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INLEIDING
■ 1.0

DOEL BEELDKWALITEITPLAN

Het beeldkwaliteitplan maakt het potentieel en
de ambities duidelijk voor de ontwikkeling van de
campus. Tevens dient het beeldkwaliteitplan als
toetsingskader voor welstandtoezicht bij de ontwikkeling van het gebied. Het plan schept een beeld
van de nieuwe invulling van het Klevarieterrein.
Het is noodzakelijk om de campus als één geheel
herkenning te geven . Er zal gewerkt worden met
beperkende randvoorwaarden om de samenhang
tot uiting te brengen en met richtinggevende
randvoorwaarden die de ontwerper een bepaalde
architectonische rekbaarheid om identiteit van de
verschillende bouwvolumes te kunnen garanderen.
Het beeldkwaliteitplan geeft hiermee duiding over
de samenhang tussen de delen en het geheel.

Kwaliteiten en de architecturale mogelijkheden
en/of voorwaarden om deze kwaliteiten te kunnen
realiseren worden in dit plan beschreven en met
beelden weergegeven. Hiermee worden de beoogde
kwaliteit en de ambities inzichtelijk gemaakt.
De beeldbeschrijvingen in dit plan worden als kwaliteit vooropgesteld en dienen als uitgangspunt voor
het te ontwerpen bouwblok.
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■ 1.1

LIGGING PLANGEBIED

De Calvariencampus zal verrijzen op het Klevarieterrein te Maastricht. Dit terrein is gelegen in het
zuidwestelijke deel van de stad in de wijk genaamd
"Het Kommelkwartier". Het Kommelkwartier kent
een sterk toenemende vergrijzing. De gemiddelde
leeftijd is 48 en 34% van de inwoners is 65-plusser.
Deze cijfers steken ver boven het gemiddelde van
Maastricht uit.
Het terrein ligt naast het bruisende centrum van
Maastricht, net binnen de singels en de oude stadstructuur. Het kent hiermee een rijkdom aan karakteristieke historische bebouwing.
Het terrein geeft tevens aansluiting op de stadsparken van Maastricht. Het ligt in een oase van
rust en groen direct naast de binnenstad die goed
bereikbaar is. Mede gezien zijn rijke geschiedenis
binnen de zorg is dit terrein een uitstekende plek
voor ouderen(zorg).
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■ 1.2

