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FLEXIBELE BEHOEFTEN 

FLEXIBELE KAVELS 



“Wees de verandering die je in  

de wereld wil zien gebeuren.” 

 

Mahatma Gandhi 



INLEIDING 

Het economische klimaat confronteert 

ons met een blijvende verandering 

van onze kansen. De kansen uit het 

verleden verbleken en veranderen.  

 

Er dienen zich ongetwijfeld op termijn 

nieuwe kansen aan in de “nieuwe” 

wereld. De ambities uit het verleden 

zullen hoe dan ook bijgesteld dienen 

te worden, is het niet in tijd, dan in 

omvang of programma.  

Nieuwe doelgroepen dienen zich 

wellicht aan.  

 

In dit spanningsveld en in de 

wetenschap dat het opdoemende 

beeld, werkelijkheid gaat worden 

proberen wij met ARCH* ons aandeel 

te leveren voor het ontwikkelen van 

nieuwe ideeën die inspelen op de 

huidige ontwikkelingen en bijdragen 

aan een leefbare stad. 

 

 

 

 

 

*  ARCH – Atelier Research Creatieve Herbestemming 

Andere onderzoeken en ideëen zijn te vinden op  

www.n-architecten.nl/arch 
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1. AVENUE A2  

  

2. NOORDELIJKE  

     ONTSLUITING 

CENTRUMGEBIED 

3. LINDENKRUIS 

Ondanks de huidige economische 

crisis zijn er toch enkele projecten die 

uitgevoerd gaan worden of al in 

uitvoering zijn. Deze ontwikkelingen 

dragen bij aan de bereikbaarheid van 

de stad, het vergroten van de 

leefbaarheid en het herstel van het 

stedelijk weefsel. 

De gemeente Maastricht richt zich in 

de Structuurvisie 2030 met name op 

de (inter-)nationale positionering van 

Maastricht. Er wordt geïnvesteerd in 

een betere bereikbaarheid van de 

stad middels de ondertunneling van 

de A2 en de omlegging van de 

Noorderbrug. Verder is het de 

bedoeling dat de omringende 

landschappen onderling en met de 

stad worden verbonden. 

Ruimte voor ontmoeting is het 

centrale thema waardoor de stad 

aantrekkelijker zal worden voor zowel 

de inwoner als de bezoeker.  
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POTENTIES 

1. Boschstraat 

2.  ‘t Bassin 

3.  Sappi 

4.  Landbouwbelang (LBB) 

5.  Maasboulevard 

6.  Kantoor voormalige PLEM 

7.  Tebodin/Mediamarkt/Jumbo 

8.  Franciscus Romanusweg 

9.  De Griend 

10.  Maastricht Music Hall 

 

 

Binnen het centrumgebied van 

Maastricht zijn er vooral in het 

Noorden veel potenties aan te wijzen. 

Een combinatie van eilandvorming, 

het ontbreken van dragende functies 

en verblijfskwaliteit, nodigt de 

bezoeker niet uit dit deel van de stad 

te ontdekken. Na Ceramique stond dit 

Noordelijk Maasgebied hoog op de 

agenda om ontwikkeld te worden. 

Door het veranderde economische 

klimaat zijn deze plannen (nog niet) 

gerealiseerd.  

CENTRUMGEBIED 
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‘t Bassin 

PLEM/ 

Mediamarkt 



LOCATIE KEUZE 

Sphinxterrein als katalysator van  

belangrijke en toekomstige ontwikkelingen 

OMLEGGING 

NOORDERBRUG 

LINDENKRUIS 

Het Sphinxterrein wacht sinds 2009 

op een nieuwe invulling.  

Als verbindend element tussen de 

nieuwe ontwikkelingen en de 

omringende potentiële gebieden kan 

een degelijke tijdelijke invulling als 

katalysator dienen voor de 

ontwikkeling van het gehele gebied 

en daardoor deze gebieden definitief 

toevoegen aan de stad.  

SPHINX 



LIGGING 

Het Sphinxterrein ligt binnen de 

singels van Maastricht en op 

steenworpafstand van het 

stadscentrum.  SPHINX 

VRIJTHOF 

MARKT 

OLV PLEIN 

PLEIN 1992 



Buitengebied 

Centrum 

SPHINX 

De Boschstraat en de Maasboulevard 

kunnen belangrijke verbindingsroutes 

worden tussen het Noordelijk 

Maasgebied en het stadscentrum. 

