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INTRODUCTIE

Het Bassin is een locatie die, hoewel ze in het 
binnenstedelijk gebied van Maastricht ligt, 
weinig voor de stedelijke ervaring betekent. De 
locatie met een rijk industrieel verleden is na het 
verdwijnen van de industrie getransformeerd tot 
passantenhaven. De verwachtingen voor de 
nieuwe aanwinst van de binnenstad waren 
hoog. Er werd gesproken over een bruisend 
Saint Tropez van Maastricht waarin men heerlijk 
kon dineren en kunstateliers kon bezichtigen in 
een omgeving waarin prachtige privéjachten 
lagen aangemeerd.

Anno 2014 is er weinig van deze levendigheid te 
merken. Vanuit de constatering dat meerdere 
locaties in Maastricht zich in deze economisch 
slechte tijd niet weten te ontwikkelen, heeft Peter 
Claassens (eigenaar van N architecten) in 2011 
het initiatief ARCH opgericht. ARCH 
inventariseert en analyseert vergelijkbare 
locaties in Maastricht en probeert er achter te 
komen waar de potentie ligt. Door het genereren 
van ideeën en te bekijken welke middelen voor-
handen zijn, probeert ARCH de mogelijkheden 
vorm te geven om zodoende een positieve 
bijdrage te leveren aan de gestagneerde 
ontwikkelingen van de stad.

Deze wandeling is de derde in een reeks om het 
Noordelijk Maasgebied in kaart te brengen. Voor 
het Bassin is dit de eerste stap in het proces om 
potenties en valkuilen van de locatie aan te 
wijzen. Verdere analyse en uitwerking zal 
volgen…
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BESCHRIJVING
LOCATIEBEZOEK

We starten onze wandeling bij de Timmerfabriek 
(2), het beoogde nieuwe cultuurcluster van 
Maastricht. Nu al zijn poppodium de 
Muziekgieterij en Bureau Europa er gevestigd, 
de komende jaren moeten ook filmhuis Lumière
en onderdelen van Toneelgroep Maastricht er 
hun intrek gaan nemen. 

We staan op de voormalige laad- en loskade (1), 
waarvandaan vroeger de keramische industrie 
werd bevoorraad. Ooit een levendige, bedrijvige 
plek, momenteel een doods terrein dat dient als 
parkeerplaats voor de Timmerfabriek. In het 
water enkele boten die alleen door te keren via 
de Zuid Willemsvaart of de Maas verder kunnen 
varen. Vanaf de parkeerplaats lopen we richting 
’t Bassin onder de lage Bassinbrug (3) door, die 
in de zeventiger jaren van de vorige eeuw werd 
aangelegd. Pas als je de brug  onderdoor bent, 
krijg je zicht op ’t Bassin: een aantrekkelijke 
binnenhaven met aan twee zijden fraai 
gerestaureerde gewelfkelders (4), waar veelal 
horeca in is gevestigd. Vanwege het jaargetijde 
liggen er nauwelijks boten en staan er geen 
terrassen buiten, maar de enorme fontein in het 
water zorgt alsnog voor enige levendigheid. 
Langs een deel van ’t Bassin, maar niet overal, 
liggen houten vlonders (5) in het water. 1 2 3
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1. Parkeerplaats Timmerfabriek 2. Timmerfabriek

3. Onderdoorgang Bassinbrug

5. Aanlegsteigers

4. Werfkelder Bassin



AANLEGSTEIGERS BASSIN &
FABRIEKSGEBOUW SAPPI (vml KNP - 1851)



BESCHRIJVING
LOCATIEBEZOEK

De zuidelijke kade, de terrassenzijde, biedt een 
tamelijk onaantrekkelijk uitzicht (6) op de 
Bassinbrug en daarachter gelegen industriële 
gebouwen van onder meer papierfabriek Sappi. 
Wie langs de kades loopt (’t Bassin is hier alleen 
toegankelijk voor langzaam verkeer) en op dit 
lager gelegen niveau de jachthaven wil verlaten, 
stuit in oostelijke richting op een muur (8). 
Wandelaars moeten eerst een van de vier 
trappen nemen naar het hoger gelegen niveau. 
Van daaruit kun je in westelijke richting 
teruglopen naar de Boschstraat, in zuidelijke 
richting naar het Boschstraatkwartier en in 
oostelijke richting naar de Maasboulevard. 

Op dit hogere niveau bestaat de zuidelijke wand 
van ’t Bassin uit aaneengesloten bebouwing (7) 
van deels nieuwe, deels gerestaureerde 
monumentale panden met verschillende 
functies. Behalve woningen zijn er enkele  
kantoren en is er een opleidingsinstituut 
gevestigd. Een deel van de kantoorpanden staat 
leeg. De westelijke wand bestaat uit vrij recente 
hoogbouw met op de begane grond 
bedrijfspanden en daarboven woningen. Aan de 
oostzijde bevindt zich - aan de overkant van de 
Maasboulevard – het Landhuis en het 
Landbouwbelang.
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6. Uitzicht Bassin op Bassinbrug en Sappi

8. Barrière Maasboulevard

7. Bebouwing Zuid- en Westwand Bassin



het LANDHUIS (links) &
LANDBOUWBELANG (midden achter)



BESCHRIJVING
LOCATIEBEZOEK

Via een vrij obscure onderdoorgang (9) in de 
zuidelijke wand bereiken we het 
Boschstraatkwartier, een inbreidingswijk uit het 
midden van de jaren ’70. De wijk kenmerkt zich 
door een hoge woningdichtheid, veel 
verschillende woningtypen en een autoluwe 
publieke ruimte. Voor de gemiddelde bezoeker 
biedt deze route weinig interessante 
aanknopingspunten.

