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ARCH heeft na onderzoek geconcludeerd dat de 
ontwikkeling van het gebied rondom het gebouw 
van het voormalige Landbouwbelang een rol kan 
spelen voor het goed functioneren van het 
stedelijke weefsel van de stad. Op dit moment 
vormen de leegstaande industriële panden een 
harde grens tussen de binnenstad en de Maaskade 
terwijl de aangename sfeer van ’t Bassin op een 
steenworp afstand ligt. 
Het verbinden van deze twee gebieden is een stap 
verder in het uitbreiden van de stadskern richting 
de Maasoever.
Nu oogt dit gebied onveilig en is het 
onaantrekkelijk. Middels het voortzetten van een 
aantal stadsroutes  richting de Maas en de 
herontwikkeling van de Maaskade langs de 
Maasboulevard wordt dit gebied aangenamer en 
toegankelijker.  

‘t Bassin en de Maas
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In 1939 werden het graanpakhuis en de silo’s van 
Landbouwbelang in Maastricht gebouwd. (kleur 
rood) Het Landbouwbelang  is de oudste landelijke 
coöperatie in Nederland opgericht 1914 met als 
doel gezamenlijk inkopen van voer en meststoffen. 
Later werd het eigendom  van de papierindustrie 
KNP (huidige Sappi). Een aantal jaren geleden is het 
verkocht aan de Gemeente Maastricht. 

In de jaren dertig heeft de KNP eerst de twee 
huizen tussen de Maas en het Bassin kunnen kopen 
(kleur blauw) en daarna ook het hele terrein tot het 
Antoniuskanaal. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de industrie 
uitgebreid  over de sluis. Een nieuwe magazijn, 
ketelhuis en laad- en loskade met een hefkraan 
werden langs de Maas gebouwd.  (kleur groen)  
Begin jaren zeventig vond er nog een verdere 
uitbreiding plaats.  (overkapping van de doorgang 
tussen het voormalig LBB en iets recentere gebouw 
van KNP, kleur geel)

LBB en SAPPI
Landbouwbelang en Koninklijke Nederlandse Papierindustrie

voormalig terrein Sappi
Huidig terrein Sappi
Landbouwbelang
Uitbreiding
KNP
woonhuis 
woonhuis
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1824. Kadastraal plan van Maastricht

Aanleg van ‘t Bassin en het verbindingskanaal naar de 
Maas dwars door  de vroegere kerk  van de Duitse 
Orde.

1866. Overzichtskaart havenkom en omgeving

Voordat het Landbouwbelang en het gebouw van 
KNP gebouwd werden,  sloot het Kanaal Luik-
Maastricht aan ‘t Bassin aan. 

de Biesen, genius loci

1794. Situatieterrein commanderij Nieuwe Biesen

Links de kerk van de Antonieten, rechts de kerk van 
de Duitse Orde (de Nieuwe Biesen). 

tuin
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het Biesencomplex van de commanderij Nieuwe Biessen

1. Kloostergebouw van de Antonieten
2. Kloostergebouw  van de Duitse Orde
3. Tuinen van de Commanderij

2.

1.

Maaskade
Sint Teunisstraat
Biesenstraat

detail van de maquette van Maastricht, 1750

In de 18de eeuw valt het terrein van de Commanderij 
Nieuwe Biesen binnen de noordelijke 
stadsomwalling. (stadsmaquette 1750)

3.

2.

1.

3.
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de Biesen, luchtfoto

Het Biesencomplex lag in het verleden binnen de 
stadsomwalling. Met de aanleg van het Bassin en 
de komst van industrie (Sphinx, KNP, 
Landbouwbelang) is dit gebied getransformeerd en 
heeft meer aansluiting gekregen met het 
Boscherveld en minder met de stad.
Met het wegvallen van de industriële functies is er 
een groot aaneengeschakeld ‘leegstaand’ gebied 
ontstaan. 

Tal van plannen zijn en worden ontworpen voor dit 
gebied met als doel om de koppeling tussen de stad 
en voormalige Biesen te herstellen. Deze 
ontwikkelingen komen niet of maar langzaam op 
gang. ARCH zoekt naar mogelijkheden om met 
ondersteunende maatregelen  een vloeiende 
verplaatsing te veroorzaken met een nieuwe 
ruimtelijke beleving.
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Griend

impuls voor een mooiere toekomst van Maastricht
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mogelijkheden en kansen

1. ARCH is van mening  dat de continuering van de 
looproute langs de Maas primair is voor de vitalisering 
van  het gebied rondom het  voormalig 
Landbouwbelang. Het transformeren tot een 
aangename wandelpromenade zal gepaard moeten 
gaan met het herontwikkelen van een aantal 
doorgangen die de Maaskade (Maaspromenade) met 
de binnenstad verbinden. 

4. Het einde van de bebouwing is momenteel ook 
het einde van de looproute langs de Maas. 
Toegankelijk maken van de aanwezige doorgang  
langs de  binnenkom van  de sluis , zorgt voor een 
doorlopende beweging. Middel verwijderen van 
de buiten silo’s  wordt er een breed wandelpad 
langs de sluis gecreëerd. 

2. Tussen het kantoorgebouw van Radar en het 
leegstaande gebouw van LBB is al een ruimtelijke 
corridor waar in het verleden de Sint Teunisstraat liep. 
Deze doorgang op maaiveld is niet meer aanwezig, 
maar het zou hersteld kunnen (moeten) worden.
3. Ontrafeling van het voormalig LBB-KNP complex tot 
de oorspronkelijke onderdelen creëert openheid en 
geeft de mogelijkheid om het Bassin fysiek en visueel 
te koppelen aan de Maaskade. 

panorama vanaf de Griend

1.