HISTORIE

Het terrein kent een rijke geschiedenis en er wordt
al vanaf de 17e eeuw zorg verleend.
Het terrein ligt aan de rand van de tweede stadsomwalling die in de 14e eeuw gebouwd is. Een
stuk van de stadsmuur staat nog steeds op het
terrein. Ook het voormalige wachthuis aan de
Tongersepoort staat nog steeds op de locatie. Deze
twee bouwwerken staan op de monumentenlijst.
De poort zelf is in 1868 gesloopt.
In 1628 betrok Elisabeth Strouven een boerderij
aan de Kommel en nam de zorg voor de armen der
stad op zich. In 1671 is de boerderij vervangen
door het klooster Calvariënberg. Het klooster is
nu een monument. In 1796 ging het klooster ten
onder en werd het pand verkocht aan Dhr. Rigano
die in het klooster een katoenfabriek begon en in
de kapel een lantaarnfabriek . Na zijn overlijden in
1820 verkocht de weduwe van Rigano het klooster
aan het Burgerlijk Armsbestuur. Deze breidde het
U-vormig klooster uit met een ziekenhuis waarmee het hele klooster omsloten werd. In deze tijd
zijn de kanonnenloods en het kruidmagazijn in de
tuinen van het klooster gebouwd. Het kruidmagazijn is helaas ontploft waardoor een groot deel van
de stadsmuur verloren ging. De kanonnenloods
bestaat wel nog en staat op de monumentenlijst.
Tussen 1870 en 1890 vond de aanleg van de
singels plaats. Het gebied tussen de singel en
de stadsmuur werd bij het terrein getrokken, dit
noemde men de Calvarieweide. In 1891 voldeden
het klooster en het ziekenhuis niet meer aan de
eisen van destijds en er werd in de tuin van het
klooster een nieuw gasthuis Calvariënberg gebouwd met het St. Elisabethhuis als Klasse-ziekenhuis en als entreegebouw. Ook "krankzinnigen" en
"gebrekkigen" vonden hun plaats in het ziekenhuis
en het raakte er al gauw overvol. Men plaatste
noodbarakken op de Calvarieweide die destijds nog
onbebouwd was.
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In 1950 werd het nieuwe ziekenhuis St. Annadal
voltooid dat toen buiten de stad lag . Zo kwam
het complex grotendeels leeg te staan. Alleen de
psychiatrisch patiënten en bejaarden bleven over.
De bejaarden waren gehuisvest in het klooster dat
ook overvol raakte. In 1956 werd een nieuwe bejaardenflat gerealiseerd op de Calvarieweide door
woningbouwvereniging St. Servatius. Deze uit
prefab elementen gebouwde Aldenhofflat staat ook
nog steeds op het terrein en is tot rijksmonument
verklaard. Ook bouwde de woningbouwvereniging
woningen op de Calvarieweide en er werd een hele
straat toegevoegd, St. Servaasbolwerk, die parallel ligt aan de Hertogsingel. In 1964 werd achter
het wachthuis de Polvertoren gebouwd. Deze 35m
hoge flat functioneerde als zusterflat van het Calvarienbergcomplex . Deze witte flat staat als krachtig
element op het terrein en heeft de potentie tot monument.
In het ziekenhuis begon men met de verpleging
van de chronisch zieken. Dit groeide uit tot een
behuizing van 240 bedden. Totale nieuwbouw werd
noodzakelijk om te voldoen aan de nieuwe eisen
voor een moderne verpleegkliniek. In 1974 kreeg
men toestemming voor de bouw van een nieuwe
verpleegkliniek met 396 bedden die zou verrijzen
op het binnenterrein van Calvariënberg. Zo ontstond verpleegkliniek Klevarie, opgebouwd uit drie
bouwblokken die verbonden werden door een lange
gang. De paviljoens van het ziekenhuis werden
gesloopt, ze waren 80 jaar oud en uitgewoond. Het
St. Elisabethhuis werd wel behouden en kreeg een
monumentale status. Het St. Elisabethhuis functioneert nu als kantoorruimte. Het klooster werd in
1977 verkocht aan de gemeente die er de sociale
dienst in vestigde. Zij zorgde in 1987 ervoor dat
het klooster en de kapel volledig werden gerestaureerd.
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■ 1. 3

MONUMENTENKAART

Het plangebied is gelegen in een beschermd stadsgezicht.
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1. Aldenhofflat (Rijksmonument)
Bejaardenflat uit 1956 geheel in trant van de naoorlogse ruimtelijkhe id ontworpen door Jean Huijsmans .
Er is gebruik gemaakt van prefab elementen.

2. Stadsmuur
Deel van de tweede stadsomwalling uit de 14e
eeuw.

3. Klooster Calvariënberg (rijksmonument)
In 1628 vestigde zes vrouwen zich aan de Calva riestraat als ziekenverzorgsters o.i. v. Elisabeth
Strouven. In 1671 werd het klooster gebouwd .
Vanaf 1718 werd dit een bloeiend klooster totdat
het in 1796 ten onder ging en samen met de kapel
verkocht werd .

3a. Kapel (rijksmonument)
Voltooid in 1710 in Classicistische stijl. In de franse
tijd onteigend en gekocht door Dhr. Rigano die er
een katoenfabriek in vestigde. Later maakte de ka pel deel uit van het ziekehuis Calvariënberg.