We lopen daarom terug en verlaten ’t Bassin via 
de zuidoostelijke punt, die aansluit op de 
Maasboulevard. Recht voor ons ligt de Maas, 
aan het oog onttrokken door onder meer het 
Landbouwbelang en de voormalige Kamer van 
Koophandel. Hier eindigde eerder wandeling 1 
(zie deelvisie Plein aan ‘t water).  Enkele 
honderden meters naar rechts bevindt zich het 
oude stadscentrum, maar dat is van hieruit niet 
zichtbaar en de route is weinig uitnodigend (10). 
We slaan linksaf en lopen over de 
Maasboulevard, waarbij we ’t Bassin oversteken. 
In de noordoosthoek buigen we mee met de 
weg en lopen over de Bassinbrug. Pas dan 
ontvouwt ’t Bassin (11) zich in zijn volle glorie: 
van hieruit heb je een mooi uitzicht over de oude 
panden aan de zuidzijde, de lager gelegen 
jachthaven en de horecazaken in de 
werfkelders. Het uitzicht is overigens alleen 
voorbehouden aan voetgangers of fietsers. 
Automobilisten die maken van de Bassinbrug 
zien alleen de hoge brugmuur. Aan het einde 
van de brug slaan we bij de Boschstraat rechtsaf 
en zijn we terug bij ons uitgangspunt.
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9. Toegang Boschstraatkwartier

10.Maasboulevard

11.Overzicht Bassin
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ARCH in gesprek met

Ineke Gademan- van Eeden, eigenaresse Galerie Kunzst

Meer info en interviews op:
www.n-architecten.nl/overzicht



Stel jezelf even voor
“Mijn naam is Ineke van Gademan en ik ben vanaf oktober 2013 
trotse eigenaresse van galerie Kunzst in ‘t Bassin in Maastricht. 
Op 28 maart vindt de officiële opening plaats door wethouder 
Gerdo van Grootheest. In de galerie exposeer ik hedendaagse 
kunst, variërend van schilderkunst en fotografie tot 
beeldhouwwerk. We bieden een podium voor regionaal talent, 
maar ook gastkunstenaars van buiten de regio zijn welkom.”
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Waarom het Bassin?
“Het leek allemaal samen te vallen: mijn man zocht 
bedrijfsruimte in Maastricht en ik was op zoek naar 
een locatie waar ik een galerie kon beginnen. 
Toen bekend werd dat in ‘t Bassin ruimte zou zijn 
voor een galerie, was ik op slag verliefd.”

“Wat een geweldige ruimte!” 

“Op het moment dat ik foto’s van de locatie deelde 
via verschillende media om de nieuwe start aan te 
kondigen, ontstond er gigantisch veel animo vanuit 
het hele land om te kunnen exposeren in mijn 
prachtige werfkelder. De liefde voor de locatie werd 
beantwoord…”
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Huidige situatie Bassin?
“Omdat ik in Langbroek woon, bij Utrecht, ben ik 
niet dagelijks in Maastricht te vinden. Maar wat ik 
goed merk, is dat het rustig is in ‘t Bassin. Dit komt 
doordat er geen goede loop is vanuit de stad 
vanwege slechte bewegwijzering. 
Bordjes ontbreken op belangrijke punten of 
verkeren in een zeer slechte staat. Daarnaast is de 
route zelf erg onaantrekkelijk. De toerist die 
parkeert bij de Sphinx, heeft helemaal geen idee 
dat zich op loopafstand een prachtig stukje 
historisch erfgoed bevindt. “

“Ik had bijvoorbeeld gedacht dat ‘t Bassin volledig 
gevuld zou zijn tijdens de concerten van André 
Rieu, maar toen ik in juli 2013 in ‘t Bassin was voor 
een bezichtiging, was er helemaal niets te merken 
van een bruisende omgeving. Een groot contrast 
met de verhalen die ik had gehoord van andere 
jaren, waarin het Bassin een druk bezochte plek 
was.”
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Toekomst van het Bassin?
“Ik ben als nieuweling erg positief over mijn toekomst in ‘t Bassin. De negatieve en 
pessimistische berichten probeer ik daarom zoveel mogelijk buiten de deur te 
houden.”

“De nieuwe plannen van de gemeente voor de Belvédère zien er veelbelovend uit en 
lijken mij een grote meerwaarde te leveren voor het gebied. Maar ik ben niet op de 
hoogte van alle ins en outs en de mogelijke consequenties van de plannen. Ik heb wel 
mijn bedenkingen bij de gevolgen op korte termijn. De loop is op dit ogenblik al 
minimaal en met dergelijke grote werkzaamheden zal dat alleen maar verslechteren.”

“Daarnaast zie ik verschillende data voorbij komen, van eind 2015 tot 2018. Dat 
betekent dat de ondernemers in ‘t Bassin nog minimaal twee jaar moeten wachten op 
actie. Voor sommige ondernemers lijkt dit niet haalbaar. Op korte termijn zal er ook 
iets moeten gebeuren om meer bezoekers te trekken.”
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De economische crisis vraagt om een actievere rol van de burger.
Is dit een kans of last?
“Onlangs werd er geroepen dat de ondernemers in ‘t Bassin pioniers waren van een nieuw stukje Maastricht. Dit 
stadsdeel zou een belangrijke rol gaan spelen in de toekomst van de stad. Sommige ondernemers zitten hier echter al 
vanaf 2001. Dat betekent dat zij al dertien jaar een pioniersrol vervullen. Sommige ondernemers heeft dit de kop 
gekost, anderen hebben hier een pessimistische houding aan overgehouden.” 

