabrieksgebouwen op het Sphinxterrein hebben een sterk 
geometrische vormentaal en een duidelijk afleesbaar constructiesysteem. 
Als we dit in ogenschouw nemen, dient zich een theorie aan die de weg 
beschrijft van gebouwtype via constructie naar de architectonische vorm 
van het gebouw en die inspeelt op de helderheid van de 
gebouwconstructies. Ik heb het over de uiteenzetting van Antonio 
Monestiroli in The Metope and the Triglyph. Monestiroli legt ons uit dat 
elke traditioneel ontwerpproces bestaat uit de volgende stappen: typering 
van de gebouwen als het bepalen van vastgestelde, herhaalbare 
kenmerken ; constructie als het bepalen van noodzakelijke elementen; 
vorm als een systeem van identificatie van de elementen en de constructie 
zelf.23 

Speurende naar de principes achter de constructie gaat Monestiroli op 
zoek naar de definitie van architectuur. Uiteindelijk komt hij uit bij de 
betekenis die Schelling er aan geeft: 

23 Zie Monestiroli, A. The Metope and the Triglyph, pag. 14 



'Architecture is representation of itself as construction responding to purpose'.
24 

Architectuur is dus de metafoor van haar constructie. Het is de 
representatie van het constructieve handelen. En daarom bezit 
architectuur, aldus Monestiroli, een moment dat het als kunst onderscheid, 
en wel een kunst die het gevoel van de constructie en haar elementen wil 
vertegenwoordigen . In dit licht ziet hij de schoonheid van de Dorische 
orde, 'die de constructie in stabiele, duurzame vormen neerzet en die deze 
constructie representeert in zijn noodzakelijk algemeenheid.'25 

Vanuit de vaststelling van deze definitie gaat Monestiroli verder. 'Voordat 
het constructieve systeem architectuur wordt', zo zegt hij, 'moet het een 
duale relatie aangaan: met de gebouwtypologie aan de ene kant en met de 
(complexe) kwestie van decoratie aan de andere kant.'26 Het gebouwtype 
bevat een algemeen concept dat de delen van het gebouw en hun relaties 
rangschikt. De constructie geeft fysieke vorm aan dit concept: door de 
constructie wordt het type gematerialiseerd, zijn identiteit verschijnt, het 
wordt een gebouw. Het constructiesysteem moet geschikt zijn voor het 
type, het moet het algemene karakter van het gebouw verduidelijken. 

De eerste vorm van dit constructieve systeem is de technisch vorm (de 
vorm zonder esthetische intenties) . Hiermee bedoelt Monestiroli dat een 
constructiesysteem een vorm heeft die is gebaseerd op de structurele 
functie. De technische vorm (voortkomende uit de ingenieurskunst) kan 
getransformeerd worden tot een architectonische vorm. Dit transformeren 
gebeurt door het proces van het identificeren van de constructieve 
elementen. Binnen de architectuur moeten de elementen namelijk een 
naam hebben, een rol in de constructie. 'Als we spreken over constructie, 
dan moeten we spreken over de relatie met wat er geconstrueerd wordt, 
het gebouwtype, en de vorm die de delen van de constructie herkenbaar 
maakt.'27 

24 Zie Monestiroli, A. The Metope and the Triglyph, pag. 25 
25 Zie Monestiroli, A. The Metope and the Triglyph, pag. 25 
26 Zie Monestiroli, A. The Metope and the Triglyph, pag. 73 
27 Zie Monestiroli , A. The Metope and the Triglyph, pag. 75 
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Vervolgens haalt Monestiroli Auguste Choisy aan. Choisy heeft de 
klassieke architectuur geanalyseerd in termen van de categorieën type, 
constructie en decoratie. Type beslaat volgens hem de algemene 
eigenschappen van de formele compositie van een gebouw. Constructie 
gaat over de gebruikte materialen en technieken. Decoratie definieert de 
vorm van de constructieve elementen.28 

Dit in ogenschouw nemend is het in het architectonisch ontwerp 
onmogelijk om elementen te definiëren waarvan de vorm niet het resultaat 
is van zijn toepassing . 
Quatramère de Quincy maakt in zijn Historica! Dictionary of Architecture 
het belangrijke onderscheid tussen decoratie en ornament als hij de 
noodzakelijke aspecten van het decoratieprincipe onderscheid. 'We call 
necessary that decaration which, were it lacking, would produce a lack of 
meaning for the eye and the spirit, or that which is there precisely to 
explain to the observer the object to which it is applied. Finally, it may be 
that which reinforees the impressions the object itself is to produce, and 
develop their character. [ ... ]We call necessary a decaration that draws on 
the basis of the main idea of the monument for the themes of its 
invention.'29 Het is belangrijk dit onderscheid tussen decoratie en ornament 
te maken omdat deze begrippen te pas en te onpas door elkaar worden 
gebruikt. 
Quatramère de Quincy verdeelt decoratie in drie typen: ornamentaal, 
analogisch en allegorisch. Decoratie die ornamentaal is, is niet 
noodzakelijk. Decoratie komt hier overeen met ornament en heeft als 
belangrijkste kenmerk dat het overbodig is. Het tweede type decoratie is 
gedefinieerd als analogisch. Analogie kan toegepast worden in 
verschillende referentiesystemen: naar de natuur, maar ook- en hier wordt 
het betekenisvol binnen Monestiroli's kader- naar de constructie. Decoratie 
wordt dan toegepast in een analogie met de constructie. 'Het constructieve 
systeem leent zichzelf tot definiëring door middel van decoratie, die als 
een soort vertaling van de constructie kan worden opgevat, en dus gevoel 
en karakter verschaft aan zijn delen.'30 Dit is voor Monestiroli het moment 
om wederom de Dorische orde te beschouwen. De elementen binnen de 
Dorische orde zijn afzonderlijk en in relatie tot elkaar gedefinieerd door de 

28 Zie Monestiroli, A. The Metope and the Trig/yph, pag. 75 
29 Zie Monestiroli, A. The Metope and the Triglyph, pag. 76 
30 Zie Monestiroli, A. The Metope and the Trig/yph, pag. 76 
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decoratie, die in dit geval essentieel en noodzakelijk is. Zonder de 
decoratie zouden de constructiedelen elke vorm van identiteit missen. 
Decoratie kan daarom, aldus Monestiroli, gezien worden als een vorm van 
identificatie. Of, zoals Vitruvius het heeft beschreven, zijn 'alle formele 
aspecten van een orde te vinden in de decoratie, inclusief het 
proportionele systeem van de elementen. Zelfs de slankheid van een 
kolom behoort tot het decoratiesysteem van een orde.'31 

Ten slotte is er het derde type decoratie, het allegorische. In dit geval 
draagt de decoratie het gevoel van een opschrift. Dit type decoratie heeft 
veel weg van het eerste type. Alhoewel er een verschil is, gaat het 
wederom om toegepaste decoratie. Monestiroli wijst er vervolgens op dat 
de eenvoudige vormen van bepaalde soorten moderne architectuur het 
resultaat zijn van de toepassing van het analoge type decoratie, dat er 
volledig op is gericht het gevoel van de architectuur en haar elementen te 
beschrijven. 
De vereenvoudiging van vormen in de moderne architectuur is volgens 
hem bedoeld om de essentiële identiteit van constructiedelen te definiëren. 
Monestiroli ziet het proces van formele reductie toegepast tijdens de 
Moderne Beweging uiteindelijk als een interpretatie van het idee van 
decoratie. Hij haalt nogmaals Quatramère de Quincy aan die een 
vooruitziende blik blijkt te hebben: '11 mayalso happen that a lack of 
ornamentation can become a means of deceratien [ ... ) where there are 
such building whose character would be destroyed or weakened by any 
decoration, so they draw their beauty from the lack of any ornament.'32 Dit 
moment in de uiteenzetting van Monestiroli geeft aanleiding onze blik te 
werpen in de richting van het Sphinxterrein. Hebben we niet reeds 
geconstateerd dat de fabrieksgebouwen nauwelijks ornamenten bezitten? 
Is het niet zo dat juist de ornamentloze aansluiting van verschillende 
constructie delen in bijvoorbeeld het Eiffelgebouw karakter en identiteit 
verschaft aan het constructiesysteem van het gebouw? Ik denk dat we, 
uitgaande van de verhandelingen van Monestiroli, Choisy en Quatramère 
de Quincy, kunnen stellen dat dit één van de verklaringen is voor de 
schoonheid van het Eiffelgebouw. 
Maar wat schetst onze verbazing als er op het Sphinxterrein naast alle 
bovengenoemde constructieprincipes, een aantal constructieve 
verbindingen te vinden zijn die een uitzondering vormen op de 

31 Zie Monestiroli, A. The Metope and the Triglyph, pag. 77 
32 

Quatramère de Ouincy zegt dit in zijn historica! dictionary of architecture 



overheersende sobere vormgeving van die constructieprincipes? Concreet 
genomen heb ik het dan over een vijflal gebouwen of verborgen kelders 
(de kelders van de aardewerkfabriek uit 1836 en van de glasslijperij uit 
1834, de Belgische fabrieksgebouwen en het gebouw van de 
gipsfabricage) die constructief gedragen worden door kolommen. Hier is 
op zich niks verrassends aan, en zelfs van toepassing op het grootste deel 
van de fabrieksgebouwen, ware het niet dat de toegepaste kolommen in 
deze vijf gebouwen een aansluiting met de bovenliggende vloer maken 
door middel van een kolomkop die uit de toon springt en zich laat aanzien 
als een abstractie van de Dorische orde. 

De gebouwen waar deze kolommen zijn toegepast, stammen uit de tijd 
van het late Neo-classicisme. Deze stijl is over het algemeen niet terug te 
vinden op hetterrein (veel gebouwen uil die bouwperiode zijn in de eerste 
helft van de vorige eeuw gesloopt). Maar ook de gebouwen die er wel nog 
staan, vertonen, behalve dus bij de aansluiting kolom -bovenliggende 
vloer, nergens kenmerken van de Dorische Orde. De vraag naar het soort 
gebouwen, namelijk zakelijke, economische rendabele industriegebouwen, 
heeft in die tijd blijkbaar overheersend gewerkt. Maar juist dankzij deze 
soberheid, zijn het deze (Dorische) kolomkoppen die door hun isolement 
binnen de sterk geometrische patronen van de overige 
constructieprincipes op het terrein, een ongekend zintuiglijke uitdrukking 
geven aan de relatie tussen constructie en decoratie. Nog meer dan in de 
overige fabrieksgebouwen is hier duidelijk welk element draagt en welk 
gedragen wordt. 
Monestiroli merkt nog op dat de Dorische orde niet alleen de uitleg van de 
relatie tussen constructie en decoratie bevat , maar dat zij ook de meer 
algemene uitleg van de rationaliteit van bepaalde architectonische vormen 
in zich draagt. Monestiroli sluit dit deel van zijn uiteenzetting af met de 
conclusie dat de Dorische orde ook de uitleg van de eerder genoemde 
definitie van architectuur van Schelling bevat. Schelling beweerde dat 
architectuur niet in directe zin gelijk is aan constructie maar een 
representatie van de constructiehandeling. 
Wat constructie en architectuur hierdoor onderscheidt, is deze 
representatie in stabiele, begrijpelijke vormen. 

Laten we nog eenmaal uitweiden over de Dorisch orde. Le Gorbusier heeft 
zich in zijn werk altijd laten inspireren door technische vormen en 
machines. Het vindt de oplossing voor het verband tussen techniek en 
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architectuur in de vormen van het Parthenon. De Dorische orde bepaalt de 
afstand tussen de twee families van vormen in de zin dat enerzijds het de 
orde is die het meest nabij staat aan de vormen van de eigen technische 
constructie ('Er is een vertedering opgetreden en de Ionische orde werd 
uitgevonden' zegt Le Gorbusier in Vers une architecture) anderzijds 
vertaalt ze deze constructie in plastische vormen, in stabiele vormen die er 
de zin van manifesteren.33 'Het is de manier waarop de decoratie is 
toegepast, dat de definitie van de specifieke vorm, de representatieve 
vorm, wordt toegelaten.'34 

Monestiroli beschrijft in Metope and Triglyph de Dorische Orde nog 
eenmaal. 'In de Dorische orde spreekt de vorm over de constructie, de 
taps toelopende kolom brengt het gevoel van stabiliteit over, de echnicus 
buigt nauwelijks onder het gewicht van de architraaf die goed ondersteund 
wordt door de abacus. Boven de architraaf staan de trigliefen, die getuigen 
van de balken, en nog hoger ligt de cornice35 die de overstek van het dak 
benadrukt. Al deze delen, die deel uit maken van de constructie zijn 
permanent in de tijd: hun afmetingen veranderen , hun proporties 
veranderen (bijvoorbeeld de variaties van de echinus), maar niet de 
algemene eigenschappen van de vorm . We kunnen deze elementen terug 
verwijzen naar de delen van een architectonische orde. In dezelfde orde 
zijn er delen ontworpen die ornament bevatten, zoals de ruimte tussen de 
trifliefen, waar de metope is geplaatst, of de grote ruimte van de timpaan. 
Dit zijn de plaatsen voor de grote sculpturen, die verhalen vertellen 
overeenkomstig met de functie van het gebouw. Deze sculpturen behoren 
tot het gebied van het ornament. Ze variëren van gebouw tot gebouw, en 
zijn niet onmisbaar voor de identificatie daarvan : hun eigenschap is 
ondergeschikt. '36 

Het is daarom dat Monestiroli de Dorisch orde één van de beste illustraties 
noemt van het onderscheid tussen decoratie en ornament. 37 

33 
Zie Monestiroli, A. Nature, Technique, History in : Oase nr. 62, pag. 116 

34 Zie Monestiroli, A. The Metope and the Triglyph, pag. 79 

35 De cornice is het geheel van geison en si ma, zie ook de afbeelding 
3S Zie Monestiroli, A. The Metope and the Triglyph, pag. 79, 81 
37 Dit onderscheid komt volgens Monestiroli overeen met het onderscheid tussen metoop en 
trig lief. Dit verklaart de titel van Monestiroli 's uiteenzettingen en geelt meteen het belang aan 
dat hij aan dit onderscheid geelt. 
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Uit de afbeeldingen mag duidelijk worden dat de kolomkoppen die 
toegepast zijn op het Sphinxterrein enkel delen bevatten uit de eerste 
categorie : de delen die enkel een constructieve achtergrond hebben en 
daarmee het constructieve systeem zelf karakteriseren. 

