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Bij het analyseren van de stad en het zoeken naar 
locaties bleek dat in het noordelijk Maasgebied een 
hoge concentratie van potentiële locaties aanwezig 
is. Niet in de laatste plaats vanwege de ambitie die 
tot voor kort met de Belvedère is ingezet. 
Uit persoonlijke observatie en locatieonderzoek van 
de Maasoevers blijkt dat de ‘levendigheid’ ten 
noorden van de Wilhelminabrug afneemt. Dit zowel 
op de oostelijke als de westelijke Maasoever. De 
koppeling met de stad is moeizaam in deze gebieden. 
 
Deze twee aspecten zijn voor ons de drijvende 
kracht geweest om voor deze gebieden een visie te 
ontwikkelen. 

ARCH | 2 

clustering van potentiële locaties 



begaanbaarheid  
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België 

De levendigheid van de Maasoevers concentreert zich 
vooral aan de Kesselskade en het park voor café Zuid 
op Céramique. De levendigheid op deze plekken zijn 
goede voorbeelden van hoe er gebruik gemaakt kan 
worden van de Maasoevers. Kenmerkend hierbij is de 
situatie dat het combinaties zijn van verblijfsplekken 
en routes. Er gebeurt van alles en er is van alles te 
zien. Tevens valt op dat er een verschil is in gebruik. 
De ene plek (Céramique) wat informeler en de 
Kesselskade,  met de terrassen en de rondvaartboten 
wat formeler. 
 
Hieruit kan afgeleid worden dat de combinatie tussen 
verblijven, bereiken en passeren  goed is voor de 
doorbloeding van een gebied. 
Het realiseren en het ontwikkelen voor een goede 
doorbloeding van de Maasoevers en kades is een van 
de speerpunten van deze studie. 
 
Bestaande routes en plekken kunnen worden 
verbeterd en nieuwe routes en plekken kunnen 
worden ontwikkeld. 
 
Daar waar routes samensmelten of kruisen kunnen 
initiatieven ontstaan ter verbetering van de 
verblijfskwaliteit. 



de noordelijk impuls 
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Zowel de oost- als westoever In het noordelijke 
Maasgebied hebben last van een slechte 
begaanbaarheid en bereikbaarheid.  
Aan de westelijke oever komt bij het vormgeven en 
ontwikkelen van de verschillende routes het 
Landbouwbelang steeds naar voren als een belangrijk 
knooppunt. Hierin zou het Landbouwbelang zowel een 
trekkende als een doorvoerende functie kunnen 
vervullen om de begaanbaarheid te verbeteren. 
In de toekomstige doorbloeding van de omgeving kan 
het Landbouwbelang een belangrijke rol vervullen. 
 
Ook de oostelijke Maasoever (de Griend) wordt 
beleefd als een zelfstandig gebied dat slecht 
aangehaakt is aan de structuren van de stad.  De 
inrichting van dit gebied is zorgvuldig tot stand 
gekomen. De aanhaking en de overgangen naar en van 
de stad verdienen nog de nodige aandacht.  
 
Het beter ontwikkelen van de route richting de 
oostoever zou hierop kunnen inspelen. De reeds 
aanwezige knooppunten zullen herijkt worden en de 
relatie tussen Oost en West verdient aandacht. 
Routevorming en relatie (zowel zichtrelaties als fysieke 
relaties) brengen deze gebieden tot leven en vormen 
een goede aanzet voor de doorontwikkeling van de 
Maasoevers en de leefbaarheid van de Stad. Gebieden 
worden beter bereikbaar en doen mee in het systeem 
van de stad voor de lange termijn. 



waarneming 
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Om nieuwe ideeën te kunnen ontwikkelen, is 
het belangrijk eerst in kaart te brengen welke 
gebieden in Maastricht in aanmerking komen 
voor creatieve herbestemming. ARCH 
observeert, inventariseert en becommentarieert 
aan de hand van een aantal stadswandelingen.  

ARCH kijkt we met andere ogen naar dezelfde stad 
en naar dezelfde plekken.  
Onze bevindingen en ideeën hebben één doel; het 
stadscentrum en de Maas naar elkaar toe brengen 
zodat de stedelijke leefbaarheid vergroot wordt en 
er voor de langere termijn een goede doorbloeding 
gegarandeerd wordt.  
Met creatieve ideeën wil ARCH potentiële en reeds 
gevormde locaties (die vooralsnog niet tot 
ontwikkeling komen) behouden voor de stad  en 
toevoegen aan de stad. Dit kan met 
onconventionele en tijdelijke invullingen dan wel 
met ideeën die zich tot meer permanente 
ontwikkelingen kunnen vormen. 
 