3b. Ziekenhuis
In 1821 bouwde het Burgerlijk Armsbestuur het
eerste ziekenhuis in de kloostertuin van Calvariën berg. De kloostervleugel werd verbouwd tot gebrekkigenhuis.
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4. St. Elisabethhuis (rijksmonument)
Het voormalig hoofdgebouw tevens klassenziekenhuis van het Calvariënbergcomplex is tussen 1887
en 1891 gebouwd in eclectische stijl door de Antwerpse architecten Bildmeyer en Van Riel.

5. Kanonnenloods (rijksmonument)
Het gebouw dateert uit het begin van de 19e eeuw.
Het gebouw kenmerkt zich door de twee grote
koetspoorten in de gevel aan de straatzijde. Alleen
deze gevel is authenthiek gebleven.

6. Monumentale boom
Deze Ginko Biloba is van zodanige leeftijd dat hij als
monument is bekroond.

7. Polvertoren
De voormalige zustersflat is gebouwd in 1964. De
toren heeft een potentiële gemeentelijke monumentale status vanwege zijn stedenbouwkundige
kwal iteiten.

8. Wachthuis (rijksmonument)
Het wachthuis aan de Tongersepoort heeft nog het
oorspronkelijk karakter van een doorsnee wachthuisje behouden. Dit type wachthuis werd in het
derde kwart van de 18e eeuw op diverse plekken in
Maatricht gebouwd.
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■ 1.4

NIEUW PROGRAMMA

In 1976 is de verpleegkliniek 'Klevarie' op het terrein verrezen. De kliniek biedt 396 zorgplekken en
is daarmee de grootste verpleegkliniek van Nederland.
Het gebouw is verouderd en voldoet niet meer aan
de wensen van deze tijd. Ingegeven door de modernisering van de AWBZ normen en de veranderende
vraag in de verpleging en verzorging, heeft de zorginstelling 'Vivre' een nieuwe zorgvisie opgesteld .
Het verspreidingsgebied per zorglocatie wordt verkleind waardoor de capaciteit van Klevarie wordt
teruggebracht tot 50 zorgplekken voor Maastricht
"Binnenstad-west". "We willen de capaciteit van Klevarie over stad en regio spreiden", zegt bestuurslid
D. Mol van Vivre. Elders in de regio worden nieuwe
verzorgingscentra gebouwd om daar cliënten uit de
omgeving zorg aan te bieden.

Het hospice en het verzorgingshuis Lenculenhof,
beide gelegen aan de Abtstraat, probeert men bij
het plan te betrekken.
De Polvertoren functioneert nu als bestuurscentrum
van Vivre. Het staat deels leeg. Het St. Elisabethhuis
waar nu een kantoor in gevestigd is, komt vrij en
wordt gerenoveerd voor het nieuwe bestuurscentrum van 'Vivre'. De Polvertoren is goed geschikt
voor herbestemming naar woningen. Ook vertrekt
de Sociale dienst van de gemeente uit het Calariënbergklooster naar het reeds voltooide Mosa Forum
complex op de Markt te Maastricht. Herbestemming
van het klooster Calvariënberg en het aangebouwde
ziekenhuis vragen speciale aandacht.
De wens is om 600 parkeerplekken te realiseren
voor bewoners, personeel, bezoek en bezoekers
van de stad. Parkeren op het maaiveld zal tot een
minimum worden beperkt.

De trend om zorg te mixen met andere functies
wordt ook op het Klevarieterrein toegepast. Deze
andere functies dienen wel zorggerelateerd te zijn.
Hierbij denkt men aan een praktijkruimte voor tandarts, arts, apotheek of fysiotherapie, en dienstverlenende praktijken zoals een bloemist, buurtwinkel,
café, kapper of pedicure. Het terrein moet levendig
worden met een mix aan woonvoorzieningen voor
starters, vitale en zorgbehoevende zelfstandig wonende ouderen.Verder denkt men aan een herstel/
revalidatiekliniek en een expertisecentrum .
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■ 1.5