Beide bevatten de infrastructuur om 

een mensenstroom van en naar dit 

gebied te begeleiden. Door het 

ontbreken van een trekkende functie 

wordt deze potentie nauwelijks 

gebruikt. Dit is ten kostte gegaan van 

de kwalitatieve invulling van deze 

routes. Wanneer het Sphinxterrein een 

plek is die de moeite waard is om te 

bezoeken, zullen deze 

verbindingsroutes vanzelf 

geheractiveerd worden. 

 

VERBINDINGSROUTES 



Maastricht CS 

Hasselt (België) 

SPHINX 

Centrum 

De tramverbinding tussen Hasselt en 

Maastricht staat gepland voor 2017 en 

zal lopen via de Boschstraat. 

Vanwege het krappe straatprofiel van 

de Boschstraat heeft dit grote 

gevolgen voor de verkeersdruk.   

Het is mogelijk de tramverbinding via 

het Sphinxterrein te laten lopen en 

aan sluiten op ‘t Bassin. De 

Boschstraat wordt ontlast en 

zodoende ontstaat er de mogelijkheid 

een halte op het Sphinxterrein te 

maken. Hierdoor wordt het gebied 

nog meer verankerd in het stedelijk 

weefsel. 

TOEKOMSTIGE 

TRAMVERBINDING 

alternatieve  

tramtracé 



DOORBRAAK 

EIFFELGEBOUW 

Als vervlechting van industriële en 

technische tijdsblokken zou het tram 

tracé door het Eiffelgebouw kunnen 

lopen. 

Tramhalte 

SPHINX 

Hasselt (België) 

Maastricht CS 



Maastricht CS 
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Centrum 

Door de omlegging van de Noorderbrug 

komt er ruimte vrij ten noordwesten van 

het Sphinxterrein. Deze ruimte wordt 

gebruikt om het Frontenpark te 

realiseren als onderdeel van de groene 

verbinding tussen de stad en de 

buitenstedelijke landschappen. Aan de 

andere kant van het Sphinxterrein ligt de 

oude binnenhaven ‘t Bassin,  enerzijds 

gekoppeld met de Maas en anderzijds 

met de zijtak van de Zuid-Willemsvaart 

t.p.v. de Lage Fronten. Het Sphinxterrein 

kan zodoende een belangrijke 

verbinding vormen tussen deze twee 

leefklimaten in de vorm van 

wandelroutes en ecologische 

verbindingen. 

VERBINDEN MAAS 

MET FRONTENPARK 

‘t Bassin 



VERBINDEN  

MET DE BUURT  

Maastricht CS 

M
a
a
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Centrum 

Het terrein van de voormalige 

Nutsbedrijven ligt ten zuiden van het 

Sphinxterrein en is op dit ogenblik een 

braakliggend terrein dat wacht op een 

invulling. Dit stukje niemandsland 

zorgt voor een barrière tussen de 

bewoners van het Statenkwartier en 

het Sphinxterrein. Op korte termijn 

wordt dit terrein ingevuld met het 

woningbouwproject ‘Lindenkruis’.  

Hierdoor komt de wijk Statenkwartier 

letterlijk voor de poorten van het 

Sphinxterrein te staan. 

‘t Bassin 
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BUITENGEBIED / BELGIË 

BINNENSTAD MAASTRICHT 

LINDENKRUIS 

TIMMERFABRIEK BELVEDÉRÈ 

BOSCHSTRAATKWARTIER 

‘t 

BASSIN 
LBB 

HASSELT 

MAASTRICHT CS 

CONCLUSIE 

SPHINXTERREIN  STAAT  CENTRAAL 



Sphinxpark 

Achter de 

barakken 

Q-park 

Centrum 

Het Sphinxterrein wordt gedomineerd 

door de grijze parkeervlakte van  

Q-park. Deze autonome functie is ten 

dienste van de binnenstad maar heeft 

geen directe positieve uitwerking op 

het terrein zelf. De bezoekers van de 

stad die hier parkeren worden meteen 

weggeleid, omdat men niet wordt 

verleid op de locatie te verblijven. 

 

Het Sphinxpark probeerde een 

positief impuls te geven door dit 

braakliggende terrein toegankelijk te 

maken voor het publiek en hierin 

verschillende tijdelijke initiatieven te 

implementeren. Dit is gedeeltelijk 

geslaagd maar door het ontbreken 

van een verblijfskwaliteit voelt de 

locatie vaak desolaat en onveilig aan. 