“In dit geval vind ik het te makkelijk om de verantwoordelijkheid bij de ondernemer te leggen. De ondernemers hebben 
hulp nodig van de gemeente. Dit kan in mijn optiek op twee manieren. Enerzijds door basisvoorzieningen te regelen, 
zoals goede verlichting, bewegwijzering en onderhoud. Daarnaast kan de gemeente de ondernemer de vrijheid geven 
om invloed uit te oefenen op zijn omgeving. Nu komen initiatieven van de ondernemers niet van de grond vanwege 
geldende regelgeving. Ik zie het versoepelen van de regelgeving als een grote kans.”
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Vorm je actief coalities?
“Op dit ogenblik vraagt de voorbereiding voor de officiële opening mijn volledige aandacht. Ik heb kennis gemaakt met 
Robert Jan van Melle, eigenaar van de galerie Tapart en ik loop zo nu en dan binnen bij de buurtwoonkamer van 
BBOOST. Met Carol Berghmans van BBOOST hebben we informeel gesproken over het exposeren van werk dat 
tijdens schilderworkshops door de buurtbewoners van het Boschstraatkwartier is gemaakt. 
Dit in het kader van sociaal maatschappelijke dienstverlening.”

“In de toekomst ben ik zeker bereid om binnen mijn kunnen mee te denken en te doen aan initiatieven in ‘t Bassin. 
Ik zie het echter niet als mijn taak om de last van de ontwikkeling van het hele Bassin op mijn schouders te dragen.”
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Wat is je toekomstwens?
“Ik denk dat, naast de grote plannen van de 
gemeente, er ook daadwerkelijk iets met ‘t Bassin 
zelf moet gaan gebeuren op korte termijn. Zoals 
eerder aangegeven, moet de bewegwijzering 
worden aangepakt zodat mensen ‘t Bassin kunnen 
vinden. De verlichting is ‘s avonds minimaal; door 
dat te verbeteren wordt de locatie ook in de 
avonduren een fijne en veilige plek. Verder mag 
ook overdag de omgeving wat meer opgevrolijkt 
worden, met mooie hangende bloembakken aan de 
lantaarnpalen bijvoorbeeld.”

“Een ander euvel is de brug. Als je eroverheen rijdt, 
ervaar je niets van ‘t Bassin. Vervang het muurtje 
daarom door een transparant exemplaar. De brug 
ziet er verder erg sober uit. Door zitplaatsen, 
verlichting en beplanting aan te brengen, wordt de 
omgeving aangenamer voor bezoekers en krijgen 
de omringende bewoners een mooi uitzicht.“

“Kijk voor inspiratie naar de Soho-wijken van 
Londen en New York. Mix die levendigheid met 
wateractiviteiten, zoals kanotochten vanuit het 
Bassin door het toekomstige Frontenpark.”
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Meer informatie en andere interviews op
www.n-architecten.nl/overzicht



ARCH in gesprek met

Bernadette Huijbers, Oscar Aerts & Daniel Speek, Landbouwbelang

Meer info en interviews op:
www.n-architecten.nl/overzicht



Ruim 10 jaar geleden werd het 
Landbouwbelang (LBB), een voormalig 
graanpakhuis aan de Maasoever, gekraakt. 
De bewoners maakten er een culturele 
vrijplaats van. Een aantal vaste bewoners 
deelt het pand nu met ateliergebruikers en 
(min of meer reguliere) bezoekers. Naast 
wekelijks terugkerende activiteiten, zoals 
de weggeefwinkel, de volkskeuken en het 
repaircafé, vinden er regelmatig culturele 
activiteiten plaats. 

Bewoner Daniel Speek en gebruikers 
Bernadette Huijbers en Oscar Aerts geven 
hun visie op de toekomst van het 
Landbouwbelang en de relatie met het 
Bassin.
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Wat vinden jullie van het 
Bassin in de huidige situatie?
Bernadette: “Het Bassin is een voorbeeld van de ‘sjiek 
en sjoen’-politiek van de gemeente; een gebied voor dure 
boten en dure mensen. Alleen zijn die er niet gekomen. 
De reden daarvoor is, zoals onze medebewoner Reinder
van Tijen het verwoordt, dat de plek niet leuk genoeg is in 
vergelijking met veel andere plekken in ons mooie 
Maastricht.”

Daniel: “Het Bassin kampt met een slecht imago. Er zijn 
geen ‘commerciële’ trekkers. Zelf loop ik nooit langs het 
Bassin naar de stad, omdat je dan vanuit het 
Landbouwbelang op een heel onhandige manier de 
Maasboulevard moet oversteken.”
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Hoe zien jullie de toekomst van dit deel van de stad?
Oscar: “Door de activiteiten in het Landhuis, dat we onlangs voor 3000 euro totaal verbouwd hebben, ontstaat er meer 
betrokkenheid met de buurt en de inwoners van Maastricht. Drie jaar geleden werd het LBB, ook door onszelf, gezien 
als een eiland in de stad. Het feit dat er nu meer mensen komen, geeft de omgeving een nieuwe impuls. Dat willen we 
graag verder uitbouwen.”

Bernadette: “We zijn als LBB en Landhuis een sociale plek, maar we willen niet onze eigenheid opgeven. Hier komen 
ook mensen die door het sjiek en sjoenbeleid worden uitgesloten. Ze kunnen hier terecht bij de weggeefwinkel 
bijvoorbeeld, maar ze kunnen ook zelf nieuwe ideeën aandragen. We geven op een nieuwe manier gelegenheid aan 
ontwikkeling waar sjofel en hip welkom is. Wij geloven dat verandering alleen kans van slagen heeft als het niet alleen 
top-down of bottom-up gebeurt, maar door een goede samenwerking van alle partijen.””
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graag verder uitbouwen.”

Bernadette: “We zijn als LBB en Landhuis een sociale plek, maar we willen niet onze eigenheid opgeven. Hier komen 
ook mensen die door het sjiek en sjoenbeleid worden uitgesloten. Ze kunnen hier terecht bij de weggeefwinkel 
bijvoorbeeld, maar ze kunnen ook zelf nieuwe ideeën aandragen. We geven op een nieuwe manier gelegenheid aan 
ontwikkeling waar sjofel en hip welkom is. Wij geloven dat verandering alleen kans van slagen heeft als het niet alleen 
top-down of bottom-up gebeurt, maar door een goede samenwerking van alle partijen.””