KWALITEITEN EN PROBLEMEN

De ligging van het terrein ten opzichte van de binnenstad en de stadsparken is uniek. Het binnenterrein dient als perfecte overgang van het drukke
leven naar de groene oase en andersom . Er mag
zelfs wat meer leven in geblazen worden om deze
overgang te versterken.
Het terrein heeft een besloten karakter vanwege zijn
ligging op een binnenterrein. Dit besloten karakter
heeft charme en dit uit zich in mooie ingetogen
groene plekken die verdeeld over het terrein te vinden zijn. Het biedt een aangename geborgenheid.
In de zomer is het terrein druk bezet met mensen
die rustig buiten genieten van frisse lucht en zonneschijn in een oase van groen . Dit zijn vooral cliënten
van Klevarie en hun familieleden.
Het landschap met een vijverpartij, oude bomen,
boompartijen en de uitstraling van de groene ingetogen plekken biedt de meeste kansen voor het gebied. Verder speelt de historie een belangrijke rol,
de stadsmuur en enkele andere bouwwerken staan
als hoofdstukken voor de ontwikkeling van het terrein. Het belang van deze bouwwerken mag worden
versterkt. Verschil in structuur van voor en achter
de stadsmuur zijn bijvoorbeeld nog zichtbaar.
Verder kampt het gebied met logistieke problemen
door de smalle éénrichtingswegen en het gebrek
aan parkeerplaatsen. Hier moet extra aandacht aan
worden geschonken.
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STEDENBOUW
■ 2.0

UITGANGSPUNTEN

In de nabije toekomst zal de zorg steeds meer
zijn verweven met het dagelijkse leven omdat ze
opgenomen is in andere voorzieningen. Een groot
deel van de huisvesting voor de zorg verliest het
neutrale, institutionele karakter door de inbreng
van consumentgerichte marktpartijen. Dit heeft
vele voordelen voor bewoners van een verpleeghuis
maar ook voor bezoekers en buurtbewoners. Inzet
van normalisering en vermaatschappelijking zorgen
ervoor dat de zorg zoveel mogelijk betrokken wordt
bij het dagelijkse leven. Zelfstandig functioneren is
hierbij het codewoord. Door alle voorzieningen uit
de verpleegklinieken te halen is het mogelijk dat
deze functies een eigen identiteit krijgen, niet lan ger worden geassocieerd met ouderen en daarmee
toegankelijker worden voor een groter publiek. Door
de toegankelijkheid te bevorderen wordt de kans op
ontmoeting vergroot. Een campusachtige setting
voor de zorg is het middel om gerelateerde functie
zelfstandig te laten functioneren en ze toch in de
buurt van de zorg te behouden waardoor de bereikbaarheid goed blijft. De bewoner kan nu buitenshuis
om gebruik te maken van voorzieningen waardoor

men zelfstandig deelneemt aan het dagelijkse leven
en niet langer afhankelijk is van het overkoepelende
orgaan genoemd 'de verpleegkliniek'.
Uit een locatie-analyse zijn enkele belangrijke uitgangspunten naar voren gekomen. De uitgangspunten die in het stedenbouwkundige ontwerp worden
meegenomen zijn:
- Waardevolle bomen en plekken moeten zoveel
mogelijk behouden blijven om de kwaliteit van het
huidige terrein te behouden en aan te vullen.
- De vroegere stadsstructuur dient door middel van
de aanwezige stadsmuur herkenbaar te worden gemaakt.
- Voorzieningen moeten goed bereikbaar en publiekelijk toegankelijk zijn. Dit kan het beste worden
gerealiseerd door de voorzieningen aan een route te
plaatsen die verbinding biedt met het stadscentrum
en belangrijke toegangswegen.
- De campus moet zich op zoveel mogelijk manieren

19

openen naar de stad waardoor de indringbaarheid
en het gebruik wordt vergroot. Het binnenterrein is
opgesloten door de monumentale randbebouwing.
Dit betekent dat het intieme karakter behouden
blijft, maar alle mogelijkheden tot toegang moet
worden onderzocht.

de campus te laten leven. Hierdoor zal het gemeenschappelijke gevoel worden vergroot en de sociale
controle zorgen voor een veilige campus.
- Een mix van verschillende woongroepen zal ervoor
zorgen dat de campus geen zorgenclave binnen de
stad wordt.