De duidelijke afleesbaarheid binnen de reeks type- constructie
decoratie is een terugkerend kenmerk in bijna alle gebouwen op het 
Sphinxterrein en verschaft helderheid en schoonheid aan de gebouwen. 
Het is daarmee een kwaliteit die moet worden gerespecteerd. Bij eventuele 
verbouwingen van de gebouwen pleit ik ervoor de duidelijke 
afleesbaarheid van de verschillende constructiedelen niet aan te tasten en 
dus de constructieve hoofdopzet zoveel mogelijk intact te laten. Verder 
moeten verlaagde plafonds zoveel mogelijk vermeden worden. Nieuwe 
scheidingswanden die voldoende hebben aan een beperkte geluidsisolatie 
dienen het karakter te krijgen van een demontabele inbouw. 
Een andere mogelijkheid is, om door middel van ze visueel te isoleren, de 
constructieve aansluitingen (met de ornamentloze aansluitdetails of de 
geabstraheerde Dorische kolomkop) juist te benadrukken. 
Dit theoretisch thema is opgenomen om duidelijk te maken dat het bij het 
zichtbaar en voelbaar maken van de gelaagdheid niet alleen om 
vrijkomende gevelaanzichten gaat. Juist in het geval van het Sphinxterrein, 
gaat het ook om het constructieve systeem en de vorm van de 
constructieve elementen (de decoratie) die op hun beurt een uitspraak 
doen over de formele compositie van het gebouw: het type. 



THEMA 4. OMMURING EN ENCLAVE: DE HORTUS 
CONCLUSUS ALS BRUIKBARE TYPOLOGIE 

Uit de historische analyse blijkt dat het Sphinxterrein altijd een ommuurde 
enclave is geweest. Er is slechts één kleine discontinuïteit aan te wijzen. In 
de twintigste eeuw werd er steeds vaker gebruik gemaakt van 
vrachtwagens in plaats van treinen voor het vervoer van artikelen. De 
bestaande poort aan de Boschstraat was te klein voor de in- en uitrijdende 
stroom vrachtwagens en daarom werd de ingang in de jaren '70 verplaatst 
naar de Maagdendries. Hiervoor werd een stuk van de fabrieksmuur 
gesloopt, groot genoeg om de vrachtwagens tegelijkertijd in- en uit te laten 
rijden . Deze nieuwe ingang is niet meer een poort in een muur, maar hij is 
zo groot dat het een onderbreking van de ommuring is. 
Afgezien van deze doorbraak (die wel altijd bewaakt is door de portier) is 
het hele terrein nog altijd ommuurd. 

De Sphinx heeft daarom altijd relatief ongestoord binnen haar muren 
kunnen slopen, bouwen en aanbouwen. Met het vertrek van de Sphinx rijst 
de vraag welke rol deze ommuring in de nieuwe situatie kan spelen en wat 
de nieuwe betekenis van de enclave kan zijn. Moet het terrein überhaupt 
wel een enclave blijven of moet de muur afgebroken worden? Breken we 
met de huidige praktijk van de stadsvernieuwing waarin grote stadsblokken 
via doorbraken worden verdeeld in kleinere eenheden om zo aan te sluiten 
op het fijnmazige historische stadsweefsel? Deze vragen zijn vooral 
interessant wanneer we ons beseffen dat door de ontwikkeling van 
Belvédère de positie van het terrein verandert. Het Sphinxterrein heeft 
altijd aan de rand van de stedelijke binnenstad gelegen. Maar door de 
uitbreiding van de stad in noordelijke richting komt het terrein nog 
prominenter in het binnenstedelijke Maastricht te liggen. De enclave wordt 
een ruimtelijke schakel tussen de oude en de nieuwe stad. 
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De hortus conclusus 
Kijkende naar de historische betekenis (zie de cultuurhistorische analyse) 
is het haast vanzelfsprekend de typologie van het ommuurde terrein te 
behouden, wanneer we tenminste deze betekenis willen continueren. Om 
deze betekenis te continueren moet er in de nieuwe situatie een 
programma gezocht worden die de betekenis van enclave versterkt. Om te 
komen tot een dergelijk programma kan het thema 'hortus conclusus' 
misschien uitkomst bieden. Als we spreken over de hortus conclusus (de 
omsloten tuin), dan spreken we ook al snel over de betekenis van de 
grens. 

Ik zal eerst ingaan op de betekenis van de hortus conclusus om deze later 
te extrapoleren naar een mogelijk binnenstedelijk programma op het 
ommuurde Sphinxterrein. 
De afbakening van een gesloten tuin door heggen, muren of water 
definieert automatisch ruimten tussen het binnen en het buiten. Een grens 
geeft ook het 'speelveld' aan voor sociale en mentale activiteiten. De 
historicus Johan Huizinga ziet in het afbakenen direct een speelzin: "De 
neiging ligt voor de hand in iedere besloten tuin bij voorbaat een 
speelruimte te zien"38 Op die manier is het mogelijk om de tuin niet als 
tegenhanger van de stad, maar als onlosmakelijk onderdeel van de 
stedelijke cultuur te laten functioneren , waar het stedelijke spel zich kan 
manifesteren. Deze constatering resulteert de laatste jaren in een nieuwe 
interesse voor de hortus conclusus. Door de duidelijke begrenzing bevindt 
de stadstuin zich meer dan het (traditionele) stadspark in de 
overgangszone tussen het private en het publieke domein. De toegang tot 
de tuin is beperkt door een hek of door de instelling van regels. 39 De 
vormgeving en de betekenis van de grens weerspiegelen dit 
spanningsveld tussen openbaar en privé . Bij de herintroductie van de 
omsloten stadstuin is ook het verschil van belang dat Richard Sennett 

38 
Zie Nio, Ivan De openbare stadstuin : de omsluiting en ontsluiting van de openbare 

stadstuin, blz. 38 
39 Zie Nio, Ivan De openbare stadstuin : de omsluiting en ontsluiting van de openbare 
stadstuin, blz. 38 



Vondelpark, Amsterdam. Het hek definieert het park als een bijzondere ruimte 

heeft gemaakt tussen harde en zwakke grenzen. 40 Volgens Sennett 
moeten in de openbare ruimte de harde grenzen van de functionele 
zonering plaats maken voor de zwakke grenzen als overgangen tussen de 
verschillende sferen in de stad. 
Openingen in de wanden (of glazen muren) bijvoorbeeld, benadrukken dat 
het binnen van de tuin in relatie staat tot een buiten ; het gebruik van 
transparantie betekent volgens Sennett niet dat er sprake is van een 
zwakke grens, in tegendeel zelfs. Het betekent een herleving van de 
ruimtelijke paradox van de omsloten tuin als oneindigheid in 
afgeslotenheid. 41 Wanneer we de hortus conclusus als typologie inzetten, 
is het van belang te onderkennen op welke plekken de grens hiervan hard 
dan wel zacht dient te zijn. 

40 Zie Sennett, Richard The Conscience of the Eye. The Design and Social Life of Cities 
•• Zie Nio, Ivan De openbare stadstuin blz. 38 
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In tegenstelling tot de Verenigde Staten (waar het leven zich steeds meer 
naar binnen keert in bijvoorbeeld de vorm van shopping mails en gated 
communities), wordt in Europa, bijvoorbeeld in het geval van het 
Amsterdamse Vondelpark, fysiek omheinde openbare ruimtes nog steeds 
ervaren en gebruikt als vrij toegankelijke ruimten. Een hek kan in zo'n 
geval aangeven dat het park een bijzondere ruimte is, waar in vergelijking 
met andere openbare ruimten duidelijke regels gelden. Hekken kunnen 
symbolische grenzen vormen zonder dat ze hoeven te leiden tot af- of 
uitsluiting. 42 In Op zoek naar nieuwe publiek domein komen Hajer en 
Reijndorp tot een soortgelijke conclusie. 43 Zij stellen publiek domein als 
een ervaring van andere werelden (die plaatsvindt op de grens tussen 
frictie en vrijheid) en concluderen dat we publiek domein ervaren op 
plaatsen die worden gedomineerd door bepaalde groepen (dat is volgens 
hen precies waar de kwaliteit van de ervaring vandaan komt). Publiek 
domein veronderstelt dan een uitwisseling tussen en het op elkaar 
betrekken van die verschillende werelden . Hajer en Reijndorp noemen 
tenslotte onder andere thematisering, comprimering en koppeling als 
instrumenten voor de ontwerpopgave. In het verlengde daarvan plaatsen 
ze hekken (en zelfs metaaldetectors) in een geheel andere betekenis. De 
begrenzing van de hortus conclusus kan de openbare ruimte dus zowel 
ruimtelijk als sociaal definiëren. Het paradoxale gegeven is dat juist een 
(zwakke) begrenzing meer potentie bezit tot een uitwisseling tussen 
verschillende stedelijke sferen dan wanneer de groene openbare ruimte 
niet begrenst zou zijn. 

Begrenzingen voor openbaarheid 
De begrenzingen van de hortus conclusus kunnen ongedefinieerde 
ruimten transformeren tot betekenisvolle ruimten. Het concept van de 
hortus conclusus blijkt een middel om het zintuiglijke of zelfs sacrale 
karakter van plekken weer te herstellen; ze faciliteren zowel een behoefte 
aan ontsnapping als een intensivering van het alledaagse.44 De besloten 
ruimte van de hortus conclusus leent zich dan ook voor verschillende 
programma's. De omsloten stadstuin kan een multiculturele 
ontmoetingsplaats zijn. De begrenzingen van de tuin moeten in dat geval 

42 Zie Nio, Ivan De openbare stadstuin, blz. 39 
43 Zie Hajer, Maarten en Reijndorp, Arnold Op zoek naar nieuw publiek domein, 
blz. 134 t/m 136 
44 Zie Nio, Ivan De openbare stads tuin, blz. 39 en 40 



leiden tot overlapping van en uitwisseling tussen verschillende sociale 
werelden. 

Afbakening kan dus waardevol zijn . Hekken en muren horen vanouds bij 
parken. Veel analytici zien ze als een te letterlijke vertaling van het concept 
'framing'.45 Maar in feite zijn het vaak slechts symbolische afbakeningen. 
Parken zijn de openbare tuinen van de stad en tuinen zijn, per definitie, 
omsloten. En hek of een muur markeert een plaats. Een afbakening van 
een openbaar park geeft aan dat het een bijzondere plaats is, waar een 
bepaald gebruik wordt verondersteld en waar in vergelijking met andere 
openbare ruimten in de stad precies geformuleerde regels gelden. 

De typologie van de hortus conclusus op het Sphinxterrein 
De zoektocht naar plekken in de stad waar het concept van de hortus 
conclusus betrekking op heeft, gaat gepaard met een gevoel van 
opwinding en onzekerheid .46 Op het vrijgekomen Sphinxterrein dient zich 
een, sinds de Middeleeuwen, ommuurd gebied aan. Tijdens de late 
Middeleeuwen lagen op dit gebied (toen nog gedeeltelijk ommuurd door de 
middeleeuwse stadsmuur) een aantal kloostertuinen, droogvelden, 
moestuinen en wijngaarden. Nadat op het terrein, gedurende ongeveer 
zes eeuwen, pre- industriële en industriële ontwikkelingen elkaar hebben 
opgevolgd, lijkt het nu weer tijd om terug te gaan naar een programma 
waarin het ommuurde tuin- parkconcept een kans krijgt. 

Een geschikt programma 
Een geschikt programma voor dit concept kan uiting vinden in het idee van 
een moderne grootstedelijk stadstuin/park gecombineerd met een 
manifestatieveld. Het voordeel van het Sphinxterrein is dat het een relatief 
groot oppervlakte betreft dat reeds (nagenoeg) geheel ommuurd is. Als er 
activiteiten in de stad gepland zijn waar entree wordt gevraagd is de 
toegang tot (een deel van) het Sphinxterrein gemakkelijk te regu leren. De 
stad heeft dan een terrein waarbij het niet meer nodig is om, elke keer 

45 Zie Hajer, Maarten en Reijndorp, Arnold Op zoek naar nieuw publiek domein, blz. 121 
48 Zie Nio, Ivan De openbare stads tuin, blz. 43 
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wanneer er een activiteit gepland is, een stuk stad met hekken te 
barricaderen. 

Parque de Santo Domingo de Bonaval, Santiago de Compostela. De tuin dankt haar 
zintuiglijke karakter aan de ommuring die overal prominent aanwezig is. 



Voorwaarde is wel dat het deel van de fabrieksmuur dat in de jaren '70 is 
afgebroken, ten behoeve van de logistieke veranderingen, weer wordt 
opgebouwd en dat de ingang tot het park I manifestatieveld verschuift naar 
de oorspronkelijke ingang: de neoclassicistische fabriekspoort uit circa 
1865. Deze poort heeft, dankzij zijn vormgeving en betekenis sinds de 
beginfase van de onderneming, altijd een sterke symbolische functie 
gehad. Deze wordt nu versterkt doordat hij ook gaat dienen als 
symbolische grens die een groene openbare ruimte ruimtelijk en sociaal 
definieert. 

De neoclassicistische fabriekspoort heeft altijd een sterk symbolische functie gehad. 
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THEMA 5. DE HISTORISCHE ERVARING 

Op het Sphinxterrein is een relatief grote hoeveelheid historische relicten 
aanwezig. Vooral als er na bestudering van de historisch gelaagdheid in 
de 'gebouwenkoek' gesneden en gesloopt gaat worden (om die 
gelaagdheid zichtbaar en tastbaar te maken) zullen er bouwhistorische I 
archeologische elementen 'bloot' komen te liggen die al die tijd latent 
aanwezig zijn geweest. Behalve dat er dan geschiedkundige structuren 
aan het licht komen, worden in dat geval ook resten geëxposeerd. 
Frank Ankersmit schreef vanuit een andere tak van wetenschap, namelijk 
de geschiedtheorie, een introductierede met als titel De historische 
ervaring. 47 In deze uiteenzetting erkent hij vanuit zijn eigen vakgebied de 
nabijheid van de historie als een kwaliteit die dient te worden nagestreefd. 
De historisch ervaring is echter sterk subjectief van aard, waardoor het 
onmogelijk lijkt om deze ervaring te plannen ; het is eerder mogelijk om aan 
te wijzen onder welke omstandigheden de historische ervaring zich kan 
aandienen. De theorie van Ankersmit blijkt een aantal interessante 
aanknopingspunten te bieden die ook binnen de architectuur zeer 
bruikbaar kunnen zijn als het gaat om een omgaan met historische 
bouwkundige elementen. Ik zal hieronder verder op Ankersmits theorie 
ingaan en deze zoveel mogelijk laten aansluiten bij de praktijk van het 
ontwerpen. Ankersmit toetst zijn theorie middels het nagaan van een groot 
aantal geschiedkundige, filosofische en psychologische lijnen. Alhoewel 
interessant, past het niet binnen de omvang van dit essay om al deze 
lijnen even uitvoerig te beschrijven. In de tekst heb ik door middel van 
voetnoten een aantal aspecten nader verklaard die niet direct noodzakelijk 
zijn om de verhaallijn te kunnen volgen, maar die ik toch zeer bruikbaar 
acht om deelaspecten van die verhaallijn beter te begrijpen. 