De economische crisis vraagt om een 
actievere rol van de burger.
Zien jullie dit als een kans of last?
Daniel: “Wij willen vooral leuke dingen doen en een betere binding 
krijgen met de buurt. Maar het is niet ons doel om het Bassin 
financieel meer waard te laten worden. Voor de gemeente is vooral 
de materie leidend, maar ons gaat het om de mensen en de 
culturele waarde van een plek.”

Oscar: “Wij zien bijvoorbeeld de proeftuin Sphinxpark als een kans 
voor het Bassin. Ons idee: organiseer een open inschrijving voor 
iedereen om twee keer per week een culturele invulling in het park 
te verzorgen. Voorwaarde daarvoor is dat de gemeente soepeler 
omspringt met de regels, want nu is alles zo overgereguleerd dat 
bijna alle initiatieven in de kiem worden gesmoord.”

Bernadette: “Weinig geld is voor de mens nooit een belemmering 
geweest om zijn domicilie te bouwen. Mijn idee is dat de gemeente 
zorgt voor een veilig casco. Geef mensen die dat willen vervolgens 
een volmacht om het naar eigen inzicht in te delen. Pas daarbij de 
‘Herstel en crisiswet’ toe, die het mogelijk maakt procedures te 
versnellen en bureaucratisch geneuzel te omzeilen. Dan gaat het 
Bassin er heel anders uit gaan zien. Uiteindelijk ontstaan er zo 
gebouwen die bezield zijn met de eigen visie van de bewoners. Er 
kunnen dan woongroepen, ateliers of kleine bedrijfjes gevestigd 
worden. Liefst een mix van dit alles, met een zelfde mix van 
mensen.” 

De economische crisis vraagt om een 
actievere rol van de burger.
Zien jullie dit als een kans of last?
Daniel: “Wij willen vooral leuke dingen doen en een betere binding 
krijgen met de buurt. Maar het is niet ons doel om het Bassin 
financieel meer waard te laten worden. Voor de gemeente is vooral 
de materie leidend, maar ons gaat het om de mensen en de 
culturele waarde van een plek.”

Oscar: “Wij zien bijvoorbeeld de proeftuin Sphinxpark als een kans 
voor het Bassin. Ons idee: organiseer een open inschrijving voor 
iedereen om twee keer per week een culturele invulling in het park 
te verzorgen. Voorwaarde daarvoor is dat de gemeente soepeler 
omspringt met de regels, want nu is alles zo overgereguleerd dat 
bijna alle initiatieven in de kiem worden gesmoord.”

Bernadette: “Weinig geld is voor de mens nooit een belemmering 
geweest om zijn domicilie te bouwen. Mijn idee is dat de gemeente 
zorgt voor een veilig casco. Geef mensen die dat willen vervolgens 
een volmacht om het naar eigen inzicht in te delen. Pas daarbij de 
‘Herstel en crisiswet’ toe, die het mogelijk maakt procedures te 
versnellen en bureaucratisch geneuzel te omzeilen. Dan gaat het 
Bassin er heel anders uit gaan zien. Uiteindelijk ontstaan er zo 
gebouwen die bezield zijn met de eigen visie van de bewoners. Er 
kunnen dan woongroepen, ateliers of kleine bedrijfjes gevestigd 
worden. Liefst een mix van dit alles, met een zelfde mix van 
mensen.” 



Wat is jullie toekomstwens? 
Daniel: “Ik zou graag een zebrapad voor de ingang van 
het Landbouwbelang willen. En meer ruimte, vooral
wat regels betreft, om dingen te organiseren. Het is fijn 
dat ons deze vraag wordt gesteld. Tot nu toe hebben we 
al heel veel plannen voor de omgeving zien langskomen, 
maar er is nooit eerder met ons daarover gepraat. 

Daniel: Wij verheugen ons op meer nieuws over de 
ontwikkeling van het gebied en hopen dat wij een rol 
kunnen spelen in de ontwikkeling van dit deel van de 
stad.”

Wat is jullie toekomstwens? 
Daniel: “Ik zou graag een zebrapad voor de ingang van 
het Landbouwbelang willen. En meer ruimte, vooral
wat regels betreft, om dingen te organiseren. Het is fijn 
dat ons deze vraag wordt gesteld. Tot nu toe hebben we 
al heel veel plannen voor de omgeving zien langskomen, 
maar er is nooit eerder met ons daarover gepraat. 

Daniel: Wij verheugen ons op meer nieuws over de 
ontwikkeling van het gebied en hopen dat wij een rol 
kunnen spelen in de ontwikkeling van dit deel van de 
stad.”



Meer informatie en andere interviews op
www.n-architecten.nl/overzicht



ARCH in gesprek met

Marc Neven, eigenaar Harbour Club

Meer info en interviews op:
www.n-architecten.nl/overzicht



Restaurant de Harbour Club is vanaf de opening 
gevestigd aan ’t Bassin. Daarmee is het één van de 
vaste waarden in het gebied, want veel andere 
werfkelders zijn intussen al meerdere malen van 
eigenaar en/of functie veranderd, of staan leeg. 
Marc Neven van de Harbour Club vertelt hoe hij de 
toekomst tegemoet ziet.