Nu het Sphinxpark gaat verhuizen 

naar het Frontenpark komt het terrein 

wederom ter beschikking. 

HUIDIGE SITUATIE 



SFEERBEELD 

Q-PARK 



SFEERBEELD 

SPHINXPARK 



MASTERPLAN 

BELVEDERE 

Palmbout Urban-landscapes heeft een 

Masterplan gemaakt voor het 

Sphinxterrein. Hierbij werd de historische 

industriële bebouwing samengevoegd 

met nieuwe woningbouwblokken. Gezien 

het feit dat het initiële programma op 

gespannen voet is komen te staan met 

de (economische) realiteit is het project 

nooit in zijn oorspronkelijke omvang van 

de grond gekomen.  

 

Het naastgelegen gerealiseerde 

‘Lindepoort’ en het toekomstige 

‘Lindenkruis’ zijn uitwerkingen van het 

oorspronkelijk plan. Het is nu de vraag of 

er gewacht moet worden op betere tijden 

(als die al gaan komen) of dat men de 

ambities moet bijstellen en zodoende 

kijken hoe ontwikkelingen op een andere 

manier haalbaar zijn. 

 

Antwoord:   

Gezien het veranderde economische 

klimaat en de daarmee samenhangende 

‘traagheid’ is het naar onze mening 

verantwoord om oplossingen te zoeken 

in tijdelijke bestemmingen. 



VAN SPHINXPARK  

NAAR SPHINXPARKING? 

Één van de aangekondigde 

invullingen van het Sphinxterrein is het 

uitbreiden van de bestaande 

parkeervoorzieningen van Q-park.  

Dit betekend dat het gehele terrein 

een verhard oppervlak zal worden. In 

onze optiek heeft deze grijze woestijn 

geen meerwaarde voor de kwaliteit 

van de binnenstad van Maastricht.  



SPHINXTERREIN 

INSPIREERT 

Ondanks het verlaten karakter van het 

Sphinxterrein, zijn wij tijdens ons 

onderzoek geïnspireerd geraakt door 

het rijke verleden van de locatie. 

 

De Andrieskapel, nu verstopt achter 

de fabrieksmuur, maakte onderdeel uit 

van het kloosterverleden van 

Maastricht. 

 

Verder staat het Brikkengebouw 

verloren op het terrein. Het laat 

littekens zien van gesloopte 

industriële bebouwing waardoor de 

verschillende fases van de 

ontwikkeling van het Sphinxterrein 

zichtbaar worden. 

 

De fabriekspoort aan de Boschstraat 

en de afslag aan de Maagdendries 

zijn herinneringen aan de verbinding 

tussen de stad en industrie op het 

terrein. Veel passanten zijn zich hier 

niet bewust van.  



KLOOSTER 

VERLEDEN 

Sint Andrieskapel 

Kloostertuinen 

Boschpoort 

Lindenpoort 

Nieuwe Biesen 

Barakken 

Waterbekken vee 

Stadsommuring 

Op het kaartje hiernaast is te zien dat 

er in 1632 zowel aan de Boschstraat 

als aan de Maagdendries 

lintbebouwing was gesitueerd. Dit was 

in eerste instantie  een combinatie van 

woningen en kleine boerderijen, later 

uitgebreid met kloosters en 

bedrijvigheid. 

  

De Andrieskapel speelde toentertijd 

een belangrijke rol op het terrein.  

Het gebied achter de lintbebouwing 

was ingericht als kloostertuinen en 

diende als eerste buffer bij eventuele 

aanvallen van buitenaf. 

1632 



INDUSTRIËLE 

VERLEDEN 

De Fabriekspoort aan de Boschstraat 

was belangrijk voor de representatie 

van de Sphinxindustrie. Dit was de 

toegangspoort en was bedoeld om de 

werknemers en bezoekers te 

imponeren. Vanaf de aanleg van deze 

poort in 1867 is de industrie enorm 

gegroeid en de as die het terrein 

inschiet heeft tot het einde van de 

Sphinxindustrie in Maastricht een 

belangrijke ontsluitende rol gespeeld. 

Aan deze as is ook het overgebleven 

Brikkengebouw gelegen. Helaas is 

deze historische as verloren gegaan 

bij de sloop van de industriële 

bebouwing. 