47 Zie Ankersmit, F.R. De historische ervaring, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het 
ambt van bijzonder hoogleraar in de geschiedtheorie aan de Rijksuniversiteit te Groningen. 
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Eigenschappen van de historische ervaring 
In het kort beschrijft Ankersmit de historische ervaring als een 
onvoorspelbaar moment van intimiteit met het verleden; een 
onbeheersbaar moment waarin de geschiedenis gevoeld en ondergaan 
wordt, een 'kortstondige opheffing van de tijdsdimensie' .48 Er zijn maar 
weinig geschiedkundigen (geweest) die zich gebaseerd hebben op de 
(zintuiglijke) historische ervaring als bron van kennis . Een van de 
belangrijkste uitzonderingen is Huizinga. Hij wijst op het directe en 
onmiddellijke contact met het verleden dat de historische ervaring ons 
biedt. 49 

Ook aan de bovengenoemde 'quarantaine' van de tijdsdimensie schenkt 
hij de nodige aandacht. Dit blijkt uit één van zijn gedichten : 

Oe Tijd zal niet meer wezen, en wat was, 
Zal nog zijn, niet verleden, maar bewaard, 
Tot eeuwig nu zijn, en van 'tal verklaard, 
Scheiding in kwaad en goed, gelijk een glas. 

Tot kleuren breekt het ongescheiden licht, 
Dat speelt om al wat in de Wereld leeft, 
En waan van kennen schept, en vreugde geeft, 
Die eens bezwijkt voor Eeuwigheid's gezicht.50 

Huizinga noemt een aantal kenmerken van de historische ervaring. Ten 
eerste zijn het volgens hem steeds relatief onbeduidende objecten die de 
historische ervaring bewerken. Geen grote meesterschilders als Vermeer, 
maar het prentwerk van Jan van de Velde roept bij Huizinga een 
historische ervaring op. 

48 Zie Re-Arch : Nieuwe ontwerpen voor oude gebouwen, blz. 32 
49 Zie Ankersmit, F.R. De historische ervaring, blz. 11 zie ook Huizinga J. Verzamelde werken 
11 blz. 564-566 en VIl blz. 69-73 
50 Dit gedicht is afkomstig uit een brief van Johan Huizinga aan Adriaan Roland Holst van 28 
september 1930. Mark Kuiper interpreteert in 'Historische interpretatie en de verbeelding van 
de cultuur', gepuliceerd in : Tijdschrift voor de filosofie, 54 (1992), blz.619 Vm 622, twee van 
Huizinga's gedichten als "een idee van gelijktijdigheid, het verlangen naar een doorbraak van 
de sequentiële tijd door de dood". Huizinga zelf sprak trouwens over de historische sensatie. 



Lente van Jan van de Velde 

Hij beschrijft een van diens prenten als volgt: '[. .. }De teekening als 
zoodanig heeft tal van gebreken. Wat geniet ik? De kunst? - Ja, maar iets 
anders nog. {. .. }Ja, ik ga verder. Het kan zijn dat zulk een historisch détail, 
in een prent{. .. } mij opeens het gevoel geeft van een onmiddellijk contact 
met het verleden, een sensatie even diep als het zuiverste kunstgenot, een 
(lach niet) bijna ekstatische gewaarwording van niet meer mij zelf te 
wezen, van over te vloeien in de wereld buiten mij, de aanraking met het 
wezen der dingen, het beleven der Waarheid door de historie. Meent toch 
niet, dat het iets abnormaals is, of dat ik de gewaarwording overdrijf: gij 
kent haar allen. '6 1 

51 Zie Huizinga, J . Verzamelde Werken VIl , blz. 566 
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In de tweede plaats is de historische ervaring episodisch. Huizinga zelf 
noemt het een 'dronkenschap van het ogenblik'.52 Ten derde is de 
historische ervaring niet naar believen oproepbaar; zij 'overkomt' de 
historicus en laat zich niet afdwingen. In de vierde plaats mag de 
historische ervaring niet worden verward met een (plotseling ontstane) 
ingeving. Het zijn zelfs elkaars tegenpolen: het historische inzicht biedt een 
beheersing van de historie en de historische ervaring een ondergaan en 
onderwerping daaraan. Het vijfde en belangrijkste kenmerk van de 
historische ervaring is het directe en onmiddellijke contact dat zij met het 
verleden biedt. Tollebeek en Verschaffel, beiden historicus, spreken over 
de 'authenticiteit' van het in de historische ervaring gerealiseerde contact 
met het verleden.53 "Authenticiteit brengt een contact met de wereld tot 
stand dat zekerheidsgaranties lijkt te bieden analoog[ ... } aan die van de 
analytische uitspraak. '64 

Gezien het bovenstaande kunnen we, aldus Ankersmit, er van uitgaan dat 
het in de historische ervaring geboden authentieke contact met het 
verleden een realiteit is.55 

Feit blijft dat de historisch ervaring zeer subjectief van aard is, waardoor 
het onmogelijk lijkt om deze ervaring te plannen; het is eerder de vraag om 
aan te w ijzen onder welke omstandigheden de historische ervaring zich 
kan aandienen. 

52 Zie Huizinga, J. Verzamelde werken 11, blz. 566 
53 Zie Tollebeek en Verschaffel, Vreugden, blz. 22 
54 Zie Ankersmit, F.R. De historische ervaring, blz. 12 
55 Zie Ankersmit, F.R. De historische ervaring, blz. 14 



Arcade met lantaarn als voorbeeld 
Ankersmit probeert een antwoord te vinden op deze vraag door middel van 
een analyse van een schilderij van Guardi, Arcade met lantaarn, waarbij hij 
echter sterk benadrukt dat het hier om een voorbeeld gaat en dat de 
historische ervaring op tal van andere manieren tot stand kan komen. 

Arcade met Lantaarn door Francesco Guardi 
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Arcade met lantaarn is een voorstelling van Pulcinella's (Italiaanse 
carnavalsfiguren) in een Venetiaans steegje. De structurele 
eigenschappen van de voorstelling hebben alle het karakter van een frictie 
of een paradox.56 Ankersmit onderscheidt drie perspectivische fricties57 en 
in het semantische vlak herkent hij de dubbele oppositie van toneel versus 
werkelijkheid en van menselijke activiteit versus de verveling.58 

Het boeiende van het schilderij is, zo zegt Ankersmit, dat het van ons 
verlangt deze paradoxen niet naar een synthese te voeren, maar ze te 
behouden en te onderkennen als deel van een realiteit waarin deze 
paradoxen kunnen bestaan. Dit is wat men de onwaarschijnlijke (want 
paradoxale) waarschijnlijkheid (want real iteit) van het schilderij zou kunnen 
noemen.59 ' In eerste instantie zijn we geneigd om te zeggen 'zo kan het 

56 Zie Ankersmit, F. R. De historische ervaring, blz. 24 
57 de eerste wringing ontstaat doordat zich boven in het schilderij een enorme massa van het 
gewelf bevindt, terwijl de onderkant licht en transparant is. De verwrongenheid van de 
compositie wordt versterkt deerdat de linkermuur ogenschijnlijk verder weg ligt in de richting 
van het verdwijnpunt dan de rechtermuur van de arcade. (na enig meetwerk blijkt dat 
perspectivisch alles in orde is). De tweede perspectivische frictie wordt veroorzaakt dcor het 
verschil tussen het perspectief van waaruit de leeschouwer de arcade bekijkt en de wijze 
waarop hij in de door het schilderij gesuggereerde ruimte is geplaatst Het door het 
perspectief van het schilderij nauwkeurig bepaalde verdwijnpunt stemt niet overeen met onze 
veel meer naar rechts getrokken oriëntatie in de ruimte van het schilderij . De derde frictie 
wordt veroorzaakt doordat, dankzij de arcade en de gevelwanden, de compositie als een 
tunnel werkt. De tunnel bewerkt zowel een optische verlenging als een verkorting van de 
ruimte (het suggereert een grotere afstand of diepte maar haalt tegelijkertijd het verdwijnpunt 
naar voren). 
58 De Pulcinella's zijn verkleed en gedragen zich zoals hun karakters op het toneel, terwijl het 
tafereel zich (gewoon) op straat afspeel!. Er is sprake van de introductie van een 
toneelwereld in de werkelijke wereld. Dat is paradoxaal : het conflict tussen toneel en 
werkelijkheid wordt in zijn volle scherpte, aldus Ankersmit, behouden en getoond als een 
aspect van de sociale wereld. Daarnaast ervaart Ankersmit het schilderij als een uitdrukking 
van verveling. Verveling is het gevolg van een intra-psychisch confl ict of een intra-psychische 
frictie, een tijdelijke psychische impasse die zich uit in een innerlijk gevoel van leegte. Het 
witte pak van de Pulcinella weerspiegelt de psychische leegte van de verveling. Pulcinella is 
bovendien de ziel van een overledene die in de volkscultuur tot een zinloos en doelloos 
ronddwalen is veroordeeld. De verveling uit zich volgens Ankersmit in een agitatie die de 
leegheid van verveling zoekt te maskeren. In het verlengde daarvan ziet hij ook de uit het 
schilderij sprekende werkelijkheidservaring als uitdrukking in conflict of frictie. Het betreft de 
oppositie tussen de sereniteit van de lagune op de achtergrond en de contrasterende drukte 
van de Pulcinella's op de voorgrond. De combinatie van toneelspel en verveling brengt ons in 
centact met het achttiende-eeuwse levensgevoel. 
59 Zie Ankersmit, F.R. De historische ervaring, blz. 24 



niet zijn', maar in tweede instantie 'zo moet het toch zijn' juist omdat een 
dergelijke onwaarschijnlijkheid zich niet laat fantaseren'. 60 

De optische paradoxen leiden dus tot een authentieke ruimte-ervaring. 
"Wat slechts waarschijnlijk, logisch of waar is draagt nooit dit stempel van 
echtheid of authenticiteit. Zij mogen ons verstand bevredigen, maar de 
ervaring is daar niet bij. Het authentieke contact met de wereld bezit 
steeds iets paradoxaals, een onvolkomenheid, een defect of een 
onbeholpenheid. {··1 Het volmaakte daarentegen mist authenticiteit en 
beroert ons niet.' 1 

Het Kantiaans sublieme om het inzicht te vergroten 
Om hieNoor een verklaring te geven wendt Ankersmit zich vervolgens tot 
de categorie van het sublieme. (we eNaren het sublieme namelijk 
(ook)met een overrompelende directheid en onmiddellijkheid). De 
behandeling door Ankersmit van het sublieme (van Kant) verdiept het 
inzicht in de historische eNaring maar laat uiteindelijk ook de grenzen van 
deze verheldering zien.62 De beperking van het gebruik van het sublieme 

60 Zie Ankersmit, F.R. De historische eNaring, blz. 24 
6

' Zie Ankersmit, F.R. De historische eNaring, blz. 24 
62 Ik geef in de tekst geen uitgebreid overzicht van Ankersmits analyse van het sublieme 
omdat voor mij vooral de later beschreven aristotelische ervaringstheorie van belang is met 
betrekking tot een mogelijke historische ervaring in het geval van (een deel van) het 
Sphinxterrein. Voor de geïnteresseerden hier toch een kort overzicht van deze analyse (zie 
ook De historische eNaring blz. 24 Vm 33). We ervaren het sublieme met een 
overrompelende directheid en onmiddellijkheid. In de tweede plaats gaat het sublieme 
gepaard met een paradoxale combinatie van een lust- en een on lustgevoel. Dil samengaan 
van de directheid en de paradox verbindt volgens Ankersmil de ervaring van het sublieme 
met de historische ervaring. Voor een verdere verdieping van de theorie van hel sublieme 
kiest Ankersmil vervolgens voor de uilgangspunten van Immanuel Kant. Zijn theorie van de 
ervaring van het sublieme laat zich misschien wel het beste verwoorden in hel voorbeeld dal 
hij geeft: het betreden van de Sint Pieter. "Het gebouw confronteert ons met de 
tekortkomingen van de 'aanschouwing·, dat wil zeggen, met die van het verstand om de 
grootte van het gebouw op een adequate manier te peilen, en als gevolg van die 
tekortkomingen voelen we ons geneigd om ons op het standpunt van de (mathematische) 
rede te stellen. Eerst deze, vermoeden we, zal aan de grootte-eNaring die door de kerk wordt 
gestimuleerd recht kunnen doen. Vandaar dat 'Gefühl der Unangemessenheit ', en dit gevoel 
is naar zijn oorsprong een erkenning van de incommensurabiliteit van rede en verstand. De 
vormgeving van de ruimte in de Sint Pieter doet ons deze incommensurabiliteit eNaren." 
Ankersmil herkent in dit voorbeeld de accentverschuiving van de ervaring van hel sublieme 
naar, vervolgens, de ervaring van incommensurabilileit, naar, aldus Ankersmit, iets dal binnen 
onszelf ligt. De ervaring van hel sublieme verandert in een zelf-ervaring. Zo komt Ankersmil 
tot de benoeming van een Janushoofd: de ervaring van hel sublieme is een ervaring die in 
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door Kant zit in het feit dat binnen Kants theorie subject en object uiteen 
worden gedreven doordat een fenomenale werkelijkheid tussen beide 
wordt geplaatst.63 Er ontstaat een ongewenste kloof tussen het object van 
het sublieme dan wel de historische eNaring enerzijds en het subject 
anderzijds. 
Ankersmit gaat op zoek naar een theorie die deze kloof niet met zich 
meebrengt en vindt deze in de eeuwenoude aristotelische theorie van de 
eNaring. 