Restaurant de Harbour Club is vanaf de opening 
gevestigd aan ’t Bassin. Daarmee is het één van de 
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eigenaar en/of functie veranderd, of staan leeg. 
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“’t Bassin is een parel die nooit uit zijn schelp is gekomen”“’t Bassin is een parel die nooit uit zijn schelp is gekomen”



Wat vind je van het Bassin in de huidige situatie?
“’t Bassin is een parel die nooit uit zijn schelp is gekomen. Voor ondernemers is het hier heel 
lastig. Zij zijn in 2001 met mooie vergezichten hiernaartoe gelokt. Maar intussen is het 
Belvédère-project afgeketst en is ’t Bassin op zichzelf aangewezen. Het probleem is dat 
niemand ons weet te vinden: er is geen bewegwijzering in de aanloopstraten en vanaf de 
brug kun je niet over de muur heen kijken. Daar komt bij dat je vanaf de terrassen uitzicht 
hebt op een aantal fabrieken.”

Wat vind je van het Bassin in de huidige situatie?
“’t Bassin is een parel die nooit uit zijn schelp is gekomen. Voor ondernemers is het hier heel 
lastig. Zij zijn in 2001 met mooie vergezichten hiernaartoe gelokt. Maar intussen is het 
Belvédère-project afgeketst en is ’t Bassin op zichzelf aangewezen. Het probleem is dat 
niemand ons weet te vinden: er is geen bewegwijzering in de aanloopstraten en vanaf de 
brug kun je niet over de muur heen kijken. Daar komt bij dat je vanaf de terrassen uitzicht 
hebt op een aantal fabrieken.”



Hoe zie je de toekomst van dit deel van de stad?
“Als ondernemers hebben we regelmatig met de gemeente gesproken. Zij zijn nu aan zet 
om ’t Bassin vlot te trekken. Wij hopen dat de komst van Lumière naar de Timmerfabriek en 
wellicht Pathé naar het Eiffelgebouw zal bijdragen aan de levendigheid. Hoewel 
bioscoopgangers niet direct onze doelgroep zijn, komen ze misschien na de film wel wat 
drinken in ’t Bassin. We praten ook met Bureau Europa en de Muziekgieterij, maar dat heeft 
nog geen concrete resultaten opgeleverd.”

Hoe zie je de toekomst van dit deel van de stad?
“Als ondernemers hebben we regelmatig met de gemeente gesproken. Zij zijn nu aan zet 
om ’t Bassin vlot te trekken. Wij hopen dat de komst van Lumière naar de Timmerfabriek en 
wellicht Pathé naar het Eiffelgebouw zal bijdragen aan de levendigheid. Hoewel 
bioscoopgangers niet direct onze doelgroep zijn, komen ze misschien na de film wel wat 
drinken in ’t Bassin. We praten ook met Bureau Europa en de Muziekgieterij, maar dat heeft 
nog geen concrete resultaten opgeleverd.”



De economische crisis vraagt om 
een actievere rol van de burger.
Zie je dit als een kans of last?
“Wij willen graag bijdragen, maar we stuiten telkens op de 
strenge regels van de welstand. Ik zou bijvoorbeeld graag 
terrasverwarming willen. Dat is voor alle horeca in Maastricht 
alleen toegestaan aan de gevel, maar omdat de werfkelders 
monument zijn, mag dat niet in ’t Bassin. We hebben ook 
geopperd om de kades wat op te fleuren met bloembakken of 
vlaggenmasten: mag niet. Ipal, de vastgoedbeheerder van ’t 
Bassin, hebben we gevraagd of ze een banner aan het 
Sphinxgebouw konden ophangen, zodat mensen ons weten 
te vinden: mag niet. Omdat de ambtenaren er zelf moedeloos 
van werden, zijn ze naar de welstand gestapt om te vragen 
wat er wel mag. Het antwoord: ‘weinig’. Als ondernemers zijn 
we in afwachting van wat er gaat gebeuren. Er zijn nu 
plannen om de sluis op afstand te gaan bedienen. Als dat 
doorgaat, wordt er vaker geschut, waardoor er meer boten in 
’t Bassin zullen blijven. Nu varen veel bezoekers door, omdat 
ze te lang moeten wachten. Dan leggen ze aan bij de pier 
aan de Wilhelminabrug, waar het ook nog eens gratis is.”

“We hebben zelf vorig jaar in de zomermaanden een pop-up
restaurant geëxploiteerd in een van de leegstaande kelders. 
Voor de verandering kregen we dat bij de gemeente allemaal 
snel en soepel geregeld. Maar we hebben er niks aan 
verdiend, dus het blijft bij een eenmalige actie.”

De economische crisis vraagt om 
een actievere rol van de burger.
Zie je dit als een kans of last?
“Wij willen graag bijdragen, maar we stuiten telkens op de 
strenge regels van de welstand. Ik zou bijvoorbeeld graag 
terrasverwarming willen. Dat is voor alle horeca in Maastricht 
alleen toegestaan aan de gevel, maar omdat de werfkelders 
monument zijn, mag dat niet in ’t Bassin. We hebben ook 
geopperd om de kades wat op te fleuren met bloembakken of 
vlaggenmasten: mag niet. Ipal, de vastgoedbeheerder van ’t 
Bassin, hebben we gevraagd of ze een banner aan het 
Sphinxgebouw konden ophangen, zodat mensen ons weten 
te vinden: mag niet. Omdat de ambtenaren er zelf moedeloos 
van werden, zijn ze naar de welstand gestapt om te vragen 
wat er wel mag. Het antwoord: ‘weinig’. Als ondernemers zijn 
we in afwachting van wat er gaat gebeuren. Er zijn nu 
plannen om de sluis op afstand te gaan bedienen. Als dat 
doorgaat, wordt er vaker geschut, waardoor er meer boten in 
’t Bassin zullen blijven. Nu varen veel bezoekers door, omdat 
ze te lang moeten wachten. Dan leggen ze aan bij de pier 
aan de Wilhelminabrug, waar het ook nog eens gratis is.”

“We hebben zelf vorig jaar in de zomermaanden een pop-up
restaurant geëxploiteerd in een van de leegstaande kelders. 
Voor de verandering kregen we dat bij de gemeente allemaal 
snel en soepel geregeld. Maar we hebben er niks aan 
verdiend, dus het blijft bij een eenmalige actie.”