Samen met de journaliste M. Houben van AanZet  
hebben wij een aantal routes (wandelingen) 
gedefinieerd waarlangs ontwikkelingen plaats 
zouden kunnen vinden en die in onze visie een 
belangrijke rol kunnen vervullen in de doorbloeding 
en vitalisering van de stad voor de lange termijn. 
Vanuit deze observatie zijn wij ideeën gaan vormen 
over de transformatie van het bestaande  naar het 
nieuwe.  



wandeling 1 : Willhelminabrug tot Landbouwbelang 
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Wandelend vanaf Mosae Forum richting de Maas, 
lopen we eerst een aantal trappen op. Boven 
aangekomen, kijken we tegen de y-vormige brugpijlers 
van de Wilhelminabrug: water is niet te zien. Pas als 
we weer de trappen afdalen en op de lage kade lopen, 
zien we de Maas. Kijkend naar rechts springt het 
gebouwtje van rederij Stiphout het meest in het oog, 
het contact met de binnenstad ontbreekt. Naar links 
strekt zich de Maasoever uit: een in potentie aardig 
gebied, dat nergens eindigt. Deze plek is weinig 
uitnodigend, de enkele bezoeker maakt liever 
rechtsomkeer en loopt terug naar de Markt. We lopen 
via de Biesenwal naar het noorden, over de kade waar 
vroeger het kanaal liep. Aan de rechterkant liggen de 
‘drugsboten’, aan de linkerkant belemmert een 
bakstenen muur het zicht op de Maasboulevard en 
Van Hasseltkade. Pas bij de voormalige Kamer van 
Koophandel krijgen we een doorkijkje naar het 
centrum. Waarom niet die muur slechten en de relatie 
tussen de stad en het water herstellen? 
Het gebouw waar Radar gevestigd is, markeert  de 
‘beëindiging’ van de stad. Meteen valt de relatief 
steile helling op aan de centrumkant van de kade. 
Deze zou met een kleine inspanning kunnen dienen als 
een prachtige tribune voor een podium aan of in het 
water van de Maas. Achter het Radargebouw lopen 
we langs het parkeerterrein, dat een paar meter 
onder straatniveau is aangelegd. Verderop springen 
een aantal enorme kranen in het oog, die deel 
uitmaken van het voormalige Landbouwbelang. 
 
 

Door de kranen opnieuw een functie te geven, zou de 
plek enorm aan aantrekkingskracht winnen. Dit zou 
bijvoorbeeld een prima aanlandingsplaats zijn voor 
een toekomstige kabelbaan vanaf de Geusselt.  
Na het Landbouwbelang,dat hier vooral dienst doet 
als ideale plek voor graffiti-spuiters, en vóór het 
gebouw van Sappi houdt de kade op: een groot hek 
verspert de verdere toegang. Hier zou de sloop van 
enkele grote silo’s aan de centrumkant een mooie 
doorkijk kunnen opleveren naar het Bassin.  
Het deel van het Landbouwbelang dat geen 
monumentenstatus heeft, zou om dezelfde reden 
kunnen worden gesloopt. Daarentegen biedt de grote 
hal van het gebouw tal van mogelijkheden voor een 
nieuwe bestemming. Mede dankzij de gevel, die deels 
uit glas bestaat en een blik biedt op een imposante 
achtergebleven kraan in het gebouw.  
 
Omdat we niet verder kunnen, gaan we links via een 
trap terug naar de Maasboulevard. Bij het Bassin 
steken we over en lopen via de Van Hasseltkade weer 
naar het startpunt. Opnieuw valt op dat de hoge kade 
ook vanaf deze kant de Maas aan het zicht onttrekt. 
Aantrekkelijker zou het zijn als de kade werd verlaagd 
en richting de rivier langzaam zou stijgen. Obstakel in 
de relatie centrum-Maas is hier vooral ook de tunnel 
onder de Maasboulevard. Deze heeft geleid tot een 
rommelig geheel van muurtjes tussen de Van 
Hasseltkade en de Maasboulevard, waardoor het zicht 
op de rivier verloren is gegaan. 
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De ontmoetingsplaats en de start van de wandeling 
is voor Mosae Forum aan de Maaszijde.  

Naar aanleiding van ons onderzoek zijn we richting 
het noorden gaan wandelen op zoek naar beelden 
en beleving die de aanleiding kunnen zijn waarom 
de noordelijke Maaskade (nog) geen promenade is 
die onderdeel uitmaakt van het circuit van de stad.   
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Al gauw zien wij dat hier de Maas dichterbij de 
voetganger komt. De open ruimte heeft 
daarentegen niet genoeg aantrekkingskracht om 
mensen uit te nodigen hier te verblijven. De routing 
wordt bepaald door een bomenlaan die wordt 
beëindigd door een kantoorgebouw van de 
voormalige Kamer van Koophandel. Het ontbreekt 
aan interactie tussen het gebouw en de bezoeker 
aan de kade. 