Aritoteles over de zintuiglijke ervaring 
Volgens de leer van Aristoteles is het belangrijk hoe dankzij de ogen, de 
oren, de neus, de smaak of de tastzin kennis van de werkelijkheid tot 
stand komt. Voor Aristoteles is kennisproductie een 'natuurl ijke functie' van 
het contact dat elk van de vijf zintuigen met de werkelijkheid maakt. Er 
hebben nogal wat filosofen getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de 
zintuiglijke waarneming. Aristoteles stelt echter dat de zintuiglijke 
waarneming haar eigen garantie is.64 Gezien vanuit de moderne 
wetenschapsfilosofie ligt het zwaartepunt bij Aristoteles bij de interactie 
tussen het kenobject en de vijf zintuigen. Een constante in Aristoteles' 
uiteenzetting is zijn postulaat van het directe contact tussen kenobject en 

twee richtingen tegelijk wijst. Enerzijds wordt ze gewekt door iets builen ons dal ons in de 
ervaring is gegeven, anderzijds echter heeft zij het karaker van een zelfervaring. 
Terugkerend naar de historische ervaring kunnen we zeggen dal hel in beide gevallen gaal 
om een conflict van intellectuele vermogens: rede en versland in hel geval van het kanliaans 
sublieme en de paradox van de onwaarschijnlijke waarschijnklijkheid in het geval van de 
historische ervaring. Hiermee betitelt Ankersmit hel kantiaans sublieme als een geschikte 
matrix voor de historische ervaring. Het belangrijkste inzicht in volgens hem dal de historische 
eNaring- hoewel gestimuleerd door een object dat ons in de eNaring is gegeven- tevens het 
karakter zal hebben van een zelfeNaring. 
Tot dat moment is hel kanliaans sublieme zeer bevorderlijk gebleken voor een beter begrip 
van de historische ervaring, maar volgens Ankersmil stuiten we nu op de grenzen en 
beperkingen daarvan. Hij verduidelijkt dil als volgt als hij een ruwe samenvatting van Kanis 
transcendentale filosofie geeft: 'We zagen dat Kant ter vermijding van het psychologisch 
rationalisme verplicht was rede en verstand te scheiden. Maar dit onderscheid heeft een 
paradoxaal gevolg. Enerzijds{. .. ] leidde dit tot de problematisering van de relatie kennis· 
object en kennis-subject. Kennis werd een constructie van het verstand en het directe contact 
met de noumenale werkelijkheid werd uitgesloten als een metafysische illusie. Het kennis
subject plaatste zich op een niet te overbruggen afstand van de werkelijkheidan sich, en 
direct en onmiddellijk contact hiermee was niet langer mogelijk.· 
63 Zie noot 19 en zie Ankersmit, F.R. De historische eNaring, blz. 32 
64 Zie Ankersmit, F.R. De historische eNaring, blz. 34 



de zintuigen.65 Nu is een dergelijk contact in het geval van zien en horen 
weinig plausibel; er is in dat geval een medium nodig dat volgens 
Aristoteles dient als het vehikel voor dat onmiddellijke contact. Het medium 
bewerkt een continuïteit tussen kenobject en zintuiglijke waarneming .66 

Gezien het bovenstaande is het niet heel verwonderlijk dat Aristoteles het 
tastzintuig boven alle andere privilegieert. Aristoteles: "Weliswaar nemen 
ook de andere waarnemingsorganen waar door betasting, maar dan door 
middel van iets anders; de tastzin echter neemt als enige waar door middel 
van zichzelf."67 De tastzin geeft ons het meest directe en onmiddellijke 
contact met de wereld buiten ons. De overeenkomst met de directheid en 
onmiddellijkheid van de historische ervaring is nu snel gelegd: het 
tastzintuig kan een model zijn voor de historische ervaring. 

Het tastzintuig als model van de historische ervaring 
Deze laatste conclusie wordt steeds aannemelijker als we kijken wat 
andere historici schrijven met betrekking tot de historische ervaring. 
Tollebeek en Verschaffel: "in de historische ervaring wordt de stellige 
illusie gewekt het verleden (of een deel ervan) te kunnen aanraken: het 
verleden wordt tastbaar en zichtbaar."68 En ook Huizinga: ''[. .. ) de 
aanrakina met het wezen der dingen, het beleven van waarheid door 
historie. "!i's 

Om het tastzintuig toepasbaar te maken als model van de historische 
ervaring spreekt Ankersmit ten slotte over de metafoor van het tastzintuig: 
"in het directe contact met het verleden dat de historische ervaring biedt, 
kan[. .. ] geen sprake zijn van een letterlijke beroering met onze vingers 
van het verleden."70 Dit is het punt in de bewonderenswaardige 
uiteenzetting van Ankersmit waar ik gedeeltelijk een eigen koers vaar. Na 
de introductie van deze metafoorgaat Ankersmit terug naar het schilderij 
van Guardi. Het waren de visuele stimuli die ten grondslag lagen aan de 
aldaar besproken historische ervaring. Maar deze visuele stimuli leidden 
niet zoals gewoonlijk tot het ontwaren van een min of meer herkenbaar 
'Gestalt', maar werden aangewend voor een beweging waarbij de blik zich 

65 Zie Ankersmit, F.R. De historische ervaring, blz. 34 
66 Zie Ankersmit, F.R. De historische ervaring, blz. 34 
67 Zie Aristoteles, Over de ziel, blz. 435 a 18-19 
66 Zie Tollebeek en Verscharrel Vreugden, blz. 18 
69Zie Huizinga Verzamelde Werken 1/, blz. 566 
70 Zie Ankersmit, F.R. De historische ervaring, blz. 38 
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hechtte en zich verloor in de details, zoals het tastzintuig slechts details 
laat voelen zonder deze onafhankelijk van de andere zintuigen tot een 
individualiteit te kunnen samenvoegen. 71 Ankersmit vat de historische 
ervaring die Guardi's schilderij oproept op als een 'tastend zien'. Binnen dit 
tastend zien worden de karakteristieken van het zien (afstand, objectiviteit, 
metafoor) verruild voor die van het tastzintuig (onmiddellijkheid, ervaring 
door zelfervaring . Ik ga mee met Ankersmit om via de metafoor tot een 
'tastend zien' te komen om op die manier de historische ervaring die 
Arcade met lantaarn oproept te verklaren. Het punt waar ik echter met 
Ankersmit van mening verschil komt waarschijnlijk voort uit zijn 
gehanteerde voorbeeld. Voor Guardi's schilderij is een letterlijke 
toepassing van het tastzintuig als model voor de historische ervaring niet 
mogelijk. Het was in dit geval 'noodzakelijk' het tastzintuig metaforisch te 
gebruiken. 
Als ik terug ga naar de aanleiding om de theorie van Ankersmit te 
bestuderen, namelijk het blootleggen van bouwhistorische I 
archeologische relicten op het Sphinxterrein en de nabijheid van het 
verleden die dit oproept I kan oproepen, kan ik stellen dat het in ons geval 
niet noodzakelijk is het tastzintuig als metafoor te gebruiken. Juist in het 
geval van middeleeuwse muurresten, blootgelegde keldergewelven uit het 
midden van de negentiende eeuw, meer dan een halve meter dikke 
keldermuren met resten van mergelsteen uit diezelfde periode, biedt het 
aanraken hiervan een voedingsbodem voor de historische ervaring. De 
visuele stimuli ondersteunen weliswaar deze manier van waarnemen, 
maar het tastzintuig an sich hoeft niet tot metafoor gemaakt te worden. De 
theorie van Ankersmit wil ik dus volledig in tact laten, echter met de 
kanttekening dat het niet in alle gevallen noodzakelijk is het tastzintuig als 
metafoor te gebruiken om ons te laten beroeren door het verleden. 

Het Rijksarchief Limburg 
Het oproepen van een 'onwaarschijnlijke waarschijnlijkheid' zoals 
Ankersmit die beschrijft gebeurt in het Rijksarchief Limburg in Maastricht 
door het exposeren van oude muurresten. Het Rijksarchief is verbouwd en 
uitgebreid door Marc van Roosmalen . Hij heeft graven en blootleggen tot 
onderwerp gemaakt.72 Zo zijn de depotruimtes van het archief onder de 
grond gestopt. Op verschillende plekken wordt de sedimentaire stad, de 

7
' Zie Ankersmit, F.R. De historische ervaring, blz. 38 

72 Zie Crimson, Re-Arch, pag.56 



gelaagdheid van Maastricht zichtbaar gemaakt. Het centrale punt in de 
uitbreiding is de dienststraat die op het eerste kelderniveau langs de kerk 
leidt. Hier is het fundament van de gotische kerk uitgegraven en te 
bezichtigen vanaf de nieuwe omloop. In de oude hof zijn na 
bodemonderzoek de resten van de oude stadsmuur gevonden, daterend 
uit 1229. De muur is uitgegraven en als één van de vele archiefstukken in 
het gebouw tentoongesteld. Om de aanwezigheid ervan zichtbaar te 
maken is een bres geslagen in de westgevel op de plek waar de 
stadsmuur liep. We zien hier dat het thema van de historische ervaring 
naadloos kan aansluiten bij het eerste thema: de gelaagdheid van de stad. 

Ontwerpstrategieën 
Het tastzintuig kan als {letterlijk) model voor de historische ervaring 
dienen. Vooral in het geval van het Sphinxterrein, waar bouwhistorische 
relicten blootgelegd kunnen worden, speelt de zintuiglijke ervaring in de 
vorm van de tast, bijvoorbeeld het aan kunnen raken van opgegraven 
muurresten, een belangrijke rol. Als deze waarneming met een zekere 
directheid tot stand kan worden gebracht, dan kan dit leiden tot het ervaren 
van 'onwaarschijnlijke waarschijnlijkheden' . Maar als we de Ankersmits 
theorie vertalen naar de algemene ontwerpopgave (met betrekking tot 
herbestemming van oude gebouwen of gebouwcomplexen), dan kunnen 
we een meer algemene strategie aanwijzen. Namelijk het behoud van de 
paradox. Zoals ook in Re-Arch wordt geconcludeerd kan het op elkaar 
laten inwerken van tegenstrijdige concepten bijdragen aan het 
onvoorspelbare ontstaan van het werkelijke nieuwe. 73 Vanuit 
ontwerpuitgangspunt is het zaak om te zoeken (in, op, aan en onder de 
gebouwen zelf, maar ook door middel van archiefmateriaal) naar latente 
architectonische kwaliteiten. 

Juist de kleinste details (muurankers, kolomkoppen, stukken keldergewelf, 
metselverbanden, oude prenten, tekeningen en kaarten) kunnen dan het 
uitgangspunt vormen voor het nieuwe ontwerp. Een overkoepelend , 
generaliserend concept werkt dan juist averechts. 
Het idee van de historische ervaring vindt aansluiting bij het idee van de 
lagenbenadering. Bij beide wordt er gespeurd naar architectonische 
kwaliteiten die latent aanwezig en die na blootlegging tot onvoorspelbare 

n Zie Crimson, Re-Arch blz. 33 

81 

fricties of paradoxen kunnen leiden. Die hoeven niet opgelost te worden 
(vergelijk ze met de fricties in Guardi's schilderij) maar bieden zoals ze zijn 
een nieuwe manier van directheid en nabijheid . De geschiedenis van een 
gebouw of een gebouwencomplex kan zich in zo'n geval onverwacht en 
met een ongekende directheid aandienen, zoals de historische ervaring 
dat doet: als iets dat nieuw is. 74 
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74 Zie Crimson, Re-Arch blz. 35 



Programma 

De moeilijkheid bij het zoeken naar een geschikt programma voor het 
vrijkomende Sphinxterrein ligt in de relatief grote schaal van het terrein en 
de relatief grote schaal van de afzonderlijke gebouwen. Een deel van de 
bestaande gebouwen zal worden afgebroken, een ander deel, de 
gebouwen met een positieve monumentale waarde of gebouwen die deel 
uit maken van een bepaalde ensemblewerking zullen blijven staan. Om het 
voortbestaan van deze gebouwen te garanderen is een programma van 
voldoende omvang noodzakelijk. Aanvankelijk is gezocht naar een 
Euregionale functie (een Euregionale oriëntatie vloeit namelijk voort uit het 
verleden van het complex), maar dit bleek niet haalbaar omdat er geen 
combinatie van Euregionale functies te vinden is die qua omvang groot 
genoeg is om het terrein in te vullen en hierdoor het voortbestaan van het 
industrieel erfgoed te garanderen. 

Ten eerst vloeit uit de theorie de vraag voort naar stads - tuin, -park met 
manifestatieveld. In de stedebouwkundige analyse zagen we al dat 
Maastricht op de grenzen van haar groei stuit en dat de binnenstad zeer 
intensief is bebouwd. Dit brengt, naast een gewenste kwaliteit, ook een 
gebrek aan ruime open publieke plekken in diezelfde binnenstad met zich 
mee. Het vrijgekomen Sphinxterrein, op steenworp afstand van het 
stadshart, biedt mogelijkheden voor een groene openbare ruimte in 
nabijheid van het centrum. 

Uit het theoretische deel vloeit daarnaast de vraag voort naar een 
programmatische invulling waarbij een deel van de fabriekshallen in 
onderlinge samenhang bewaard kunnen blijven. De typologie van de 
fabriekshal komt overeen met de typologie van de sporthal. Uiteindelijk is 
gekozen om te onderzoeken hoe het programma voor een sportcomplex 
ingepast kan worden op het Sphinxterrein. De Universiteit Maastricht, in 
samenwerking met Woningbouwcoöperatie Servatius en de Gemeente 
Maastricht, heeft onlangs een Prowamma Van Wensen opgesteld voor 
een studenten sportcomplex.> zie 

6
'1 age lekst 

1 De Universiteit Maastricht heeft 
momenteel namelijk een erg gebrekkige sportaccommodatie. Als locatie 
hiervoor is een stuk grond bij de gezondheidscampus in de Maastrichtse 
wijk Randwyck gekozen. Deze locatie ligt op de rechter Maasoever, terwijl 
het overgrote merendeel 
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van de faculteiten en studentenwoningen te vinden zijn in en rond het 
stadscentrum op de linker Maasoever. Een locatiekeuze in de buurt van 
het stadshart lijkt dus aannemelijker. Met het vrijkomen van het 
Sphinxterrein, komt een stuk oppervlakte beschikbaar dat ru imte biedt voor 
de realisatie van een sportcomplex- deels in bestaande industriehallen- op 
de linker Maasoever. 

De uitbreiding van de winkelfuncties in de binnenstad gedurende de 
afgelopen jaren brengt samen met dagjestoeristen uit Nederland, België 
en Duitsland, ook een groot parkeerprobleem met zich mee. De gemeente 
Maastricht heeft al een aantal ondergrondse parkeergarages aangelegd 
maar vooral in de weekenden blijft parkeren in de buurt van het centrum 
moeilijk. De hallen die rond het Eiffelgebouw zijn gesitueerd, en in open 
verbinding met elkaar en de begane grond van het Eiffelgebouw staan, 
bieden een uitgelezen kans om enerzijds tegemoet te komen aan de vraag 
om parkeergelegenheid in de buurt van het centrum en anderzijds om de 
combinatie van hallen (en daarmee het karakteristieke dakenlandschap) te 
behouden. 