 

Toen het transport van goederen niet 

langer mogelijk was per trein door de 

aanleg van de Noorderbrug, ging men 

steeds meer over op vrachtverkeer. 

Een toegangspoort aan de 

Frontensingel of Boschstraat was niet 

mogelijk en zodoende was men 

genoodzaakt om de nieuwe toegang 

aan de Maagdendries te situeren. 

Fabriekspoort 

(1867) 

Toegangspoort 

Vrachtverkeer 

(jaren 80) 

Brikkengebouw 

(1887) 

1899 



STEDENBOUWKUNDIG 

CONCEPT 

Het stedenbouwkundig concept is 

een samensmelting van het verleden 

en de toekomst. De oude industriële 

as die begint bij de fabriekspoort 

wordt hersteld en verlengd tot aan het 

Frontenpark waardoor er een 

verbinding ontstaat met de 

Boschstraat en het Bassin. 

 

De bestaande toegang aan de 

Maagdendries blijft in gebruik als 

verbinding met het nieuw te bouwen 

‘Lindenkruis’. 

 

De verbinding met het Statenkwartier 

komt tot stand door aan te haken op 

de bestaande structuur van de stad. 

Dit wordt gerealiseerd door het 

Lindenkruis/Herbenusstraat en de 

Bogaardenstraat te verlengen tot aan 

het Brikkengebouw waardoor de 

mogelijkheid ontstaat om op deze 

plek een centrale ontmoetingsruimte 

te realiseren (activiteitenplein). 

 

Door het integreren van historische 

structuren en ingezette 

ontwikkelingen wordt een solide basis 

gevormd voor de toekomst. 

Fabriekspoort  

(1867) 

Frontenpark 

‘t Bassin 

Brikkengebouw 

Lindenkruis 

Toegang 

Maagdendries 



KAVEL  TE  LEEN 
EEN  CREATIEF  ALTERNATIEF  VOOR  HET  SPHINX  TERREIN 

TIJDELIJKHEID  - LEEFBAARHEID 



WAT IS KAVEL TE LEEN? 

Het creëren van een voedingsbodem voor 

onconventionele & inventieve initiatieven van burgers en 

ondernemers met als doel het laten ontstaan van een 

bruisend geheel in een prettige en veilige omgeving!!! 



AANHAKEN OP HET 

STEDELIJK WEEFSEL  

Q-PARK 

‘t BASSIN 

LINDENKRUIS 

Wanneer men aanhaakt op de 

omringende stedelijke structuur 

ontstaat er een knooppunt midden op 

het  Sphinxterrein grenzend aan het 

Brikkengebouw. Dit zien wij als een 

ontmoetingsplek. 

FRONTENPARK 



RANDEN 

‘t BASSIN 

LINDENKRUIS 

LINDENKRUIS 

De vormgeving van de randen van het 

Sphinxterrein (zowel de bestaande 

muur als de toe te voegen 

bebouwing) dient enerzijds 

aansluiting te zoeken met de 

omgeving en dient anderzijds de 

ruimtelijke kwaliteit van het 

binnengebied te waarborgen. 

 

1 zachte rand // Boomgaard // aansluiting Frontenpark 

2 harde rand // bebouwing nieuw // commerciële drager concept 

3 harde rand // bebouwing bestaand // te herbestemmen 

FRONTENPARK 

2 

1 

3 

3 



SFEERBEELD 

ZACHTE RAND (1) 

referentie 

Stadsboomgaard Zutphen 



SFEERBEELD 

HARDE RAND (2) 

referentie 

Alexander Battalaan, Maastricht 

referentie 

‘Lindepoort’, Maastricht 



INVULLING 

BINNENGEBIED 

FRONTENPARK 

‘t BASSIN 

LINDENKRUIS 

LINDENKRUIS 

Het binnengebied wordt vervolgens 

ingevuld met verschillende initiatieven 

die een toevoeging zijn aan het 

huidige aanbod van stedelijke 

functies. De inwoners van Maastricht  

worden op verschillende manieren 

uitgenodigd  om bij te dragen aan de 

invulling van de openbare ruimte. 
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4 ‘De Tostifabriek’ 

5 Kavel te leen // prijsvraag bijzondere architectuur 

6 Kavel te leen // stadsinitiatieven gemeente Maastricht 

7 Centrale plein 

8 Bebouwing bestaand // ondersteuning binnengebied 

2 

1 

3 

3 



VERBOUW JE  

EIGEN VOEDSEL (4) 

In de stedelijke omgeving van nu zijn 

de herkomst en de 

productieprocessen van  voedsel 

bijna altijd onzichtbaar.  