Wat is je toekomstwens? 
“In de ideale situatie zijn alle kelders verhuurd en 
vestigt zich hier ook een toprestaurant. Ook is er 
meer detailhandel in de buurt, bijvoorbeeld in de 
Boschstraat, die dan als winkelstraat wordt 
doorgetrokken tot aan de ingang van ‘t Bassin. En 
het is belangrijk dat de haven goed ontwikkeld blijft, 
zodat er het hele jaar door een aanloop van 
bezoekers is.”

Wat is je toekomstwens? 
“In de ideale situatie zijn alle kelders verhuurd en 
vestigt zich hier ook een toprestaurant. Ook is er 
meer detailhandel in de buurt, bijvoorbeeld in de 
Boschstraat, die dan als winkelstraat wordt 
doorgetrokken tot aan de ingang van ‘t Bassin. En 
het is belangrijk dat de haven goed ontwikkeld blijft, 
zodat er het hele jaar door een aanloop van 
bezoekers is.”



Meer informatie en andere interviews op
www.n-architecten.nl/overzicht



ARCH in gesprek met

Carol Berghmans, namens BBOOST (Burgerinitiatief Boschstraatkwartier Oost)

Meer info en interviews op:
www.n-architecten.nl/overzicht



Buurtplatform BBOOST huist sinds januari 
2014 in een leegstaande ruimte aan de 
westrand van ’t Bassin. Dagelijks, behalve 
zaterdag, zijn er activiteiten voor 
buurtbewoners, variërend van een 
schilderworkshop voor ouderen tot een 
computercursus. Een gesprek met 
buurtplatformvoorzitter Carol Berghmans.

Buurtplatform BBOOST huist sinds januari 
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schilderworkshop voor ouderen tot een 
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“Wij willen meedenken als buurt”“Wij willen meedenken als buurt”



Waarom zijn jullie hier gevestig?
Berghmans: “We willen dat onze huiskamer echt een 
buurtcentrum wordt, waar zo veel mogelijk mensen binnen 
lopen. De doorstroming in het Boschstraatkwartier is groot. 
We hopen dat door onze activiteiten meer onderling contact 
ontstaat tussen bewoners. De participatiesamenleving in het 
klein, zeg maar.”

Waarom zijn jullie hier gevestig?
Berghmans: “We willen dat onze huiskamer echt een 
buurtcentrum wordt, waar zo veel mogelijk mensen binnen 
lopen. De doorstroming in het Boschstraatkwartier is groot. 
We hopen dat door onze activiteiten meer onderling contact 
ontstaat tussen bewoners. De participatiesamenleving in het 
klein, zeg maar.”



Wat vinden jullie van het 
Bassin in de huidige situatie?
“Op dit moment is ’t Bassin een zorgenkindje. Er is te 
weinig levendigheid, de openbare ruimte wordt niet goed 
schoon gehouden en wie iets wil organiseren in het 
Bassin, loopt tegen een muur van regeltjes aan. Op 
zondag zien we hier vaak veel mensen lopen, maar dan 
is veelal alles dicht en zijn de poorten gesloten. Dat 
maakt het niet erg aantrekkelijk. Daarnaast is het Bassin 
moeilijk te vinden. We hebben als buurtplatform daarom 
zelf ooit bordjes opgehangen om mensen naar ’t Bassin 
te verwijzen, maar de ondernemers en de gemeente 
deden daar helaas niet aan mee. Het ontbreekt aan 
eenheid tussen de verschillende bewoners en gebruikers 
van ’t Bassin. Wij vinden als BBoost dat er veel meer uit 't 
Bassin gehaald kan worden, maar dan moeten wel alle 
neuzen dezelfde kant op.”

Wat vinden jullie van het 
Bassin in de huidige situatie?
“Op dit moment is ’t Bassin een zorgenkindje. Er is te 
weinig levendigheid, de openbare ruimte wordt niet goed 
schoon gehouden en wie iets wil organiseren in het 
Bassin, loopt tegen een muur van regeltjes aan. Op 
zondag zien we hier vaak veel mensen lopen, maar dan 
is veelal alles dicht en zijn de poorten gesloten. Dat 
maakt het niet erg aantrekkelijk. Daarnaast is het Bassin 
moeilijk te vinden. We hebben als buurtplatform daarom 
zelf ooit bordjes opgehangen om mensen naar ’t Bassin 
te verwijzen, maar de ondernemers en de gemeente 
deden daar helaas niet aan mee. Het ontbreekt aan 
eenheid tussen de verschillende bewoners en gebruikers 
van ’t Bassin. Wij vinden als BBoost dat er veel meer uit 't 
Bassin gehaald kan worden, maar dan moeten wel alle 
neuzen dezelfde kant op.”



Hoe zien jullie de toekomst van dit deel van de stad?
“Wethouder Van Grootheest heeft een actieplan voor ’t Bassin beloofd. Je proeft nu langzaam dat er iets gaat 
gebeuren. Het Eiffelgebouw gaat casco opgeleverd worden en nieuwe functies doen hun intrede in de Timmerfabriek. 
Ik mis echter de plannen voor het Bassin zelf. Het mooie is: plannen voor verbetering hoeven niet per se veel te kosten. 
Maar de gemeente moet initiatieven wel een kans geven. Nu bloedt elk plan dood doordat er veel te veel vergunningen 
nodig zijn. We hopen dat de komst van Lumière in de Timmerfabriek een positief effect heeft. Maar al te lang moet dat 
niet meer duren, want dan is alle horeca uit ’t Bassin verdwenen. Zelf, en dat is mijn persoonlijke mening,  zou ik graag 
zien dat de muur van de brug over ’t Bassin verdwijnt. Of op zijn minst transparant wordt, zodat het zicht op de 
binnenhaven verbetert.”