De grote, vrij indeelbare plattegronden van de diverse gebouwen lenen 
zich voor relatief veel functies. Om dit grote terrein 24 uur per dag 
levendig te maken is er naast bovengenoemde programma's gekozen voor 
een combinatie van wonen en werken, met een geringe hoeveelheid 
horeca in de monumentale fabriekspanden. Vanuit de Eiffel en de Belgen 
is er een prachtig uitzicht op de omgeving (binnenstad, Maas, Belvédère). 

Het programma sluit aan bij de ontwikkeling van Belvédère als nieuw, 
woon-, werk- en recreatiegebied van Maastricht. Het Sphinxterrein 
fungeert geografisch en programmatisch als schakel tussen het 
stadscentrum en het nieuwe uitbreidingsgebied. Ruimtelijk blijft het terrein 
echter autonoom omdat enerzijds de betekenis van enclave nieuwe 
kwaliteiten biedt en anderzijds omdat de ruimtelijke geïsoleerdheid een 
kwaliteit is van het bestaande terrein die altijd verweven is geweest in het 
verhaal dat latent besloten ligt in de enclave. 



Het 0 ntwerp >Zie algemene bijlagen tek.1 a Um 4b 

Het ontwerp laat zich het beste uitleggen als we op stedebouwkundige 
schaal het Sphinxterrein globaal in drieën delen. Het eerste is het meest 
zuidelijk deel onder de infrastructurele oost- west as ter hoogte van de 
monumentale toegangspoort. Het tweede deel ligt boven deze as en wordt 
in het noorden globaal begrensd door een horizontale lijn onder de 
voormalige faijencerie (gebouw 8). Het derde deel ligt boven deze lijn en 
loopt door tot de noordelijke punt van het gebied. Deze driedeling komt 
zowel voort uit een programmatische als een ruimtelijke differentiatie. 

83 

1. Zuidelijke deel: Stadstuin I stadspark, manifestatieveld 
en theaterplein 

Het deel van het Sphinxterrein ten zuiden van de oost- west as ter hoogte 
van de toegangspoort wordt ingericht als stadstuin I stadspark in 
combinatie met een manifestatieveld. Hiervoor worden de expeditiehal 
(gebouw 44), de inpakhal (gebouw 45), het opslagmagazijn (gebouw 49), 
het magazijn (gebouw 48) met portiersloge (gebouw 46), de Romneyloods 
(gebouw 50) en de fietsenstalling (gebouw 47) gesloopt. Al deze 
gebouwen zijn standaard uitgevoerd, van recente datum, moeilijk her te 
bestemmen en maken slechts in geringe mate deel uit van de 
ensemblewaarde van het complex. Dit is altijd het meest open deel van het 
terrein geweest, met de minst interessante bebouwing. Tijdens de 
Middeleeuwen heeft op deze plaats de grootste concentratie tuinen en 
boomgaarden gelegen. Vandaar dat juist dit deel is uitgekozen om in te 
richten met een tuin I park functie. 

Replica van de maquette van Maastricht uit 1748 in opdracht van Ladewijk 
XV, gezien vanuit het noorden. 



Herstellen van de muur 
Het stuk muur dat in de jaren '70 is afgebroken om dienst te doen als 
nieuwe ingang wordt weer opgebouwd. Dit gebeurt om de manier waarop 
Hans Döllgast de Alte Pinanothek in München heeft gerestaureerd. 
Döllgast heeft de structuur van het oude gebouw overgenomen, maar de 
invulling van de gevel (ter plaatse van het deel dat tijdens de WO 11 is 
verwoest) heeft een geheel andere textuur. Door baksteen uit het 
oorlogspuin te gebruiken en in het zicht te laten, blijft de oorlogswond 
zichtbaar. 
De onderbreking in de fabrieksmuur van het Sphinxterrein wordt op 
eenzelfde manier hersteld. Door met een nieuwe baksteen verder te 
'breien' wordt de enclave op deze plaats gesloten zonder dat de ingreep 
onzichtbaar wordt. De fabrieksmuur vertoont een diversiteit aan 
bouwsporen waaronder enkele dichtgezette openingen onder een 
segmentboog en enkele dichtgezette poorten. Analoog aan deze eerdere 
operaties wordt de ingang uit de jaren '70 nu dichtgezet. 
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Blootleggen van de stadsmuur 
In het gebied waar het stadspark komt, heeft vroeger de Middeleeuwse 
stadmuur gelopen. De stadmuur is in 1867 tot op maaiveld geslecht. De 
fundamenten liggen nog onder de grond en zijn ca. twee meter diep. Een 
groot deel van de plaats waar het park komt, wordt afgegraven. Hierdoor 
komt de oude stadsmuur aan het oppervlakte te liggen. Dit stuk 
opgegraven muur levert een bijdrage aan de zintuiglijke ervaring van het 
ommuurde stuk openbaar groen. Doordat een groot deel van de groene 
ruimte ca. twee meter lager komt te liggen, wordt het gevoel van 
'begrenzing' vergroot waardoor de betekenis van de ruimte wordt versterkt 
(zie Thema 4). Op de plaats waar de opgegraven vanuit het zuiden de 
enclave binnenkomt wordt een raam (met glas) in de muur gezet. Dit is 
een 'harde grens' zoals Sennett die heeft beschreven. Doordat een 
passant buiten de muur wel een visuele relatie, maar geen fysieke relatie 
heeft met de groene ruimte en de opgegraven stadsmuur, wordt zijn 
nieuwsgierigheid alleen maar meer gewekt. Het benadrukt dat het binnen 
van de tuin I park in relatie staat tot een buiten. 

Alles Pinanothek 



Opbouw van het manifestatieveld 
De invulling van de stadstuin I het stadpark is hier niet gedetailleerd 
uitgewerkt. Het moet in ieder geval uitdrukking geven aan het idee van een 
ommuurde grootstedelijke groene ruimte. Behalve een afwisseling van 
groen, water en kinderspeelplaatsen komt er ook een relatief groot 
manifestatieveld. 
Dit manifestatieveld kent een dagelijks gebruik als speel- en ligweide, 
maar moet ook gebruikt kunnen worden voor grootstedelijke evenementen . 
Om aan deze wens tegemoet te kunnen komen vraagt het veld om nadere 
technische kwalificaties. Net zoals op het manifestatieveld van de 
Wastergasfabrieken (dat qua grootte vergelijkbaar is) komt er een speciale 
constructie onder het manifestatieveld. Het veld zelf is van zogenaamd 
'versterkt gras ', bestaande uit een zandlaag, met daarbovenop een laagje 
aarde gemengd met plastic netjes. Hierop is het gras gezaaid. Door de 
betere drukverdeling en doordat de wortels van het gras door de netjes 
heen groeien, herstelt het gras sneller van beschadiging?5 

Aangrenzende bebouwing 
De noordzijde van het stadspark wordt begrensd door een langwerpige 
wand van fabrieksgebouwen . Door de sloop van de grote hallen ten zuiden 
van de Brikkenbouw, komt een gevel van dit gebouw, dat altijd ingepakt is 
geweest door andere gebouwen, vrij te liggen. De overgang in bouwstijl 
(van baksteen naar beton) die zich op het terrein voltrok na de intrede van 
gewapend beton als bouwmateriaal, wordt hierdoor zichtbaar. De 
brikkenbouw torent boven de omringende fabriekshallen uit. De bovenste 
verdieping van het gebouw is gereserveerd om van daaruit eventuele 
activiteiten op het manifestatieveld 's nachts te kunnen belichten (d.m.v. 
volgspots etc.) 

Het theaterplein 
Het decoratieatelier (gebouw 7), het kantoorgebouw (gebouw 36) en de 
showroom (gebouw 38) zijn om uiteenlopende redenen (zie 
gebouwenanalyse) allen gebouwen waarvan het behoud zeer wenselijk is. 
De gebouwen die aansluiten op het decoratieatelier (gebouwen 4 en 5) , 
worden voor een deel gesloopt. Hierdoor ontstaat een open gebied dat 
omsloten wordt door de drie eerstgenoemde karakteristieke panden. De 

75 Zie: Tilborg, Hans van. Amsterdamse Wastergasfabriek omgetoverd in bruisend cultuurpark 
-Podium voor de homo ludens, in: Blauwe Kamer dec 2004, blz.50·57 
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ingesloten ruimte krijgt een bijzondere bestrating. Zij wordt ingevuld door 
vierkante stelconplaten die refereren aan het industriële verleden van het 
gebied. Dit 'plein' wordt aan de noordzijde begrensd door de kopgevel van 
het Eiffelgebouw met aan weerszijden de kopse gevels van de hallen waar 
vroeger de ovens hebben gestaan. Dit geheel van Eiffel en hallen is wit 
gesaust, waardoor het als een decor voor het plein werkt. Vanwege deze 
decorwerking en doordat het plein in programmatisch opzicht een 
verlengde van het manifestatieveld is, heb ik het 'theaterplein' gedoopt. 
Het huidige decoratieatelier. het kantoorgebouw en de showroom krijgen 
facilitaire of culturele functies. Te denken valt aan een openbaar toilet, 
opslagruimte voor podiumdelen ten behoeve van een 
openluchtvoorstelling op het plein, een binnen theatertje en kaartverkoop. 

Toegang en afsluiting 
Toegang tot de stadstuin I stadspark met manifestatieveld (en het 
theaterplein) is in principe mogelijk op drie plaatsen. Ten eerste van 
buitenaf door de monumentale fabriekspoort. De symbolisch betekenis van 
de poort wordt weer in ere hersteld. Daarnaast zijn er vanuit het 
noordelijke deel van de enclave twee toegangen. De eerste is de 
overdekte straat in noord -zuid richting ('gebouw' 9). Deze loopt van het 
kruis van het infrastructurele assenkruis naar de voormalige faijencerie 
(gebouw 8). De tweede mogelijkheid is aan de ·achterkant' van de 
bebouwing, tussen de verzameling fabriekshallen in het middendeel van 
het terrein en de fabrieksmuur. Dit is het tracé van de vroegere 
fabrieksspoorlijn . We zullen later in de beschrijving zien dat de betekenis 
van deze oude infrastructurele route nieuw leven in krijgt geblazen doordat 
de plaats waar de spoorlijn vroeger het complex binnen kwam, namelijk de 
meest noordelijke punt van het terrein weer wordt opengesteld. Wanneer 
er een evenement op het Sphinxterrein wordt georganiseerd, kan 
vrachtverkeer door de fabriekspoort om te laden en te lossen. Indien er 
entree wordt gevraagd voor een bepaalde activiteit is de controle op de 
toegang makkelijk te reguleren door kaartverkoop en -controle te situeren 
bij de toegangspoort en de twee andere toegangswegen af te sluiten (deze 
gaan dan dienst doen als vluchtweg). Indien gewenst is het natuurlijk ook 
mogelijk de fabriekspoort af te sluiten en één van de andere toegangen tot 
entree te maken. 

86 



2. Middendeel: parkeergarage en sportcomplex 
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Parkeergarage >zie bijlagen tek.s 

Het tekort aan parkeerplaatsen in de binnenstad van Maastricht is geen 
gering probleem. Het was daarom voor de hand liggend een deel van de 
9,8 hectaren die vrijkomen op een terrein dat zo dicht bij het stadshart ligt, 
in te richten met parkeervoorzieningen. Dit had gekund door een groot stuk 
terrein leeg te maken door de sloop van fabriekshallen. Maar uit 
theoretisch thema 2 blijkt dat het aaneengeschakelde dakenlandschap een 
kwaliteit is en dat er daarom met enig respect moet worden omgegaan met 
dit ensemble aan fabriekshallen (alhoewel de afzonderlijke hallen van 
mindere betekenis zijn). Als gevolg van het productieproces en de 
bedrijfsvoering, staan de productiehallen 10 en 11 en de hallen 12, 15, 16 
aan weerszijden van het Eiffelgebouw in open verbinding met elkaar en 
met de begane grond van het Eiffelgebouw (dat op het niveau van de 
begane grond dus geen langsgevels heeft). Dit is een uitgelezen kans om 
het parkeren te situeren binnen deze verzameling hallen ; de poëtische 
ensemblewaarde blijft op die manier behouden en auto's kunnen vanuit 
een toegang vanaf de Boschstraat al deze hallen bereiken. Voor 
voetgangers is de parkeergarage bereikbaar vanuit het zuidelijke en 
vanuit het noordelijk deel en vanuit de overdekte straat (gebouw 9) die 
door de verzameling fabriekshallen doorloopt en noord met zuid verbindt. 



De parkeergarage heeft genoeg parkeercapaciteit om naast de auto's van 
bewoners, werkenden en bezoekers van het sportcomplex, een groot deel 
van het parkeerprobleem in de binnenstad te kunnen opvangen. 
Alhoewel 2/3 deel van het Eiffelgebouw geografisch in het middendeel van 
het terrein ligt, bespreek ik het bij de behandeling van het noordelijke deel. 

Sportcomplex 
Een aantal sportvoorzieningen laat zich prima plaatsen in de typologie van 
de fabriekshal. Het aaneengesloten veld tabrisksdaken ten westen van de 
overdekte straat is daarom gebruikt voor de huisvesting van het 
sportcomplex. 
Een aantal sportvoorzieningen zijn ondergebracht in de bestaande hallen 
(gebouwen 1, 3 en 6). Deze hallen hebben grote vrije vloeroppervlakken 
en hoeven daarom slechts in geringe mate aangepast te worden om te 
voldoen aan de eisen. Uit het programma voor het sportcomplex komt 
echter ook de vraag voort naar twee wedstrijdruimten van 28 x 44,2 meter 
met over het gehele oppervlak een obstakelvrije hoogte van minimaal 7 
meter. Daarnaast is er de vraag naar één wedstrijdruimte met minimaal 
een netto afmeting van 14 x 24 meter met over het gehele oppervalk een 
obstakelvrije hoogte van minimaal 5,0 meter. Op het Sphinxterrein is geen 
enkele gebouw dat aan die eisen voldoet. Voor de wedstrijdruimten zullen 
dus nieuwe hallen gebouwd moeten worden. Voor deze nieuwbouw zal 
een deel van het fabriekshallencomplex 'Gebouw 1" worden afgebroken, 
waarbij overal de gemetselde borstwering bewaard blijft (zodat de 
overdekte straat (gebouw 9) onaangetast blijft) . De nieuw te bouwen hallen 
zijn van dezelfde familie als de overige hallen op het Sphinxterrein : ze 
worden opgebouwd met behulp van een spantconstructie en krijgen een 
flauw hellend dak. De materiaal invulling van de kopse gevels komt 
overeen met de vroegere hallen (baksteen dat tussen het staalskelet is 
geplaatst) maar is duidelijk als nieuw te onderscheiden . Er wordt gebruik 
gemaakt van een morteloze bakstenen bekleding zoals Renze Piano in het 
ICRAM gebouw in Parijs heeft toegepast (zie afbeelding). De vernieuwde 
toepassing geeft een soortgelijke beeld, maar is toch duidelijk nieuw. 