 

De Tostifabriek is een onderdeel van 

de Tijdelijke stad in de ‘Van 

Gendthallen’ in Amsterdam.   

Het concept is verbeeld middels een 

levende installatie over wat eraan 

vooraf gaat voordat het voedsel op 

onze bord belandt. 

 

Een maand na  het zaaien van de 

granen komen de biggen en koeien 

aan. Terwijl het graan opkomt groeien 

de biggetjes op tot ham en 

produceren de koeien melk.   

 

Gedurende de acht maanden mogen 

de buurtbewoners, schoolklassen en 

geïnteresseerde komen kijken of 

helpen. Zodoende is het een 

educatieve, culturele en sociale 

aangelegenheid. 

  

 

 

 

 

 



KAVEL TE LEEN (5) 

Initiatieven stadsoproep 

Er zijn een aantal kavels dat aangeboden 

worden aan initiatieven die een passende 

invulling geven aan de tijdelijke indeling 

van dit deel van Belvedère. Hierbij valt te 

denken aan culturele, ambachtelijke, 

agrarische, educatieve en sociale 

activiteiten (of een combinatie hiervan), al 

dan niet commercieel, die graag hun 

diensten en producten aanbieden in de 

nabijheid van vergelijkbare initiatieven.  

 

Als behuizing kunnen verplaatsbare, 

stapelbare kantoorunits worden gebruikt, 

in combinatie met zeecontainers voor 

materiaal en apparatuur. Deze kunnen, 

om ze beter in te passen, worden 

geverfd, bestickerd of betimmerd met 

raamwerken voor klimplanten.  

Ook kunnen er zonnepanelen op de 

bovenkant worden geplaatst om zo 

(gedeeltelijk) zelfvoorzienend te zijn in 

hun energiebehoefte 

 



KAVEL TE LEEN (6) 

‘Ik bouw mijn eigen droom’ 

Prijsvraag Architectuur 

 

Het eerste contigent van kavels dat 

geleend kan worden zal worden 

uitgegeven aan de winnaars van een 

architectuurprijsvraag, naar voorbeeld 

van de prijsvraagwijkjes De Realiteit, 

De Fantasie en De Eenvoud in Almere. 

 

Het idee achter deze prijsvraag is dat, 

voor een bepaalde periode, 

bijvoorbeeld 5 jaar, een bouwdroom  

(woon- en werkverblijf) gerealiseerd 

kan worden. De locatie, de omgeving, 

tijdelijkheid, duurzaamheid en 

hergebruik kunnen als inspiratie 

dienen.  



ONTMOETEN (7) 

Centrale plein 

Naast de verschillende activiteiten op 

het terrein is er ook ruimte voor 

ontmoeting. Hiervoor dient het plein 

dat centraal is gelegen op de locatie. 

Omwonenden, bezoekers en 

initiatiefnemers kunnen hier 

samenkomen en diverse festiviteiten 

organiseren. 

 

 

referentie 

Eindhoven Strijp S  //  

Brabant open lucht festival 



POORTWACHTER (8) 

(BRIKKENGEBOUW) 

Ondanks de monumentale waarde 

van het Brikkengebouw staat dit op 

het ogenblik verloren op het terrein. 

Alle direct omliggende bebouwing is 

inmiddels gesloopt. Wij denken dat 

het huidige desolate karakter van het 

Sphinxterrein ervoor heeft gezorgd 

dat er geen initiatief van de grond is 

gekomen en het gebouw alsmaar 

wacht en wacht… 

 

Door de introductie van ‘Kavel te 

Leen’ kan er nieuw leven worden 

geblazen in het Brikkengebouw. Haar 

nieuwe invulling als poortwachter 

tegenover het centrale plein geeft een 

belangrijke aanvulling aan het geheel. 

LINDENKRUIS 



INVULLING 

(BRIKKENGEBOUW) 

Het gebouw heeft een open structuur 

en hierdoor is het geschikt voor een 

breed scala aan functies. Hierbij 

denken wij aan vaste functies zoals 

horeca, opslagruimte, 

informatiecentrum of een uitkijkpunt 

die allemaal bijdragen aan het 

functioneren van het concept ‘Kavel te 

Leen’. 