Hoe zien jullie de toekomst van dit deel van de stad?
“Wethouder Van Grootheest heeft een actieplan voor ’t Bassin beloofd. Je proeft nu langzaam dat er iets gaat 
gebeuren. Het Eiffelgebouw gaat casco opgeleverd worden en nieuwe functies doen hun intrede in de Timmerfabriek. 
Ik mis echter de plannen voor het Bassin zelf. Het mooie is: plannen voor verbetering hoeven niet per se veel te kosten. 
Maar de gemeente moet initiatieven wel een kans geven. Nu bloedt elk plan dood doordat er veel te veel vergunningen 
nodig zijn. We hopen dat de komst van Lumière in de Timmerfabriek een positief effect heeft. Maar al te lang moet dat 
niet meer duren, want dan is alle horeca uit ’t Bassin verdwenen. Zelf, en dat is mijn persoonlijke mening,  zou ik graag 
zien dat de muur van de brug over ’t Bassin verdwijnt. Of op zijn minst transparant wordt, zodat het zicht op de 
binnenhaven verbetert.”



De economische crisis vraagt om 
een actievere rol van de burger.
Zien jullie dit als een kans of last?
“Wij willen graag meedenken als buurt. Met de 
ondernemers in ’t Bassin kan de verstandhouding beter. 
Zo zien sommige ondernemers ons als een valse 
concurrent, wat natuurlijk helemaal niet onze insteek is. 
Maar met het Landbouwbelang hebben we intussen wel 
goede contacten. We proberen samen activiteiten te 
organiseren voor de oudere mensen in het 
Boschstraatkwartier, met enig succes. Helaas voelen veel 
ouderen een zekere vorm van schroom omdat het 
Landbouwbelang nieuw en anders is, hierdoor wordt de 
drempel als hoog ervaren. Naar mijn mening zou de 
gemeente een nieuw gezicht moeten inzetten: iemand die 
hier onbevooroordeeld naar toe komt en activiteiten 
ontplooit. Dat zou het Bassin en het Boschstraatkwartier
ten goede komen.”

De economische crisis vraagt om 
een actievere rol van de burger.
Zien jullie dit als een kans of last?
“Wij willen graag meedenken als buurt. Met de 
ondernemers in ’t Bassin kan de verstandhouding beter. 
Zo zien sommige ondernemers ons als een valse 
concurrent, wat natuurlijk helemaal niet onze insteek is. 
Maar met het Landbouwbelang hebben we intussen wel 
goede contacten. We proberen samen activiteiten te 
organiseren voor de oudere mensen in het 
Boschstraatkwartier, met enig succes. Helaas voelen veel 
ouderen een zekere vorm van schroom omdat het 
Landbouwbelang nieuw en anders is, hierdoor wordt de 
drempel als hoog ervaren. Naar mijn mening zou de 
gemeente een nieuw gezicht moeten inzetten: iemand die 
hier onbevooroordeeld naar toe komt en activiteiten 
ontplooit. Dat zou het Bassin en het Boschstraatkwartier
ten goede komen.”



Wat is jullie toekomstwens? 
“Wij hopen dat we hier kunnen blijven, want voor 
ons is dit de ideale locatie. Het mooiste zou zijn als 
de levendigheid terugkeert. Wat ons betreft is er in 
’t Bassin plek voor ondernemers en voor 
initiatieven van de buurtbewoners zelf. Wil je ’t 
Bassin levensvatbaar maken, combineer dan sjiek, 
sjoen en sjore, zoals wethouder Van Grootheest 
het noemt in zijn plannen voor de Belvedère.”

Wat is jullie toekomstwens? 
“Wij hopen dat we hier kunnen blijven, want voor 
ons is dit de ideale locatie. Het mooiste zou zijn als 
de levendigheid terugkeert. Wat ons betreft is er in 
’t Bassin plek voor ondernemers en voor 
initiatieven van de buurtbewoners zelf. Wil je ’t 
Bassin levensvatbaar maken, combineer dan sjiek, 
sjoen en sjore, zoals wethouder Van Grootheest 
het noemt in zijn plannen voor de Belvedère.”



Meer informatie en andere interviews op
www.n-architecten.nl/overzicht



ARCH in gesprek met

Saskia van Stein, Artistic director van Bureau Europa

Meer info en interviews op:
www.n-architecten.nl/overzicht



Nadat Bureau Europa in 2009 was 
verzelfstandigd, kreeg het architectuurinstituut 
in 2012 te maken met een forse bezuiniging. 
Net in die tijd werd de nieuwe directeur, Saskia 
van Stein, aangesteld. Zij maakte met Bureau 
Europa een frisse start in de kleinere ruimte 
van de Timmerfabriek. “Deze plek voelt als 
een huis, waar het rijke verleden van de 
familie Regout nog overal voelbaar is. Sinds 
we hier zitten, merken we dat ons instituut 
meer op het netvlies van het publiek staat.”
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meer op het netvlies van het publiek staat.”

“Het Bassin zou een plek moeten worden waar mensen weer 
dingen maken” 
“Het Bassin zou een plek moeten worden waar mensen weer 
dingen maken” 



Wat is jullie rol in dit gebied?
“Binnen Bureau Europa bieden wij ruimte voor 
lezingen, exposities en netwerkmogelijkheden in het 
kader van architectuur en stedenbouw vanuit een 
sociaal maatschappelijke invalshoek. Daarnaast zijn 
wij actief betrokken bij lokale activiteiten die zich met 
deze vakgebieden bezighouden. Zo hebben wij bij de 
realisatie van het Sphinxpark samengewerkt met onder 
meer Het Geluid, Bee Collective en het 
Landbouwbelang. Nu fungeert Bureau Europa als 
mediator van het Frontenpark. Wij willen graag flexibel 
omgaan met dit gebied: niet meteen alle functies en 
voorzieningen vastleggen, maar inspelen op de 
behoeftes van deze tijd. En mensen het gevoel geven 
dat ze gehoor vinden. De Timmerfabriek is daarvoor 
een geschiktere locatie. Daar waar wij in de 
Wiebengahal erg geïsoleerd waren maken wij in ’t 
Bassin onderdeel uit van het culturele quartier. Om de 
twee weken hebben we bijvoorbeeld overleg met 
Lumière, de Muziekgieterij en toneelgroep Maastricht 
om te kijken of er kruisbestuiving kan plaatsvinden qua 
programma of talentontwikkeling.”