De publieke toegang tot het studentensportcomplex is gevestigd op de 
begane grond van het voormalige faijencerie-gebouw (gebouw 8). 
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. . . 

Morteloze bakstenen paneten in het 
!GRAM gebouw, Parijs door Renzo Piano 



Hier vindt ook de kaartcontrole plaats en is de EHBO-ruimte gesitueerd. 
Het gebouw is bereikbaar via de twee eerder beschreven routes vanuit het 
zuidelijke deel, via het later beschreven verdiepte plein in het noordelijke 
deel en via de vernieuwde ingang op de hoek Statensingel I Boschstraat 
Via deze laatste toegangsweg vindt ook de bevoorrading plaats. De ingang 
tot het sportcomplex is hier gesitueerd omdat de faijencerie de was- en 
kleedlokalen voor de fabrieksarbeiders herbergt. Deze was- en 
kleedlokalen kunnen verbouwd worden tot de kleedlokalen voor de 
sporters. De bovenliggende verdiepingen worden ingericht met 
sportvoorzieningen (aerobicsruimte (incl. berging), kantoren en 
vergaderruimte). 

Een andere eis in het Programma Van Eisen voor het sportcomplex was 
dat de horeca- c.q. ontmoetingsruimte onafhankelijk van de 
sportvoorzieningen kan worden opengesteld en vice versa. 
Daarom is deze ruimte in de Brikkenbouw (gebouw 2) gesitueerd, zodat zij 
onafhankelijk bereikbaar is vanuit de stadstuin I stadspark. Het is dus ook 
een horecagelegenheid voor bezoekers van de stadstuin . Aangrenzend 
aan de ontmoetingsruime is de tribune gesitueerd met uitzicht op de 
wedstrijdhallen, zodat toeschouwers onafhankelijk van de ingang voor de 
sporters, naar de sportactiviteiten kunnen kijken . Het overgebleven deel 
van de Brikkenbouw is, net als de faijecerie, ingericht met 
sportvoorzieningen (toestellenbergingen, fitnessruimte en diverse 
bergruimtes) . De faijencerie en de Brikkenbouw werken dus als een soort 
poortgebouwen waartussen de omvangrijkere sportactiviteiten 
(wedstrijdruimtes, klimwand , squashruimtes, tennisbanen en overige 
bergruimtes) in het hallenensemble is opgenomen. 
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3. Noordelijke deel: verdiept plein met woon- en 
kantoorfuncties 

De gelaagdheid ~ichtbaar maken (1): het creëren van een 
binnenplein »ie bo1iagen tek.6a en 6b 

In het noordelijke deel van het Sphinxterrein is de onderneming van 
Regout ooit begonnen. Hier staan de (resten van de) oudste en 



meest waardevolle gebouwen op het terrein, zowel op als onder de grond. 
Om de geschiedenis van het terrein inzichtelijker te maken moeten we de 
gelaagdheid van het terrein zichtbaar en voelbaar maken. Er staan nu 
bijzondere voorbeelden van fabrieksarchitectuur uit verschillende perioden 
bij elkaar in de punt van het terrein (de 'Belgen' (gebouw 8, 20, 21, 22), 
het Eiffelgebouw (14}, het molengebouw (30} en naastliggende 
gebouwen). Het grote probleem is echter dat het samenspel tussen deze 
gebouwen nergens op het terrein vanaf maaiveldniveau is waar te nemen 
omdat al het oppervlak tussen de monumentale gebouwen is volgebouwd 
met fabriekshallen en overdekte straten. We hebben gezien dat dit 
dakenlandschap een karakteristiek kenmerk is van het fabriekscomplex, 
maar dat weegt niet op tegen de afbreuk die het doet aan de zichtbaarheid 
van de ensemble-waarde tussen de monumentale gebouwen. Bovendien 
kan het overgrote deel van de verzameling fabriekshallen in de functie van 
parkeergarage en sportcomplex behouden blijven. De hallen die in de loop 
der tijd de ruimte tussen de monumentale gebouwen in het noordelijke 
deel van het terrein hebben 'overwoekerd' worden afgebroken. 
Kenmerkende panden uit verschillende perioden worden op die manier 
gerespecteerd in hun onderlinge combinatie. De sloopsporen blijven in het 
zicht om de gelaagdheid in de nieuwe situatie leesbaar te maken. 

De zuidelijke wand van het plein 
Door de sloop van de hallen ontstaan er een plein dat in het noorden, 
oosten en westen wordt omsloten door de monumentale gebouwen en 
door de fabrieksmuur. De 'afgesneden' fabriekshallen van de 
parkeergarage vormen de zuidelijke wand van het plein. Op dezelfde 
manier waarop deze verzameling hallen in het zuidelijke deel een wand 
vormt, gaat het silhouet van deze archetypische hallen een bijdrage 
leveren aan de identiteit van het plein. Het hallen zijn een stukje boven één 
van de spantbenen 'afgesneden'. De nieuwe kopse gevels die hierdoor 
ontstaan worden ingevuld met glas. Op die manier ontstaat er een directe 
visuele relatie met de parkeergarage die uit een diversiteit aan 
spantconstructies bestaat. Vooral de lange hallen waar vroeger de 
tunnelovens hebben gestaan, langs het Eiffelgebouw onthullen nu over 
hun volledige lengte hun constructie. Anderzijds hebben dan ook de 
automobilisten zicht op de combinatie van monumentale panden. 

90 

De punt 
In de meest noordelijke punt van het terrein wordt ook het vierlaagse 
gebouw 26 afgebroken. Alhoewel dit gebouw een constructie heeft die als 
karakteristiek voor het terrein kan worden aangemerkt, is er toch voor 
sloop gekozen. Het gebouw verhindert namelijk het ruimtelijke samenspel 
tussen de 'Belgen' (22), het vormenmagazijn (23}, het molengebouw (30}, 
de sanitairfabriek uit 1916 (25} en de overdekte straat tussen de laatste 
twee (32) . Deze gebouwen hebben allen een hogere monumentale 
kwalificatie dan gebouw 26. Ook staat het gebouw de herbestemming van 
de sanitairfabriek in de weg omdat het een groot deel van de directe 
daglichttoetreding belemmert. 

De nieuwe toegang vanuit de poort op de hoek Statensingel I 
Boschstraat 

Omdat in deze meest noordelijke punt alle gebouwen zeer compact op 
elkaar staan, maar vooral om de betekenis van enclave te versterken 
wordt gebouw 28, een overdekte straat, afgebroken. Echter met behoud 
van de buitenmuur waarin de poort op de hoek Statensingel I Boschstraat 
met een uit jaarsteen 1873 zit. De ruimtelijke zuiverheid van poort en muur 
als afsluiting van de enclave wordt hierdoor versterkt. Ook de 
onderdoorgang van gebouw 25 met de karakteristiek geklinknagelde 
vakwerkliggers wordt nu direct zichtbaar. De later ingezette, stalen 
golfplaten gevel in de zuid -west gevel wordt er uit gehaald. Ook de 
polyester golfplaten in de buitengevel worden er uit gehaald. Op die 
manier wordt de historisch infrastructurele betekenis hersteld. Waar 
vroeger door de poort en de onderdoorgang van gebouw 25 de 
fabrieksspoorlijn lag, komt nu een nieuwe route. Het wordt opnieuw één 
van de toegangen tot het terrein, voor voetgangers en fietsers en voor de 
bevoorrading van de bedrijven die zich op het terrein vestigen. 



91 

tek.6b 
De ruimtelijk-historisch relatie met 't Bassin hersteld >ztebtftagen 

Naast de twee toegangswegen die vanuit het zuidelijke deel, door het 
middendeel van het terrein naar het plein lopen en de vernieuwde toegang 
vanuit de poort op de hoek Statensingel I Boschstraat wordt er nog een 
toegang gecreëerd. 
Door de hoogbouw ten oosten van de Boschstraat ter hoogte van het 
Bassin en door de aanleg van de Maasboulevard in de laatste decennia 
van de twintigste eeuw is de historisch-ruimtelijke relatie met het Bassin, 
die zo belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van het Sphinxterrein, 
vertroebeld. 
Het Masterplan Belvédère voorziet al in het verkeersluwer maken van de 
Maasboulevard ter plaatse van het Bassin. In het ontwerp voor het 
Sphinxterrein worden de naoorlogse productiehallen 17 en 18 gesloopt om 
een directere relatie te leggen tussen het Bassin enerzijds en het 
Eiffelgebouw en haar achterliggende gebouwen anderzijds. Er is reeds 
opgemerkt dat het Eiffelgebouw op het niveau van de begane grond geen 
langsgevels heeft. Ook in het noordelijke deel stond de begane grond van 
de Eiffel in open verbinding met de omliggende productiehallen. Doordat in 
het noordelijke deel de hallen aan weerszijden van de Eiffel worden 
afgebroken ontstaat er dus een open relatie tussen de Boschstraat en het 
naastliggende Bassin enerzijds en het besloten binnenplein op het 
Sphinxterrein anderzijds. 

De aelaagdheid zichtbaar maken (2): het plein verdiepen >zie 
blflagen tek.6c erî7 

Door de sloop van de hallen in het noordelijke deel en het creëren van het 
plein wordt een deel van de gelaagdheid van het terrein zichtbaar 
gemaakt. Maar uit het moriologisch-historisch onderzoek blijkt dat er ook 
nog een belangrijk deel van de bebouwing onder de grond aanwezig is. 
Behalve om het fundament van één van de fabrieksschoorstenen , gaat het 
hierbij om de kelder die aansluit op het Eiffelgebouw, de kelder van 
waarschijnlijk de glasslijperij uit 1836 en de ondergrondse gang tussen die 
twee en de kelder van de aardewerkfabriek uit 1836. Deze laatste twee 



zijn de resten van de twee fabriekjes waar Regout ooit mee is begonnen 
en die de onderneming groot hebben gemaakt. Heel kort door de bocht 
zou men kunnen stellen dat dit de oudste fysieke bouwresten zijn van het 
begin van de Industriële Revolutie in Nederland. Om ook deze bouwresten 
zichtbaar te maken moeten we dus gaan graven. Dit kan door de kelders 
als gaten in de grond zichtbaar te maken, we zien in dat geval de 
'negatieve' ruimte van de kelders. Maar als we naar de theorie kijken zoals 
beschreven in thema 1, dan lijkt het sterker om deze 'laag ' die 
ondergeschikt te maken aan de bebouwing die nu boven het maaiveld ligt. 
We moeten dan de kelders als 'positieve' vormen opgraven. Dit kan door 
de grond rondom de kelders af te graven. Als we dit op het hele plein doen 
komen ook de historisch kelders van de faijencerie, het Eiffelgebouw, de 
Belgen en het molengebouw bloot te liggen. Op deze manier wordt de 
hiërarchie in de gelaagdheid verbroken: er is nu een nieuw vlak gecreëerd 
waar alle geschiedenislagen synchronisch naast elkaar liggen. Het 
omsloten plein komt dus een niveau lager te liggen. De materiaalresten 
van het huidig maaiveld blijven in het zicht om de gelaagdheid leesbaar te 
houden. 

De beschreven bouwhistorische resten zijn de elementen in de bodem die 
daar met zekerheid liggen. Het archief- en veldonderzoek geeft aanleiding 
te veronderstellen dat er nog elementen in de grond zitten. Het is niet 
ondenkbaar dat er nog meer kelderfragmenten van 19de eeuwse 
fabrieksgebouwen, fundamenten van fabrieksschoorstenen, resten van de 
middeleeuwse stadsmuur, die ook hier gelopen heeft, te voorschijn komen. 
Het is zelfs bekend dat er door het noordelijke deel van het Sphinxterrein 
een Romeinse weg heeft gelopen. Omdat op dit deel van het terrein veel 
gebouwd en gesloopt is, zijn veel van die eventuele resten waarschijnlijk 
aangetast. De elementen die niet met zekerheid in de bodem zitten, zijn 
niet opgenomen in het ontwerp. Vanuit archeologisch oogpunt dient de 
afgraving van het plein met grote zorgvuldigheid te gebeuren. Archeologen 
moeten de grondlagen waarin ze resten verwachten vakkundig 
onderzoeken. Als er onbekende bouwhistorische resten bloot komen te 
liggen, kan er beslist worden om deze te laten participeren in het ontwerp. 

Gaten in de kelderwanden ,zte biJlagen tek.a 

Er is op dit moment in het ontwerpproces een verdiept plein ontstaan 
omgeven door een aantal ruwe dikke keldermuren. Op de plaatsen waar 
geen kelders liggen wordt een keerwand geplaatst. Om de kelderniveaus 
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te activeren en bereikbaar te maken vanaf het verdiepte plein zal er in de 
kelderwanden gesneden moeten worden. De drie verborgen kelderdelen 
zijn opgebouwd uit troggewelfde vloerconstructies die worden gedragen 
door ijzeren kolommen. Door de opbouw, hebben de muren van deze 
kelders geen constructieve functie ter plaatse van de bogen zelf. Om de 
karakteristieke gewelfde constructie van de kelders te accentueren worden 
er openingen in de muur die de booglijn van de gewelven volgen. 
Afhankelijk van de situatie wordt in deze opening wel of geen glas gezet. 

De kelders die onder de bestaande bebouwing ligt, is niet opgebouwd uit 
tongewelven (of, in het geval van de 'Belgen' uit een boogconstructie in de 
andere richting). Het zijn allemaal heel dikke muren, bij sommige 
gebouwen wel meer dan 600 mm dik. Als we hierin gaten willen maken 
zu llen belastingen opgevangen moeten worden. De gaten die in de 
keldermuren worden gezaagd hebben hetzelfde ritme als de raamindeling 



van de gevel van het gebouw waartoe de kelderwand behoort. Alhoewel 
alle gevels een heel strak ritme hebben als het om de raamindeling gaat, 
verschilt deze indeling in elke kelderwand dus lichtelijk. De manier waarop 
de gaten worden 'omlijst' is bij elke kelderwand hetzelfde. 