 

De overige ruimte kan gebruikt 

worden voor experimentele 

doeleinden in het kader van de 

geplande cascorestauratie van het 

Eiffel-gebouw. Bij het ontbreken van 

een passend programma richt de 

gemeente zich op tijdelijke invullingen 

vanuit de gemeenschap. 

 

Het Brikkengebouw kan vanwege zijn 

relatief behapbare dimensies  

(6 x 300m2) prima als ‘Living lab’ 

dienen voor dit soort initiatieven. 

A.  HORECA 

 

     INFO / VERHUUR / OPSLAG 

D. UITKIJKPOST 

B. LIVING LAB 

C. SPHINX HISTORISCH CENTRUM 

B. LIVING LAB 

B. LIVING LAB 
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INFORMATIEPUNT / 

HORECA / OPSLAG (A) 

‘Kavel te leen’ is een initiatief om 

mensen actief te betrekken bij de 

tijdelijke invulling van het 

Sphinxterrein. Hiervoor is het nodig de 

bezoekers te informeren over de 

activiteiten die op de locatie 

plaatsvinden en hoe men hier aan kan 

participeren. Er wordt een vast 

informatiecentrum opgericht waar 

men terecht kan. Hier kan de uitgifte 

van materieel en materiaal worden 

geregeld voor het opstarten van 

nieuwe initiatieven en het onderhoud 

van het terrein. 

 

De locatie mist op dit ogenblik horeca 

met sanitaire voorzieningen. Deze is 

belangrijk om de verblijfsduur van de 

bezoeker te vergroten aangezien er in 

de directe omgeving beperkt 

alternatieven zijn.  

 

De horecagelegenheid kan zowel 

inhaken op de bezoekersstroom van 

Q-park als de bezoekers van ‘Kavel te 

leen’. 



LIVING LAB (B) 

(EXPERIMENT EIFFELGEBOUW)  

Het living lab is bedoeld om het 

concept van tijdelijke herbestemming 

in de praktijk te realiseren en hiervan 

te leren. Middels een ‘negatief 

bestemmingsplan’ waarin wordt 

vastgelegd wat de gemeente absoluut 

niet op de locatie wil hebben heeft de 

particuliere initiatiefnemer een plek 

om zijn ideeën te realiseren. 

Voorstellen kunnen bij het 

informatiepunt worden ingeleverd en 

middels een commissie wordt 

bepaald of het initiatief experimenteel 

genoeg is om te implementeren in het 

gebouw. Denk hierbij aan 

experimenteel wonen, werkgebouw 

voor lokale ondernemers, 

kunstprojecten, educatieve initiatieven 

en sociale projecten zoals ‘samen 

koken, samen eten’. 



SPHINX HISTORISCH 

CENTRUM (C) 

De historie van de keramische 

industrie van de Sphinx kan natuurlijk 

het best worden verteld op de locatie 

zelf. De aanwezige meest belangrijke 

industriële bebouwing geeft men een 

gevoel van schaal van de productie 

die hier heeft plaatsgevonden.  

Hier denken wij aan een combinatie 

van erfstukken die tentoon worden 

gesteld, videofragmenten die men kan 

bekijken en daarnaast op een 

interactieve manier de gloriedagen 

van de keramische industrie laten 

opleven. 



UITKIJKPOST (D) 

Het Brikkengebouw piekt boven de 

fabrieksmuur uit van het Sphinxterrein. 

Met de aanleg van het Frontenpark, 

restauratie van het Eiffelgebouw, 

invulling ‘Kavel te Leen’ en het uitzicht 

op de skyline van Maastricht is er een 

uniek uitzicht op verschillende 

aspecten van de stad. Naast 

ontspanningsruimte kan het 

observatiepunt ook dienen voor 

educatieve doeleinden. Zo kan het 

een toevoeging zijn op het Sphinx 

historisch centrum door in de 

verrekijkers achtergrond informatie te 

vertellen over de omringende 

bebouwing. 
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NEGATIEF 

BESTEMMINGSPLAN 

ALS UITGANGSPUNT 

De huidige bestemming voor het 

terrein is wonen. Een negatief-

bestemmingsplan kan een 

tussenoplossing bieden om 

middels tijdelijke initiatieven de 

leefbaarheid te vergroten. 

 

- Uitsluiten van ongewenste 

bestemmingen. 

 

- Openhouden voor een breed 

scala aan tijdelijke 

bestemmingen. 