"

\
Bebouwingsstructuren
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■ 2.1

HOOFDOPZET

Het terrein werkt nu als een blokkade in de stad.
Het terrein moet worden aangesloten op de stadsinfrastructuur om goed te kunnen functioneren. Een
campus is daarentegen een verzameling gebouwen
die allen bij elkaar horen en hierdoor geen richting
aangeven. Deze twee feiten moeten op een goede
manier worden opgenomen in de campus .
Het gemotoriseerde verkeer zal het terrein grotendeels bereiken vanaf de singels aan de westkant
terwijl de binnenstad juist aan de andere zijde van
het terrein ligt. De strip zal ervoor gaan zorgen dat
er met zo min mogelijk middelen een hoofdroute
ontstaat die verbinding geeft met de binnenstad
en de singel. Aan deze route komen de openbare
zorggerelateerde voorzieningen te liggen. Deze
hoofdroute wordt aangezet bij het St. Elisabethhuis
als entree van de zorgcampus. Dit St. Elisabethhuis
wordt tevens het nieuwe bestuurscentrum van
de zorginstelling Vivre. De route sluit aan bij een
mogelijke toekomstige directe verbinding naar het
Vrijthof. Als tegenwicht van het St. Elisabethhuis zal
er aan de andere kant van de hoofdroute een baken
ontstaan.
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De woongebieden zullen zich door deze hoofdroute
scheiden in twee deelgebieden, domein noord en
domein zuid. Deze zullen met een informele route
worden verbonden aan de hoofdroute. Tevens sluiten
de informele routes per deelgebied aan op elkaar.
Zo wordt het intieme karakter binnen de domeinen
behouden. Door het ontstaan van de verschillende
domeinen zijn verschillende woongroepen gemakkelijk te onderscheiden. De zorgbehoevende cliënten en de actieve senioren. Actieve senioren willen
nog niet worden vergeleken met zorgbehoevende
patiënten. Dit komt tot uitdrukking in de verschil lende domeinen. Door de doelgroepen bij elkaar te
plaatsen wordt het contact en de gemeenschapszin
tussen bewoners bevorderd, ze hebben namelijk in
meer of mindere mate behoefte aan zorg .
De verpleging wordt ondergebracht in domein
noord omdat daar ook de oorsprong van de zorg
ligt, het Calvariënklooster.
De Aldenhoffiat staat achter de stadsmuur en heeft
een geheel andere structuur dan de binnenstad. Hier
wonen nog steeds senioren. De woningen zijn ook
goed geschikt voor studenten . Het hoofdgebouw
van de Universiteit Maastricht ligt namelijk direct
ten zuiden van het terrein.

p,.ctJeve senioren
starters

Stedenb ouwkund·19 concept
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Domein Noord

De strip
Het Rondeel

'
Domein Zuid

./
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Tongerseweg
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■ 2.2

ONTWERP

DE URBAN VILLA'S
De campus wordt uitgevoerd in vierkante bouwblokken. Deze blokken hebben per deelgebied een
aangepaste maat. De zorgappartementen in het
noordelijke domein zijn opgezet in woongroepen
van zes personen per verdieping en hebben allen
een maat van 20mx20m. deze maat sluit aan bij de
maatvoering van het St. Elisabethhuis.
De seniorenappartementen in het zuidelijke domein
zijn opgebouwd uit twee appartementen per verdieping en verschillen van maat om een gevarieerd
aanbod in de woningmarkt te kunnen doen. Alle
maten zijn wederom afgeleid van een bouwwerk
aan de rand van het binnenterrein, namelijk de
Polvertoren van 15mx18m. Dit is gekozen om de
randbebouwing te betrekken bij het plan waardoor
de toegankelijkheid wordt vergroot.
De hoogte van de villa's zijn eveneens variabel en
hebben betrekking op de bestaande randbebouwing.
De maximale hoogte per villa is vier bouwlagen.
DE DOMEINEN
Deze urban villa's worden per domein zo geplaatst
dat er een centrale plek ontstaat waar sociale controle en het gemeenschappelijkheidgevoel weer
boven komen. Iedere villa is enerzijds gericht naar
deze centrale plek en anderzijds gericht naar een
eigen unieke waardevolle groenplek. Deze unieke
plekken vertalen zich in de identiteit per villa. De
samenhang wordt per domein vertaald naar de twee
gebouwen aan de rand van het terrein.