Aan de linkerzijde belemmert de gemetselde 
borstwering van de ‘Van Hasseltkade’ het 
oogcontact tussen de binnenstad en de Maas. Door 
de ‘drugsboten’ aan de rechterzijde ontstaat hier 
een onprettig verblijfsgebied voor de gewone 
voetganger. De boten versterken hierdoor de 
scheiding tussen de bezoeker en de Maas.  
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De smalle doorgang tussen het gebouw en de rand 
van de kade wijst ons een ’verborgen pad’ om onze 
zoektocht naar ruimtelijke kwaliteit langs de Maas 
voort te zetten.  

Uiteindelijk  komt de route met een harde 
grens in de vorm van een gebouw tot een 
einde en is het onduidelijk hoe verder te gaan. 
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Een beschutte open plek langs het water met een 
menselijke maat. Je begint hier de Maas te voelen, 
maar je kunt hier nog steeds niet verblijven. Er 
ontbreekt hier een impuls. De beleving van deze plek 
roept het gevoel op van een ’achterkant’ , een plek 
waar je niet moet zijn. De ’tribune’ van het 
kantoorgebouw, die zich richt op de Maas, is 
verworden tot een dak van een parkeergelegenheid, 
zonder verdere relatie tot de Maas. Het voelt alsof 
het nog steeds niet helemaal af is.  

Maar er is wel een doorgaande route. Het zicht 
wordt verleid door een paar oude kranen in de 
verte. 
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Achter het gebouw van de voormalige Kamer van 
Koophandel, komen we midden in een bijzondere 
wereld, geconfronteerd met een stukje industriële 
geschiedenis dat al jaren verloedert, maar met een 
geweldig potentieel, tenminste dat is het gevoel.  
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Het spel van licht en schaduw weerspiegelt de 
indrukwekkende schaal van de kranen.  De 
graffitikunstenaars hebben hier een eigen broedplek 
ontdekt. Hoewel de graffiticultuur een bepaalde 
aantrekkingskracht heeft, werkt het op deze verlaten 
plek averechts. 

Onverwachts komt er een einde aan onze 
wandeling. Er is geen doorgang meer mogelijk, niet 
langs de Maas, niet richting de stad of  ’t Bassin dat 
zich achter het gebouw van het voormalige 
Landbouwbelang bevindt. 
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We zien de Maas verder stromen maar wij kunnen 
niet meer verder.  Het lijkt erop dat we op een 
harde grens beland zijn in het hart van de stad. 

Door de barrière te overtreden konden we ’t Bassin 
zien.  

Een onvermijdelijke conclusie is dat de noordelijke 
Maaskade geen promenade is.  Er ontbreken 
impulsen die de aantrekkingskracht van het water 
versterken, zodat de Maas en het stedelijke leven 
een geheel vormen. Er is geen dan wel nauwelijks 
relatie en interactie tussen de oevers en de stad. 
Er zit niets anders op dan om te draaien en de 
bewandelde route terug te volgen.  
Een inspirerende wandeling door een gebied met 
veel potentie. 
 
 
A(telier)R(esearch)C(reatieve)H(erbestemming) 



Westkade versus directe omgeving   
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De relatie tussen de binnenstad  
en de Maas die hier ontbreekt moet versterkt 
worden. 
 
 
Een doorgang ter plaatse van de Timmerfabriek kan 
het Frontenpark en de Maaskade met elkaar 
verbinden. Een soepele overgang van ‘t Bassin naar 
de Landbouwbelang  creëert van de twee  losse 
locaties een geheel.  
 
 
Een verbinding  tussen de Griend en het centrum 
enerzijds en anderzijds met de Groene loper, het 
Geuseltpark en het Tregga terrein 
kan een belangrijke  impuls  betekenen voor zowel 
de West- als de Oostkade. 

 



knooppunt Westkade 
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Het leegstaande pand van het voormalige 
Landbouwbelang  trekt de aandacht met de potenties 
van zijn positionering ten opzichte van de directe en 
de indirecte stedelijke omgeving.  
In de visie van ARCH kan de transformatie van deze 
locatie tot een belangrijk knooppunt leiden en 
daarmee bijdragen aan het verlegen en verlengen van 
de grenzen van het stadscentrum.  
De ontwikkeling van routing tussen het Frontenpark 
en de Maas biedt nieuwe recreatieve mogelijkheden 
binnen de stadskern waardoor het gebied rondom het 
Landbouwbelang en ‘Van Hasselt Kade‘ en actievere 
rol kan spelen binnen het stadsleven van Maastricht. 