2. 3. 4.
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Het verwijderen van in de jaren 70 bijgebouwde 
overkapping tussen  de gebouwen van LBB en KNP 
biedt een doorgaande route vanuit ‘t Bassin naar de 
Maas. Het creatieve omgaan met de bestaande 
situatie kan leiden tot verbetering van de ruimtelijke  
kwaliteit. 

de nieuwe ‘sluis’ verbindt ‘t Bassin en de Maas

Op macroniveau kan deze locatie inspelen met een 
eigen rol in de verbinding van het centrum met de 
stadsranden. Een opstapplaats voor een kabelbaan  
en een tramhalte als herbestemmingsfuncties
kunnen bijdragen in betere bereikbaarheid van 
Maastricht. 

Luchtbruggen verbonden in het verleden de
industrieën boven de watersluis. 

Nieuwe luchtbruggen boven de  nieuwe verbinding 
koppelen de leegstaande panden.
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bestaande situatie

idee

een geheel vormen middels nieuwe routes en verbindingen

de Griend

het LBB-KNP complex als knoop ontrafelt
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In het heden worden de zichtlijnen vanuit de haven 
voornamelijk gedomineerd door de leegstaande 
panden van het Landbouwbelang en Sappi. Het 
gebouw van het Landbouwbelang is een kraakpand 
en wordt de laatste jaren  gebruikt als een culturele 
vrijplaats. De huidige bewoners organiseren  
diverse culturele activiteiten  zoals open podium, 
feesten en kunstateliers.  Vooralsnog lijken deze 
bijeenkomsten vooral aantrekkelijk en toegankelijk 
voor de ‘incrowd’. 

‘t Bassin en het Landbouwbelang door de tijden heen

heden toekomst plannenverleden

Na de Tweede Wereldoorlog werd zowel de haven 
als de sluis te klein voor de moderne schepen.
In de jaren 70 probeerde KNP ‘t Bassin onder eigen 
beschikking te nemen ter eventuele uitbreiding van 
de industrie. Dit heeft een golf van protesten en 
initiatieven van de bewoners van Maastricht 
veroorzaakt. Uiteindelijk is ‘t Bassin  gered en 
opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan van 
1975 als een toekomstige jachthaven . 

Al een aantal jaren proberen zowel de gemeente, 
als projectontwikkelaars en architecten ideeën te 
ontwikkelen over herbestemming en hergebruik 
van deze locatie. 
Er zijn verschillende benaderingen en gedachtes. 
Alle betrokken partijen delen de visie dat de 
ontwikkeling van het gebied van groot belang is 
voor de vitaliteit van de binnenstad.
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2012, industriële kranen als een landmark 

Maaspanorama en de nieuwe Maastrichtse ‘sterren’

de Biesenwal

1920, Sint Martinuskerk (Wyck) als een landmark

De visie van ARCH om Maas als stedelijke aorta  in het 
zicht te brengen is te vinden in de herinneringen van 
het verleden. De locatie van  het huidige leegstaande 
panden van LBB en KNP heeft een ideale ligging om 
zich te profileren als een “verbindingsbrug” tussen de 
stad en het water

ARCH wil middels initiatieven niet alleen de relatie 
tussen de Maas en de Maastrichtenaar bevorderen  
maar ook een brug  bouwen vanuit het verleden naar 
de toekomst van de plek.

In het hedendaagse stadsbeeld zijn zowel 
kerktorens als industriële kranen te zien. De laatste 
ook al niet meer in functie, herinneren aan het 
industriële tijdsperk van de 19de eeuw. 

Aansluitend aan de verlegging van de Noorderbrug
krijgen het Bassin en het Landbouwbelang een 
cruciale rol als verbinding tussen het Fronten park 
en de Maas.

Noorderbrug

Fronten
park

Griend



huidige situatie

nieuwe situatie

Landbouwbelang                   van verloedering naar een ontmoetingsplaats
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Het doel van ARCH is om creatief te blijven denken 
over de stad in de veranderende economische 
context.
Een kabelbaan is een aantrekkelijk en duurzaam 
vervoersmiddel. Tegelijkertijd is het een 
waardevolle aanvulling  op de bereikbaarheid  en 
de waarneming van de stad.    



huidige situatie

nieuwe situatie

Landbouwbelang                               van leegstand naar een nieuw stadsplein
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Het  verwaarloosd gebied rondom het 
Landbouwbelang kan ontwikkeld worden tot een 
stadsplein waar de bewoners/bezoekers  elkaar  
ontmoeten. 
Nieuwe functies zoals stadsinfo en/of Maastricht 
experience centrum, horeca gelegenheden, 
Quartier des arts zullen aansluiten  op de tram-
en/of kabelbaan waardoor dit gebied  
getransformeerd wordt tot een stedelijk 
knooppunt.
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verlenging van de stadsgrenzen                              ‘het Plein aan het water’

tramhalte

kabelbaan halte 
voormalig LBB ( binnenstad) 

kabelbaan verbinding 
met het Geusseltpark

wandelpromenade 
aan de Maas

outdoor
zitelementen

pop-up paviljoen
horeca, muziek,
(schaatsen verhuur)

zwem- of 
schaatsvijver

tribuneP P

loopbrug

loop steiger

stadsinfo

Maastricht 
experience
center

Maasboulevard

Sappi

‘t Bassin
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Griend

impuls voor een mooiere toekomst van Maastricht
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‘een andere Maaspromenade’

‘t Bassin

de Maas

Maasboulevard

Sappi

kabelbaanverbinding 
LBB - Geusseltpark

Wilhelminabrug