DE STRIP
De strip wordt uitgevoerd aan de zuidelijke rand
van de hoofdroute. Dit omdat de oude stadsmuur
op deze manier in het zicht blijft.
Het aaneengesloten blok geeft de richting van de
hoofdroute weer. Op de begane grond worden de
zorggerelateerde voorzieningen ondergebracht in
een plint. In de overige vier lagen van de strip komen seniorenwoningen die tevens geschikt zijn voor
starters. Dit bouwblok staat precies tussen de twee
domeinen in en zal hiermee de schakel tussen de
twee deelgebieden worden.
HET RONDEEL
Tegenover het St. Elisabethhuis komt een baken te
staan. Dit baken heeft dezelfde vorm als het oorspronkelijke rondeel dat er stond. Hiermee wordt de
knik in de oorspronkelijke stadsmuur weergegeven
en de connectie met de stadsmuur in het stadspark
gelegd. Tevens begeleidt dit rondeel de knik in de
hoofdroute. Op de begane grond zal een restaurant
worden gevestigd en op de eerste verdieping een
fysiofitnesscentrum. In de overige zeven verdiepin gen komen luxe appartementen die uitzicht bieden
op de strip, het stadspark en een groene Calvarieweide met een oude bomenpartij.
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■ 2.3

"C
L

1.

C
C

2.

PROGRAMMA

E

4.
5.

Cl

6.

Tweelaags, 6 plekken hospice
Vierlaags, 24 plekken somatische patienten
Drielaags, 18 plekken somatische patienten
Drielaags, expertisecentrum
Vierlaags, 24 plekken psychogeriatrische patienten
Nieuw bestuurscentrum zorginstelling 'Vivre'

7.

Zorghotel

8.
9.

Restaurant, fysiofitnesscentrum, activiteitenruimte + 6 luxe appartementen.
8 zorggerelateerde voorzieningen + 35 senior- / starterswoningen

10.
11.
12.
13
14.

Drielaags, 6 senior-/ starterswoningen
Tweelaags, 4 senior- / starterswoningen
Vierlaags, 8 senior-/ starterswoningen
Drielaags, 6 senior- / starterswoningen
Twaalflaags, 20 appartementen + 1 penthouse

15.

34 bejaardenappartementen,
ook inzetbaar als studentenhuisvesting

C
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Cl.
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N
C
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E

0

0

3.

72 zorgplekken
86 woningen excl. Aldenhoffiat
Totaal

158 woningen

158 woningen op +/- 4 hectare

26

+/- 40 woningen per hectare

---27

ORIËNTATIE VILLA'S

28

De villa's worden per domein geplaatst rondom
een centrale plek. Alle entrees van de villa's sluiten
aan op deze centrale plek. Daarnaast heeft iedere
villa een eigen oriëntatie waarmee de identiteit
per villa kan worden gewaarborgd. De oriëntatie is
gebaseerd op kwalitatieve en waardevolle objecten
op het Klevarieterrein. In het schema hiernaast is
te zien hoe de villa's hun plek op het Klevarierrein
hebben ingenomen. De groene villa's zijn georiënteerd op kwalitatief groen, de blauwe villa op de
bestaande vijver, de rode villa's zijn georiënteerd
op een bestaand bouwwerk en de gele villa ligt op
gunstige zichtlijnen op de campus. Hiermee zijn
alle bestaande kwaliteiten op het Klevarieterrein
benoemd. Van boven naar beneden wordt per blok
op de volgende pagina kort beschreven aan welke
unieke 'privé' plek ze zijn gekoppeld.
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NOORDELIJK DOMEIN

Villa 1 "De vier bomen"
Deze plek is uniek door de groepering
vier bomen en van twee grote bomen.