Wat is jullie rol in dit gebied?
“Binnen Bureau Europa bieden wij ruimte voor 
lezingen, exposities en netwerkmogelijkheden in het 
kader van architectuur en stedenbouw vanuit een 
sociaal maatschappelijke invalshoek. Daarnaast zijn 
wij actief betrokken bij lokale activiteiten die zich met 
deze vakgebieden bezighouden. Zo hebben wij bij de 
realisatie van het Sphinxpark samengewerkt met onder 
meer Het Geluid, Bee Collective en het 
Landbouwbelang. Nu fungeert Bureau Europa als 
mediator van het Frontenpark. Wij willen graag flexibel 
omgaan met dit gebied: niet meteen alle functies en 
voorzieningen vastleggen, maar inspelen op de 
behoeftes van deze tijd. En mensen het gevoel geven 
dat ze gehoor vinden. De Timmerfabriek is daarvoor 
een geschiktere locatie. Daar waar wij in de 
Wiebengahal erg geïsoleerd waren maken wij in ’t 
Bassin onderdeel uit van het culturele quartier. Om de 
twee weken hebben we bijvoorbeeld overleg met 
Lumière, de Muziekgieterij en toneelgroep Maastricht 
om te kijken of er kruisbestuiving kan plaatsvinden qua 
programma of talentontwikkeling.”



Wat vinden jullie van het 
Bassin in de huidige situatie?
“Voor de bewoners is ’t Bassin een fijne plek, maar de 
ondernemers hebben het zwaar. Zij zitten niet op de radar 
van het publiek. En het feit dat de terrassen aan de 
schaduwkant liggen, maakt het er ook niet beter op. Wij 
zouden graag een aantrekkelijke route zien van ’t Bassin 
via Lumière naar het Frontenpark, omdat we het 
belangrijk vinden dat er een natuurlijke loop ontstaat. Zelf 
zijn wij tevreden over de korte lijntjes die we hebben met 
verschillende partijen, we vinden gehoor. Zo heeft de 
WOM het niet gebruikte schakelkastje verwijderd om het 
zicht op de Timmerfabriek/Bassin te vergroten. Maar in 
mijn optiek zouden we nog flexibeler met dit gebied 
moeten omgaan.”
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Hoe zien jullie de toekomst van dit deel van de stad?
“Het Bassin is een gebied met een enorme potentie. Ik voel de honger om er een meer publieke 
plek van te maken, met een andere sfeer dan het stadscentrum. Dat is absoluut mogelijk, zeker 
als het Eiffelgebouw in gebruik wordt genomen met onder meer studentenhuisvesting. 
Dan wordt dit deel van de stad een stuk levendiger.”
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De economische crisis vraagt om een actievere rol van de burger.
Zien jullie dit als een kans of last?
“Participatie is prima, maar het is moeilijk om mensen voor langere tijd te committeren. Er is zeker nog ruimte om het 
potentieel uit te diepen, maar bepaalde zaken blijven door hun schaal gewoon bij de overheid thuis horen, zoals  
infrastructuur. Wel vind ik dat je als maatschappij samen moet anticiperen op wat de noden zijn. Daarvoor is een 
actieve houding noodzakelijk, ook van de overheid. Te vaak zie je echter dat het begrip participatiemaatschappij 
uitsluitend financieel gemotiveerd is. Daar erger ik me aan. In dat opzicht doet Maastricht het goed, maar het is 
belangrijk dat we de vinger aan de pols houden. We moeten op zoek naar interessante verbindingen tussen partijen en 
disciplines. Ik merk dat er wordt geëxperimenteerd en dat bepaalde allianties hier makkelijk tot stand komen. Zoals met 
het Landbouwbelang, dat het Repair Café introduceerde. Idealiter is er een gezonde mix tussen bottom-up en top-
down, maar je ziet dat veel initiatieven afhankelijk zijn van individuen. Het is soms lastig om die mensen voor een 
langere periode aan je te binden. Zo is binnen de Timmerfabriek de dynamiek prima. Een volgende stap is aansluiting 
van alle verschillende actoren in en rondom het Bassin.”
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Wat is jullie 
toekomstwens? 
“Ik zie dit gebied voor me als een creatieve zone, 
met ateliers, kleine bedrijvigheid, wellicht op basis 
van ruilhandel, aangevuld met reguliere activiteiten. 
´t Bassin zou een plek moeten worden waar 
mensen weer dingen maken en verbanden leggen. 
Denk aan Fashionclash, stel dat zij bij het 
uitwerken van hun ontwerpen hulp krijgen van 
werkloze naaisters. We zullen naar een andere 
organisatie van de economie toe moeten. Niet 
langer met steeds grotere winst voor ogen, maar 
kleinschaliger, met meer ruimte voor sociale 
ontmoeting. Helaas speelt de regelgeving heel erg 
traag in op dergelijke veranderingen. Ik hoop dat 
hier in ´t Bassin een zekere meerstemmigheid gaat 
landen. Voorwaarde om dit gebied tot een succes 
te maken, is dat je mensen serieus neemt. Er moet 
begrip en respect voor elkaar zijn, en er is behoefte 
aan een duidelijk aanspreekpunt in de wijk.”
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Meer informatie en andere interviews op
www.n-architecten.nl/overzicht