interventie Westkade  
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ARCH heeft geconstateerd dat de Maas een 
belangrijke rol kan spelen voor de toekomstige 
ontwikkeling van Maastricht. Op dit moment zijn 
veel ‘harde grenzen’ aan de noordelijke Maasoever. 
Dit leidt tot hard en moeilijk toegankelijk gebied dat 
weinig te bieden heeft. 
Het verzachten van de ‘harde grenzen’ tussen de 
Maas en de stad  leidt tot ontwikkelen van nieuwe 
kwaliteiten. Het creëren van betere ruimtelijke 
beleving op de verlaten plekken ten noorden van 
de Willhelminabrug zal helpen in de transformatie 
van dit gebied en ontwikkelen van aantrekkelijke 
routes. 

harde grens 
plaatselijk probleem 
revitaliserende routing 

1 2 3 4 
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Een transformatie van 
 de ‘drugshaven’ naar een 
recreatiehaven maakt van 
de noordelijke Maaskade 
een aantrekkelijk plek.  
Door het hoogteverschil 
middels een talud te 
overbruggen ontstaan er 
nieuwe zichtlijnen, 
waardoor de relatie 
tussen de 
Maaspromenade en de 
stad sterker wordt. 

problemen en oplossingen 

x 1 

bestaande situatie idee 
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De herinnering aan een 
eiland op deze plek is de 
aanleiding geweest om een 
looproute aan het water te 
creëren.  
Een omkadering van het 
stukje Maas voor een 
recreatieve functie zal 
zorgen voor interactie  
tussen  de oorspronkelijke 
kaderand en de nieuwe 
looproute aan het water. 

x 2  

bestaande situatie idee 
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1. Luchtfoto 1944 
2. Zicht op de Willhelminabrug vanuit het kanaal Luik – Maastricht  
3. Het kanaal Luik – Maastricht  gezien vanaf de Sint Antoniussluis, 1856 

 
 
Als we een kijkje nemen in de historie van Maastricht valt meteen op dat delen 
van de Maas afgeschermd waren vanwege het goederentransport. Met de 
naoorlogse ontwikkelingen van de stad en gemoderniseerde scheepsvaart was 
er geen behoefte meer aan kanalen langs de Maas.  
Ter plaatse van het kanaal Luik - Maastricht is later de Maasboulevard 
aangelegd. De levendigheid en interactie langs het kanaal is toen 
teruggetrokken naar de oude centrum.  

Van Hasseltkade – historische blik 

1 

2 

3 
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Van Hasseltkade – blik naar de toekomst 

sfeer afbeelding 

toegang parkeergarage  
bestemmingsverkeer 

behouden 

looproutes 
ontwikkelen als 

sociale katalysator  

de rode loper   
aan de Maas 

Een opmerkelijke knelpunt in het opleven van de 
Westkade  is verassend genoeg het kantoorgebouw 
van Radar.  Haar positie op de locatie fungeert als 
een eindpunt van de Van Hasseltkade. 
De voetgangers die naar ‘t Bassin willen, moeten 
hier terug naar de Maasboulevard. 
 
ARCH wil daarentegen de bezoekers motiveren 
langs de Maas te lopen. Door middel van een 
uitgesproken vorm die deels op de kade en deels 
boven het water bevindt willen we een 
aantrekkelijke routing creëren. Functies zoals een 
openlucht tribune, paviljoen en ‘schaatsvijver aan 
de Maas’ zullen de ruimtelijke kwaliteit van de 
locatie versterken.  
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x 3 

LBB Radar 

Maasboulevard 

Boschstraat 

Sint Teunisstraat 

Lakenweversplein 

Sint Teunisstraat 

Maaskade 

van Sint Teunisstraat naar de Maas tussen het LBB en de Radar 
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 …een idee  zichtlijn vanuit Sint Teunissenstraat 
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LBB Radar 

bestaand nieuw 

De doorgang naar de Maas tussen het gebouw van 
Radar en het Landbouwbelang is op dit moment bijna 
onmogelijk vanwege het hoogteverschil tussen de 
Maaskade en de parkeerplaats van het kantoorgebouw 
van Radar. Deze parkeerplaats wordt ook gebruikt voor 
laden en lossen t.b.v. de gevestigde bedrijven. Volgens 
ARCH kan deze, voor voetgangers oninteressante plek 
overbrugt worden middels een loopbrug die aansluit op 
de Maaspromenade. Op deze manier ontstaat er een 
route vanuit de St. Teunisstraat  naar de Maas. 
Toegankelijk maken van slecht bereikbare gebieden en 
het wegnemen van barrières verbeteren de 
leefbaarheid en verhogen de veiligheid.  

aansluiting loopbrug aan de Maas 