Villa 2 "Kloostervilla"
Het klooster en de kapel van Calvariënberg zijn het
begin geweest voor de zorg in het gebied .

Villa 3 "Aan de stadsmuur"
Een stukje zichtbare geschiedenis van de stad .

Villa 4 "St. Elisabethvilla"
Het symmetrisch mooie klassenziekenhuis
uit 1891 heeft een sterk karakter, dit zal worden
opgenomen in de campus.

Villa 5 "Parkzicht"
Deze plek biedt zicht op de gehele strip. Een ideale
locatie voor psychogeriatrische patiënten.
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ZUIDELIJK DOMEIN

Villa 6 "Aan de splitsing"
Dit stukje terrein kenmerkt zich door de routesplitsing bij de gesplitste boom.

Villa 7 "Vijvervilla"
De Vijver is een recreatieve plek voor
de mens, flora en fauna.

Villa 8 "Polvervilla"
De Polvertoren, zustersflat uit 1964, is een sterk
aanwezig stedelijk element dat zal worden opgenomen in de campus.

Villa 9 "Onder de hoge bomen"
Twee reusachtige kastanjebomen en een monumentale boom 'Ginko Biloba' markeren deze mooie
plek.
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■ 2.5

HOOGTEVERSCHILLEN

Het hoogteverschil van noord naar zuid bedraagt
twee meter. Om dit te accentueren ligt het noordelijke domein iets hoger ten opzichte van de strip en
het zuidelijke domein iets lager. De ondergrondse
parkeergarage in Noord ligt namelijk in het dalende
landschap waardoor deze aan de strip iets boven
de grond uitkomt. Deze rand is tevens de scheiding
tussen strip en domein noord. De rand die ontstaat,
kan goed gebruikt worden als zitelement. Het zuidelijke domein ligt net iets lager dan de strip. Vanaf de
strip kan men via een doorgang naar het zuidelijke
domein. Hier is een trap gecreëerd die de scheiding
weergeeft tussen de strip en het lager gelegen zui delijke domein.

■ 2.6

INFRASTRUCTUUR

Enkele paden zijn toegankelijk voor gemotoriseerd
bestemmingsverkeer. Dit is gedaan voor de bereikbaarheid aan huis van de hulpdiensten en het
afleveren van boodschappen voor bewoners . Deze
paden dienen uit de minimale breedte van 4m te
bestaan om hulpdiensten toegang te bieden . Deze
maat wordt optisch verkleind door 2m te asfalteren en aan weerszijde een rand van grasblokken te
plaatsen. Hiermee wekken de paden de indruk dat
gemotoriseerd verkeer er niet wenselijk is. Voor elke
bouwblok is een tijdelijke stopplek gecreëerd.

Gemotoriseerd verkeer
Bestemmingsverkeer
- - - - Voetgangers
•

In- en uitgang parkeergarage voetgangers
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■ 2.7