Om de vrijkomende belasting van zulke dikke muren op te kunnen vangen 
is gekozen voor twee HEA breedflensliggers die elk gedragen worden door 
twee stalen kokerprofielen. De liggers en de kolommen staan een klein 
beetje los van de zaagsnede van de muur. Hierdoor is de dikte van de 
muur en de structuur van het materiaal (bijvoorbeeld het 19e eeuwse 
metselverband van een 610 mm dikke bakstenen muur) duidelijk te zien. 
De opbouw van de draagconstructie heeft een stevig uiterlijk en roept het 
beeld op van een stutconstructie, wat het in feite ook is. Door de vorm 
wordt de zintuiglijkheid van de diepe zaagsnede in de stevige robuuste 
gebouwen versterkt. 
Daarnaast roept de helderheid van de constructie vorm (een eenvoudige 
ligger die gedragen wordt door een eenvoudige kolom) associaties op met 
de helderheid van de constructiesystemen die in alle gebouwen op het 
Sphinxterrein voorkomt. 
Ten slotte heeft deze constructie als bijkomende voordeel dat wanneer de 
situatie erom vraagt, er tussen de twee liggers een raam geplaatst kan 
worden zonder dat er dan sprake is van een koudebrug. 
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Het verdiepte plein: materialiteit en patronen >zie biJlagen tek.Jb, 4b, 7 en 8 

Door het uitdiepen van het plein ontstaat er een nieuw 'niveau' dat alle 
vrijgemaakte gebouwen en gebouwdelen verbindt. Om dit nieuwe niveau, 
dit nieuwe 'vlak' te versterken wordt het ingevuld met een nieuw materiaal 
dat doorloopt in de kelders. De kelders hebben een vrij ruwe vloer. Om de 
gebouwen te kunnen herbestemmen, inclusief kelders, kan een nieuwe 
dekvloer in de kelders een positieve bijdrage leveren. 
Voor de invulling van de materiele vormgeving van dit verdiepte plein zijn 
er denkbeeldige lijnen door de beukafstanden van de 
gebouwplattegronden getrokken. Deze lijnen kruisen elkaar op het plein. 
Hierdoor ontstaat een patroon op het plein dat voortkomt uit de heldere 
constructieve opbouw van elk van de gebouwen. Dit patroon maakt de 
anatomie van de gebouwen inzichtelijk en voorkomt dat de waarde van de 
gebouwen, waargenomen vanaf het plein, enkel en alleen wordt 
beoordeeld op de karakteristieke gevels. Daarom loopt de materialiteit van 
de gevel ook door in de vloer van de kelders. 
Omdat deze lijnen niet alleen getrokken zijn vanuit de gebouwen met 
onderliggende kelders maar ook vanuit de 'verborgen' 198 eeuwse 
keldergewelven, bepalen alle kelders in gelijke mate hoe het patroon op 
het plein er uit komt te zien. Dit versterkt het synchronisch naast elkaar 
werken van de verschillende geschiedenislagen. De 'lijnen ' worden 
gematerialiseerd door 20 cm brede eertenstalen strips. De velden die door 
het patroon ontstaan wordt ingevuld met beton (een richtingloos materiaal) 
dat een beetje ijzer als toeslagstof heeft zodat het beton een beetje 
roestige kleur krijgt, Hierdoor steekt het beton niet te veel af tegen het 
cortenstaal. 
Op de plaatsen waar ingangen of bijzonderheden in de gebouwen zitten, 
wordt het patroon plaatselijk onderbroken om deze bijzonderheden te 
accentueren. 
Op de plaatsen waar het plein een keerwand tegenkomt, wordt het plein 
omgevouwen en worden de materialen van het plein vertikaal doorgezet. 



De historische ervaring 
Het blootleggen van de bouwhistorische en archeologische resten biedt de 
eerste voedingsbodem voor het oproepen van een historische ervaring (zie 
thema 5). De oude keldermuren en gewelven komen in een geheel nieuwe 
context te staan. De nieuwe materiële invulling van het verdiepte plein en 
de stutconstructies in de keldergaten vergroten de paradox die hierdoor 
optreedt. Deze fricties kunnen leiden tot de onwaarschijnlijke ('die oude 
kelders en gewelven verwacht je hier toch nief) waarschijnlijkheid (' maar 
ze zijn er toch wel degelijk) waar Ankersmit het over heeft. De 
geschiedenis kan even gevoeld en ondergaan worden. 

Een belangrijke eigenschap van de historische ervaring is het directe en 
onmiddellijke contact ervan. 
Om de onmiddellijke waarneming van de bouwhistorische elementen te 
stimuleren is het zaak de nadering van het plein zo direct mogelijk te 
maken. Een bezoeker kan het verdiepte plein van vier richtingen naderen. 
Vanuit elke richting geldt dat juist het verdiept liggen van het plein bijdraagt 
aan een directere waarneming. 
1) Komende vanuit de Boschstraat loopt men tussen de bebouwing ten 
oosten van het Eiffelgebouw, gaat men vervolgens onder de Eiffel door 
(men loopt tussen de kolommen op de begane grond) en staat dan vrij 
plotseling aan de rand van het lager gelegen plein. 
2) Vanaf de hoek Statensingel I Boschstraat loopt kan men door de enige 
opening in de muur, de poort en staat dan meteen oog in oog met het 
verdiepte plein dat zich voor de bezoeker uitstrekt. 
3) Als men vanuit het zuidelijke deel van het terrein komt, via de route 
tussen de fabriekshallen en de fabrieksmuur, loopt men onder de 
onderdoorgang van de faijencerie door en wanneer men deze voorbij is 
staat men direct oog in oog met het verdiepte plein. 
4) De laatste mogelijkheid is te naderen via de overdekte straat tussen 
parkeergarage en sportcomplex. Doordat de overdekte straat uitkomt op 
een stukje plein dat op (oorspronkelijk) maaiveld niveau ligt, namelijk de 
bovenkant van de kelder van de aardewerkfabriek uit 1836, en door de 
bouw en positionering van het faijenceriegebouw wordt er vanuit de 
overdekte straat, weliswaar vanaf grote afstand, zicht geboden op de 
kopgevel van Gebouw A (één van de 'Belgen '). Pas als men de overdekte 
straat bijna uit is, komt het verdiept liggende plein in het zicht. 
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Naast de paradox van historische elementen in een nieuwe context 
versterkt het zintuiglijke karakter van de opgegraven elementen; de dikke 
keldermuren, de ruwe gewelven, de stukken mergelsteen de fraaie 
kolomkoppen, de voedingsbodem voor een historische ervaring. Deze 
elementen vragen door hun vorm, dikte en textuur erom aangeraakt te 
worden. We hebben in de theorie van de historische ervaring gezien dat 
juist deze directe aanraking met historische objecten een ongekende 
directheid en onmiddellijkheid met zich meebrengt. De tast kan van alle 
zintuigen het meest intens leiden tot een moment van intimiteit met het 
verleden. 

Trappen en loopbruggen >Zie bijlagen tek.9 

Om de waarneming van het verdiepte plein met een zo groot mogelijke 
onmiddellijkheid te laten gebeuren wordt het niveauverschil niet heel 
geleidelijk overbrugt. De toegang vanaf de Boschstraat mondt uit bovenop 
de opgegraven kelder. De toegang vanuit de overdekte straat mondt uit 
bovenop de kelder van de aardewerkfabriek uit 1836. De kelder die aan 
het Eiffel gebouw grenst is door middel van een gang verbonden met een 
kleinere kelder, mogelijk een kelderdeel van de glasslijperij uit 1834. Deze 
gang is gedeeltelijk afgebroken omdat anders het plein teveel in tweeën 
zou worden gedeeld. Maar ter plaatse van de knik is wel een deel van de 
gang behouden. De schuine zijde geeft aan waar, tot de slechting van de 
stadswal in 1867, de eerste fabrieksmuur moet hebben gelopen. 
Om dit gegeven nieuwe betekenis te geven, lopen de trappen die het 
maaiveld met het verdiepte plein verbinden, vanuit de opgegraven kelders 
over het tracé van de verbindingsgang in de richting van dit knikpunt De 
muren van de gang zijn daartoe ter plaatse van de kelders behouden. 
De gangdeel ter plaatse van de knik wordt ingericht als een kleine kiosk. 
Het tracé waar de verbindingsgang gelopen heeft wordt als onderbreking 
in het patroon op het plein geaccentueerd. 

Wanneer men het plein betreedt via de overdekte straat, komt men uit op 
de bovenkant van de kelder van de aardewerkfabriek uit 1836. Er is een 
verbinding gemaakt met de kelder van waaraf de trap vertrekt naar 
beneden. Deze verbinding heeft de vorm van een loopbrug die als een 
losse bak is vormgegeven. Het moet duidelijk een nieuw, los element zijn 
dat duidelijk een routetechnisch functie heeft. De loopbrug ligt in 
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de richting van een denkbeeldige as die loopt van de overdekte straat naar 
het midden van de poort Statensingel I Boschstraat 

Deze visuele en structurerende as krijgt een vervolg in de meeste 
noordelijke punt, vlak achter de poort (aan de zijde binnen de enclave). 
Hier zijn ook een aantal keldercomplexen blootgelegd waarvan het 
bestaan uit het morfologisch-historisch onderzoek duidelijk is geworden. 
Welke functie deze kelders hebben wordt zo beschreven. De kelders zijn 
uitgegraven als 'negatieve vorm'. Een gelijksoortige loopbrug voert hier 
vanaf de poort over de kelders naar de plaats waar een trap afdaalt naar 
het verdiepte plein. Deze trap is gesitueerd binnen de muren van een 
verbindingsgangetje dat ondergronds heeft gelopen van de Belgen naar 
het molengebouw. De trap komt uit in een gewelfd stuk kelder van 
Gebouw C, van hieruit is er een directe weg naar het plein. De baan naar 
deze verbindingsroute is als onderbreking in het patroon op het plein 
geaccentueerd. 

De lichtkokers >zie bijlagen tek.6d 

De gebouwen die het plein omsluiten hebben altijd fabrieksfuncties gehad. 
Alle gebouwen zijn vrij diep. Om de arbeid te verrichten die nodig was voor 
de productie, was de daglichttoetreding door de langsgevels voldoende. 
Met de verschuiving van fabrieksarbeid naar mentale arbeid of naar de 
functie van het wonen komt ook de vraag om meer lichttoetreding. 
Om de karakteristieke gevelindeling niet aan te tasten wordt in het nieuwe 
ontwerp daglicht van binnenuit op de verdiepingsvloeren gehaald. Dit 
gebeurt door middel van lichtkokers die op strategisch punten zijn 
geplaatst. De kokers doorboren het gebouw van dak tot kelder. De wand 
van de kokers is bekleed met fiberglas dat het licht optimaal reflecteert. 
Ter plaatse van de verdiepingen zitten er gaten in de koker die ingevuld 
zijn met transparant of translucent materiaal. De onderkant van de koker 
loopt taps toe en eindigt een klein stukje onder het plafond van de kelder. 
Hierdoor wordt er daglicht van binnenuit geconcentreerd in de kelders 
gebracht. In een niet gerealiseerd idee in het ontwerp voor de verbouwing 
van het stadhuis in Utrecht stelde Enric Miralles ook dergelijke gigantische 
lichtkokers voor. Met het binnenbrengen van dit daglicht van boven wilde 
hij de ruimten letterlijk 'in een nieuw licht plaatsen'. In de kelders gebeurt 
nu hetzelfde. Alhoewel aan de pleinzijde van de gebouwen de keldermuur 
van gaten wordt voorzien blijft het gevaar dat de ruimtes niet voldoende 



De niet uitgevoerde lichtkokers in het ontwerp voor de verbouwing van het 
stadhuis in Utrecht door Mi ralles 
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licht krijgen. De lichtkokers helpen de nieuwe ruimtes en daarmee de hele 
nieuwe laag te activeren. 
Doordat er in alle gebouwen die het plein omsluiten van deze kokers 
gebruik wordt gemaakt, wordt het samenspel tussen de gebouwen uit 
verschillende periodes versterkt. De gebouwen komen los uit hun 
historische gedetermineerdheid en gaan nog meer deel uit maken van het 
nieuwe grotere geheel. 
De delen van de kokers die boven de daken uitsteken gaan deel uit maken 
van de karakteristieke morfologie van het fabrieksdakenlandschap. Overal 
zijn schoorstenen, liftschachten en trapontsluiting op de daken te vinden. 
De toppen van de lichtkokers sluiten hier morfologisch op aan. 

Het Molengebouw, de kelderruimtes in de punt en de 
achterliggende bebouwing >zie biJlagen tek.10a tlm 10d 

Het molengebouw wordt ingericht met kantoorruimtes en wordt ook 
voorzien van een lichtkoker. Zo ook het naastgelegen gebouw 31. De 
sanitairfabriek uit 1916, gebouw 34 en gebouw 35 worden ingericht met 
woonruimtes. Deze gebouwen zijn hier niet uitgewerkt. De uitzondering op 
bovengenoemde functies zitten op de begane grond van de sanitairfabriek, 
gebouw 34 en 35 en in de kelder, op de begane grond, eerste en tweede 
verdieping van het molengebouw. Deze scheiding is de bouwtechnische 
scheiding. Oe bovenste verdiepingen zijn na de introductie van gewapend 
beton op de oudere bebouwing gezet. Op de begane grond van de 
sanitairfabriek wordt in het meest noordelijk deel een fietsenstalling 
gesitueerd. Op de begane grond van gebouw 35 ook. Zo kunnen fietsen 
gelijk gestald worden ter plaatse van de twee belangrijkste ingangen. De 
rest van de begane grond van deze gebouwen is ingericht als supermarkt. 

Op de begane grond tot en met de tweede verdieping van het 
molengebouw zijn andere winkels gesitueerd. De kelder van het 
molengebouw is ingericht als kinderdagverblijf. Vanwege de vele bedrijven 
en vanwege het relatief fl ink aantal bewoners op het terrein zal er 
voldoende vraag zijn naar kinderopvang. Het kinderdagverblijf staat 
visueel in verbinding met het plein. Aan de andere kant staat het 
kinderdagverblijf in verbinding met de blootgelegde kelders in de 
noordelijke punt. (dit is onder andere de kelder van het gesloopte gebouw 
26). De kinderen hebben hierdoor een eigen veilige buitenspeelplaats. 



Boven deze buitenspeelplaats bevindt zich de loopbrug. Zo ontstaat er een 
directe visuele relatie tussen de spelende kinderen en de bewoners en 
werknemers die via deze loopbrug het plein op of af lopen. 
Rolstoelgebruikers komende vanaf de poort op de hoek Statensingel I 
Boschstraat kunnen gebruiken maken van de lift in het molgengebouw om 
het niveau verschil met het plein te overbruggen. 