 

- Mogelijkheid meerdere/ 

 verschillende bestemmingen 

naast elkaar te realiseren. 

 

- Toekennen van uiteindelijke 

bestemming in overleg met 

Gemeente in een kort 

voorstelgesprek. 



Ruimtelijke onderbouwing 

 

Om de haalbaarheid van dit initiatief 

inzichtelijk te maken volgt nu een 

analyse van de huidige (juridisch-) 

ruimtelijke situatie en de maatregelen 

die genomen kunnen en moeten 

worden om de ideeën uit de initiatief 

te laten landen op de voorgestelde 

plek. Hiervoor zijn het Masterplan 

Belvedère  (1999) en het bijbehorende 

stedenbouwkundig plan en 

Beeldskwaliteitsplan, het huidige 

Bestemmingsplan Sphinx (2009) 

bekeken. 

 

Nu het Masterplan Belvedère wordt 

herijkt is het vigerende 

bestemmingsplan het handvat voor de 

kansen en mogelijkheden die vanuit 

KAVEL TE LEEN ontplooid kunnen 

worden. 



Bestemmingsplan Sphinx 

 

In 2009 heeft de gemeente Maastricht het bestemmingsplan Sphinx vast laten stellen 

met de bedoeling om, in ongeveer 10 jaar tijd, de herontwikkeling van het Sphinxterrein 

planologisch vast te leggen en het toekomstig gebruik ervan mogelijk te maken. Hierbij 

is voor een ‘bloksgewijze’ uitwerking van deelplannen gekozen, waarbij nog de nodige 

flexibiliteit aanwezig is. Dit betekent dat bij de bestemmingsregels voor de nieuwbouw 

(Enkelbestemming Woongebied) vrij summier zijn en er bij elk te ontwikkelen bouwblok 

een aanduiding toegevoegd is voor het maximum aantal bouwlagen.  

Inmiddels is na bijna 4 jaar duidelijk dat de realisatie van dit plan hoogstwaarschijnlijk 

langer zal duren dan de geplande 10 jaar. Op dit moment wordt wel hard gewerkt aan 

‘randen’ van het plan zoals de Timmerfabriek en Lindenkruis & Nuts, maar het hart van 

het gebied, de voormalige Sphinx-terreinen en –gebouwen, wordt tijdelijk bezet door Q-

park, Bureau Europa, onkruid, hondenpoep, vandalisten en junks. Nu de 

programmering van Bureau Europa verhuist van het Sphinxpark naar het nieuwe 

Frontenpark, dreigt het terrein wederom te verworden tot een onbeheerde woestenij of, 

nog erger, een asfaltvlakte voor nog meer binnenstedelijk blik op wielen. Dit voorstel is 

een constructieve, alternatieve tijdelijke oplossing voor een gebied dat het, gezien de 

locatie, de kenmerken èn de  toekomstige mogelijkheden verdient om meer te worden 

dan een parkeerplaats voor Belgen- en Duitsersdagen.  
 



In het deelgebied van het bestemmingsplan Sphinx waar nu het Sphinxpark ligt is de 

primaire bestemming (Enkelbestemming) Woongebied. Hieronder vallen, naast 

grondgebonden en gestapelde woningen met tuinen en erven ook bijbehorende 

infrastructuur als ontsluitingswegen, wijkstraten, fiets- en wandelpaden. Tevens horen 

bij deze bestemming de benodigde nuts- en (ondergrondse) afvalvoorzieningen, 

groenvoorzieningen, speelvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen 

zoals waterlopen, waterpartijen, alsmede (ondergrondse) waterbergings- en 

infiltratievoorzieningen. In de woningen mogen aan huis verbonden beroepen,  

publiekverzorgende ambachtelijke bedrijvigheid, kantoordoeleinden, ateliers en 

galeries gevestigd worden en mogen ook, in de openbare ruimte, kunstwerken (die 

geen gebouw zijn) worden neergezet.  