Het voormalige faijencerie-gebouw, de kelder van de . 
aardewerkfabriek uit 1836 en de kelder midden op het plein >Zie 
bijlagen lek.11a tlm 11c 

Een groot deel van de voormalige faijencerie (ook wel 'Belg' B) is ingericht 
met sportvoorzieningen en is voorheen reeds beschreven. Doordat de 
noord- en de oostegevel van het gebouw vrij komen te liggen wordt 
zichtbaar dat het gebouw niet alleen aan de kant van de fabrieksmuur, 
maar ook ter plaats van de aansluiting op de overdekte straat een 
onderdoorgang heeft. 
Ook in dit gebouw is een lichtkoker aangebracht die het licht tot diep in de 
kelder brengt. Het kelderniveau van de faijencerie loopt door in de kelder 
van de aardewerkfabriek uit 1836. Vroeger heeft op dit doorlopende 
keldercomplex één en hetzelfde gebouw gestaan. Ter plaatse van de 
overdekte straat loopt er een trap vanaf het verdiepte plein naar het 
maaiveld, in de richting van de overdekte straat. De kelder bestaat uit 
bijzonder karakteristieke segementbogen gedragen door kolommen 
waartussen tongewelven zijn geslagen. Dit betekent dat er in twee 
richtingen boogconstructies lopen. 
Deze gewelfconstructie heeft een zeer karaktervolle uitstraling. Het deel 
onder de faijencerie is ingericht als restaurant. Dit is het deel waar behalve 
door de lichtkoker geen daglicht binnenkomt. De tafeltjes staan tussen de 
dikke ruwe kolommen opgesteld waar gedimd kunstlicht of kaarslicht de 
mysterieuze sfeer versterken. De begane grond huisvest behalve de 
toegang tot het sportcomplex, ook de keuken van het restaurant. De 
bevoorrading hiervan gebeurt vanaf de 'achterstraat' welke toegankelijk is 
via de poort op de hoek Statensingel I Boschstraat 

Het deel van het keldercomplex dat niet onder de faijencerie ligt maar wel 
aan het plein heeft gaten in de keldermuur met ramen erin waardoor licht 
naar binnenkomt, Dit deel is ingericht als receptie ruimte met een bar etc. 
De gasten hebben uitzicht op de activiteiten op het plein. Het restaurant en 
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de receptieruimte staan via een halletje met elkaar in verbinding . In geval 
van een bruiloft o.i.d. kan de kelderlaag in zijn geheel worden afgehuurd. 
Langs de noordgevel van het faijencerie-gebouw komt een hellingbaan te 
liggen zodat rolstoelgebruikers het niveauverschil kunnen overbruggen. 
In de met glas ingevulde gevel van de parkeergarage zitten deuren die 
uitkomen ter plaatse van de bovenkant van de kelder van de 
aardewerkfabriek uit 1836. 
De kelder die midden op het plein ligt, tenslotte, wordt ingericht als café. 

De 'Belgen' A en C en het vormenmagazijn >zie bijlagen lek.12a tlm 12e 

De Belgen A en C zijn kort na elkaar gebouwd, de keldercomplexen ervan 
lopen in elkaar over. De kelder bestaat uit een gewelfde gang evenwijdige 
aan de muur aan het uitgegraven plein en loodrecht op deze gang liggen 
de oude opslagkelders voor de ruwe klei en gips. Deze kelders zijn 
opgebouwd uit naast elkaar gelegen tongewelven met de breedte van een 
beukmaat De gaten die in de keldermuur worden gemaakt blijven open. 
Hierdoor gaat de gang evenwijdig aan deze muur als een galerij werken : 
aan de ene kant het plein aan de andere oneindige reeks gewelven 
loodrecht op deze gang. 

De begane grond en de eerste verdieping worden ingericht met 
kantoorruimtes, de tweede en derde verdieping worden bij elkaar 
getrokken en hierin komen woningen. 
De lichtkokers in deze gebouwen zijn relatief groot. In de lichtkokers zit 
een trappenpartij die als ontsluiting voor de bovengelegen woningen dient. 
Deze trappen beginnen in zes van de naast elkaar gelegen tongewelven 
en zijn bereikbaar vanaf de 'galerij' en vanaf een vrijgemaakte gang die 
evenwijdige aan de 'achterstraat' loopt. Deze gang ontstaat doordat er in 
de muren tussen de gewelfde kelders gaten worden gemaakt. Hiermee 
wordt voorkomen dat elke gang doodloopt. Het gehele complex van 
tongewelven in langs- en dwarsrichting gaat deel uit maken van het 
openbare plein. 

De knik in de gebouwen verhult dat het noordelijke deel (Gebouw C) later 
is aangebouwd. Gebouw A is in 1875 gebouwd, Gebouw C tien jaar later. 
Aan de buitenkant lijken de gebouwen naadloos in elkaar over te gaan. 
Binnenin is de overgang beter te zien . Er is een overgangsdeel tussen 
Gebouw A en C waar een aantal trappartijen in zijn opgenomen. Dit 
overgangsdeel wordt ingesloten door twee kopse binnenmuren van 



Trappendoorgang in Chiado door Siza 
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Gebouwen A en C. Aan subtiele details is te zien dat de 'binnenmuur' van 
Gebouw A ooit buitengevel is geweest: kleurafwijkingen in het metselwerk 
en de aanwezigheid van roset-ankers. Tenslotte wordt in dit 
overgangsdeel de kapconstructie van het dak onderbroken: de daken 
wordt gedragen door balken die tussen de twee muren zijn bevestigd. Om 
deze gelaagdheid in de bouwhistorie beter zichtbaar te maken is ter 
plaatse van het tussendeel de gevel aan de pleinzijde verwijderd en op 
begane grond niveau ook de achtergevel. Door middel van een brede trap, 
die als tribune voor het plein fungeert, wordt er een vanaf het plein een 
directe fysieke relatie gelegd met de 'achterstraat'. Vanaf het plein wordt 
de achterstraat en de fabrieksmuur zichtbaar en bereikbaar. 

Alvaro Siza heeft in zijn plan voor het herbestemming van de wijk Chiado 
in Lissabon ook de achter- en binnengebieden als uitgangspunt genomen. 
Hij legt ook trappendoorgangen door bestaande bouwblokken om 
gebieden te verbinden en de hele wijk zo een nieuwe impuls te geven. 
Vanuit de trappendoorgang, die ook aansluit op de 'galerij' zijn de kantoren 
bereikbaar. Door de doorbraak gaan de binnenmuren van de Gebouwen A 
en C als kopse buitengevels dienen. Hierdoor krijgen de sporen, die deze 
oorspronkelijke functie van de binnenmuur van Gebouw A al die tijd 
verhuld hebben, een nieuwe betekenis. De baan naar trappendoorgang is 
als onderbreking in het patroon op het plein geaccentueerd. 

Op de begane grond en de eerste verdieping zijn de kantoorruimten 
gehuisvest. Zij krijgen licht door de grote ramen in de gevel en van 
binnenuit door de lichtkoker. De gaten in de lichtkoker zijn ingevuld met 
translucent materiaal. De scheiding van de verschillende ruimtes gebeurt 
door middel van lichte, demontabele scheidingswandjes. De wandjes 
worden op de gridlijnen van de constructie geplaatst. Hierdoor blijft de 
helderheid van de constructieve opzet gewaarborgd. Alle bouwfysische 
eisen worden opgelost zonder een verlaagd plafond aan te brengen. 
De bovenliggende woningen zijn per vier gerangschikte rond de lichtkokers 
die ook als ontsluitingskern fungeren. Op de onderste verdieping van de 
woningen. komt het daglicht voornamelijk door de grote ramen in de gevel 
binnen. Op de bovenste verdieping wordt gebruik gemaakt van het licht uit 
de lichtkoker en gaat het karakteristiek houten kapconstructie meedoen in 
de sfeerbepaling van de woning. Vanuit de woning is er zicht op het plein, 
het dakenlandschap van de fabriekshallen en het achtergelegen stadspark 
en de binnenstad of op het groene Belvédère gebied. 



Het Eiffelgebouw en de aangrenzende kelder >zie biJlagen tek.138 1/m 13k 

Het Eiffelgebouw is opgebouwd in drie fasen. Twee delen hebben een 
betonnen constructie, het laatste deel een stalen constructie. In het deel 
met de betonnen constructie is woningbouw voorzien in het stalen deel is 
ruimte voor bedrijfsruimten. Uitzondering op deze indeling vormt de 
begane grond en de eerste verdieping. De begane grond is ter plaatse van 
de stalen constructie de onderdoorgang die naar het plein leidt. Het deel 
met de betonnen constructie maakt deel uit van de open parkeergarage. 
Op de eerste verdieping huisvest het deel met de stalen constructie 
gewoon bedrijfsruimten, het betonnen deel wordt aan weerszijden 
geflankeerd door de hallen van de parkeergarage. De daken van deze 
hallen belemmeren het zicht vanaf de eerste verdieping . Daarom is deze 
verdieping niet geschikte voor woonfuncties. Op de eerste verdieping in 
het deel met de betonnen constructie is daarom een conferentiezaal 
ingericht. Deze kan gebruikt worden door de bedrijven, maar kan ook 
dienst doen als een overdekt verlengde van het manifestatieveld. Het 
Eiffelgebouw grenst namelijk met de zuidgevel aan het zuidelijk deel. In 
indien een bepaald evenement om een (grote) binnenruimte vraagt, kan 
deze in het Eiffelgebouw georganiseerd worden. 

De kelder onder het bedrijvendeel is ingericht als ontvangsthal met 
receptie. De gaten in de keldermuur zijn ingevuld met glas. Er zijn twee 
lichtkokers die daglicht van helemaal boven uit het dak naar dit 
kelderniveau brengen. De toegang tot deze ontvangsthal gebeurt vanuit de 
aangrenzende kelder. Hierin is een verbinding opgenomen met het 
verdiepte plein en er is een trap gesitueerd die naar maaiveldniveau leidt. 
Bezoekers die vanaf de Boschstraat komen lopen, tussen de stalen 
kolommen en de twee lichtkokers door en gaan in het begin van de 
aangrenzende kelder met een trap naar beneden. Op de begane grond is 
ook een toegang tot de parkeergarage. Werknemers kunnen door middel 
van een sleutel of pasje ook hier de trap of de lift nemen naar de 
verdieping waar ze werkzaam zijn . In de bodem loopt een tunnel tussen 
het Eiffelgebouw en de timmerfabriek aan de overkant van de Boschstraat 
Deze tunnel wordt gedeeltelijk gebruikt als hellingbaan zodat 
rolstoelgebruikers de ontvangsthal en het verdiepte plein kunnen bereiken 
vanaf de Boschstraat 
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De aangrenzende kelder aan het Eiffelgebouw dient dus als toegang tot de 
ontvangsthal in de kelder van het Eiffelgebouw. Daarnaast zit in het 
kelderdeel de bewaking gehuisvest. Dit is een gezamenlijk dienst van alle 
bedrijven op het terrein. Een deel van deze kelder is open en maakt dus 
deel uit van het plein. Hierdoor worden de (Dorische) kolomkoppen van de 
kolommen die de tongewelven dragen (zie thema 3) in de openbare ruimte 
geplaatst. Ze zijn nu onderdeel van het openbare plein. De helderheid van 
de decoratie van deze constructieve verbinding komt door het vrijmaken 
ervan uit zijn historische context extra tot zijn recht. 

Het deel met de stalen constructie is in drie compartimenten verdeeld met 
een gang tussen deze compartimenten en de gevel aan de pleinzijde. 
Twee lichtkokers verzorgen extra daglichttoetreding. 
De scheiding gebeurt d.m.v. lichte, demontabele scheidingswanden die ter 
plaatse van de gangzijde zijn uitgevoerd in grote glasvlakken zodat het 
licht vanaf de door aan de pleinzijde zo diep mogelijk kan invallen. 

De constructieve scheiding (een deel van gelaagdheid van de 
bouwgeschiedenis) wordt op een aantal manieren geaccentueerd. 
Allereerst wordt de breedte (ca. 1,2 meter) van het Eiffelgebouw dat de 
betonnen paddestoelkolom van de stalen kolom scheidt geaccentueerd als 
onderbreking in het patroon op het plein. Daarnaast is er uiteraard de 
functionele scheiding in wonen - werken. 
Maar het sterkst worden de verschillende constructieprincipes in één 
gebouw geaccentueerd in het gemeenschappelijke trappenhuis. Ter 
plaatse van de overgang van betonnen naar de stalen constructie, en dus 
van de woonfunctie naar de werkfunctie, is een nieuw trappenhuis 
gesitueerd dat beide delen ontsluit. 
Er is een ruimte gecreëerd waar vier kolommen, twee betonnen 
paddestoelkolommen, en twee stalen kolommen, geïsoleerd en los in de 
ruimte komen te staan. Binnen de ommuring van het trappenhuis is tussen 
de stalen en de betonnen kolommen een vide gemaakt. Hierdoor worden 
de onderlinge verdiepingen visueel verbonden en wordt er voorkomen dat 
bezoekers of werknemers van het bedrijvengedeelte toegang hebben tot 
het woongedeelte en vice versa. Maar er vindt wel ontmoeting plaats 
tussen de twee bezoekersstromen. Er wordt opnieuw een voedingsbodem 
voor een historisch ervaring gecreëerd. Het paradoxale zit in het contrast 
tussen het ritmische doorlopende gevelbeeld aan de buitenkant (het 
gebouw lijk in ogenschijnlijk in één keer te zijn opgetrokken) en de 
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plotseling waarneming van het verschil in constructie binnen de 
geïsoleerdheid van het trappenhuis. 

Het woongedeelte, tenslotte, wordt ontsloten door de nieuwe trappenpartij 
en een nieuwe lift op de plaats waar er vroeger ook één gezeten heeft aan 
de ene kant en door de bestaande trappartij met liften aan de zuidkant. Er 
is (vanzelfsprekend) gekozen om de woningen in te richten als lofts: om 
aan te sluiten bij het open karakter van het gebouw en het industriële 
karakter met hoge verdiepingsruimten en grote ramen. Er zijn drie 
verschillende oppervlakten te onderscheiden: 90, 120 en 150 vierkante 
meters. De woningen bieden weids uitzicht op enerzijds het Bassin, de 
Maas en de stad en anderzijds de stad, het plein, het stadspark en het 
groene Belvédère. 
In de kelder van het woongedeelte zijn bergingen gesitueerd. 
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