 

Binnen de voorgestelde typen van Kavel Te Leen levert dat voor Wonen, Cultuur en 

Leisure al geen planologische problemen op aangezien deze binnen de bestemming 

Woongebied vallen. Voor de (tijdelijke) bouwwerken zal wel een omgevingsvergunning 

aangevraagd moeten worden en als het om een (buiten)evenement gaat ook een 

evenementenvergunning, maar die zijn voor deze locatie al eerder verleend op 

vergelijkbare voorwaarden. Voor het type Commercieel zal, afhankelijk van de aard van 

de commerciële activiteit een ventvergunning, omgevingsvergunning en/of 

evenementvergunning aangevraagd moeten worden, maar op andere locaties in het 

centrum, zoals de kunstmarkt op het OLV-plein, het Preuvenemint op het Vrijthof en de 

antiek- en curiosamarkt op de Markt stuit dit ook niet op grote bezwaren. Landbouw 

kan, indien er geen (kunst)mest gebruikt wordt en er geen vee gehouden wordt, 

worden geschaard onder groen en omdat dit hoofdzakelijk binnen zal gebeuren past 

dit ook prima binnen de bestemming.  



Omdat, afgezien van het bestaande Brikkegebouw en de Kavel-Te-Koop-woningen aan 

de Maagdendries alle andere bouwwerken verplaatsbaar en tijdelijk zijn zullen de 

Waarden Beschermd stadsgezicht Maastrichts Erfgoed niet worden aangetast. In het 

Beeldkwaliteitsplan werden al enkele openingen in de monumentale muur rondom het 

Sphinxterrein aangeduid en deze kunnen blijven voldoen.  

Aangezien het toekomstige ‘plein’ voor het Brikkegebouw, in de tijdelijke fase, alleen 

toegankelijk is voor fietsers en voetgangers zal ook relatief eenvoudig voldaan kunnen 

worden aan de eisen uit de APV Maastricht.  Er hoeven geen wegen afgezet te worden, 

de risico’s op verstoring, hinder of overlast zijn, gezien de locatie, minimaal met de 

genoemde vergunningen.   

Indien ook nog voor de optie ‘Tram door Sphinx’ zou worden gekozen zal slechts voor 

het gedeelte door het Eiffelgebouw een nieuwe bestemmingsplanprocedure gevoerd 

moeten worden, aangezien zowel de Frontensingel als de Maasboulevard al de 

bestemming Verkeer hebben en de procedure voor het mogen rijden met de tram over 

dat tracé nu gevoerd wordt. 

Financieel  

Met het onderdeel Kavel Te Koop aan de Maagdendries (Regoutsingel?) kunnen de 

initiële investeringen voor het aanleggen van de primaire infrastructuur, 

nutsvoorzieningen en de kosten voor de tijdelijke bebouwing (directie- en kantoorketen, 

speeltoestellen met rubber tegels, etc.) worden gedekt. Ook het verhuren van het 

Brikkegebouw en entreekaartjes voor evenementen kunnen een deel van deze kosten 

dekken.  

 

 



Uitvoering 

 

Met de nieuwe plattegrond van het terrein zullen er (tijdelijke) voorzieningen getroffen 

moeten worden voor zowel de toegankelijkheid, bruikbaarheid en functionaliteit als 

voor de leefbaarheid en de ‘sfeer’ bij het gebied.  

De doorgaande hoofdpaden kunnen met een onderlaag van grind en een toplaag van 

cacaodoppen of houtsnippers worden aangelegd. Vlakke geleidestroken voor 

rolstoelen en kinderwagens zijn ook nodig, maar moeten zo onaantrekkelijk mogelijk 

worden gemaakt voor scooters en ander gemotoriseerd verkeer.  

Op het deel van het Kavel Te Leen-gebied waar de prijsvraagkavels komen zullen 

(tijdelijk) de nutsvoorzieningen moeten worden aangelegd en ook erftoegangswegen. 

Vanuit het Brikkegebouw kunnen de nutsvoorzieningen voor de evenementen, markten 

en de indoor-landbouw worden ‘afgerold’ en na afloop weer ‘binnengehaald’ 

In de boomgaard kunnen (fruit)bomen in grote, ‘aangeklede’ containers worden gezet 

zodat ze verplaatsbaar zijn en de paden kunnen ook van halfverharding en 

houtsnippers worden gemaakt. Dit is onderhoudsvriendelijk, relatief goedkoop en 

makkelijk te verwijderen.  

 

Voor de ‘Tostiefabriek’ dient er een tijdelijk stallengebouw met hooi en stro-opslag, 

mestcontainers en een ‘buitenweide’ geplaatst te worden. Met een opvangbak onder 

deze stal en buitenweide kunnen mest en urine snel worden afgevoerd. In het kader 

van hygiëneregels voor zuivelproducten zal er ook een aparte ruimte gemaakt moeten 

worden voor de melk, kaas, bereiding en verkoop van deze producten.  
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