PARKEREN

Het parkeren wordt per domein ondergronds opgelost. Om contact met het maaiveld te behouden
komen de parkeeruitgangen uit op het maaiveld.
Door deze vides komt er extra daglicht in de parkeerkelder. Hierdoor wordt de sfeer en het veilig heidsgevoel in de kelder bevorderd. Gekozen is om
deze uitgangen centraal in het publiek domein te
plaatsen. Hiermee wordt weer een link gelegd naar
de veiligheid en de sociale controle op de campus.
Tevens wordt hiermee het gevoel van gemeenschappelijkheid gecreëerd.
De uitgangen ligging in het landschappelijke groen
en zullen daarom ook organisch worden vormgegeven zodat ze aansluiten, ook qua vorm, op de
paden die vervolgens weer aansluiting bieden op
de entree's. De entree's van de villa's zijn vanaf de
parkeeruitgangen binnen 30 meter bereikbaar.
Op het maaiveld kan de parkeeruitgang tevens worden gebruikt als zitmeubel. Gerefereerd wordt naar
de fietskelder onder het stationsplein te Groningen .
De panoramische lift zorgt in de garage voor een
veilig gevoel en op het maaiveld een directe oriëntatie op het maaiveld. Parkeren wordt ondergronds
per domein opgelost.

Parkeergarage Noord: 134 plekken
6 invalideplekken
Stationsplein Groningen

Parkeergarage Zuid:

149 plekken
5 invalideplekken

Parkeerplekken op maaiveld: 24 plekken

Totaal : 307 + 11 invalideparkeerplekken
318 parkeerplekken
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ALGEMEEN
■ 3.0

BEBOUWINGSOPPERVLAKTE

Op het gehele gebied mag maximaal 40% worden
bebouwd. Verpleegkliniek Klevarie neemt 15,4%
van het gebied in. De campus haalt een bebouwingspercentage van 14,2%. Er worden in totaal
158 woningen gebouwd op +/- 4 hectare grond. Dit
komt neer op +/- 40 woningen per hectare.

■ 3.1

VERDIEPINGSHOOGTE

■ 3.2

ENTREE'S

Alle entrees zijn geplaatst aan de publieke zijde van
het domein. Dit bevordert de veiligheid door een
grotere sociale controle vanuit elk blok naar de entrees en het publiek domein.
Het streven is dat alle hoofdontsluitingen afwijken
van het gevelvlak. In Noord zijn de entree's opgebouwd uit baksteen. Dat verwijst naar het middendeel. Deze entree's zullen altijd in het midden
worden geplaatst met een dubbele toegangsdeur.
In Zuid bestaan de entree's uit een grote glaspartij.

Alle bouwlagen op de gehele campus zijn even hoog,
dit om eenheid van de volumes te kunnen garanderen. Voor elke laag is een netto hoogte van 3 meter
gereserveerd. Met uitzondering van de voorzieningen in de strip en het rondeel. Deze lagen hebben
een netto hoogte van 4 meter hoog. Verder geldt
voor de twee domeinen een maximale bouwhoogte
van 4 lagen. De strip zal met 5 lagen dominanter
het gebied kunnen begeleiden en het rondeel spant
de kroon met 9 lagen. Hiermee staat het rondeel als
baken in het gebied.
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■ 3.3

BEGANE GROND

De begane grond van het rondeel ligt gelijk met
het maaiveld. Dit geldt ook voor de voorzieningen
die zich in de strip bevinden. Hiervoor is gekozen
vanwege de gebruikersdoelgroep. Met het oog op
de toegankelijkheid voor senioren wordt het gebruik van de voorzieningen gestimuleerd want de
drempel is letterlijk laag. De bouwlagen waaraan
voorzieningen zijn gekoppeld krijgen een publiekelijk karakter.
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■ 3.4

VERHARDING

De paden op de campus worden landschappelijk
vormgegeven en in lichtkleurig asfalt uitgevoerd
voor de gebruiksvriendelijkheid.
Paden die leiden naar entree's en parkeeruitgangen
zullen in een ander materiaal en structuur worden
toegepast.

De aanwezige parkeerplekken op het maaiveld
worden letterlijk parkeerplekken in het groen. Deze
verharding wordt tevens toegepast aan de randen
van de paden waar gemotoriseerd verkeer toegankelijk is.

Er worden voldoende zitelementen geplaatst met
het oog op de minder mobiele bewoners en gebruikers van de campus.

■ 3.5

DOMEINEN

De architectonische kwaliteit van de bouwvolumes
op de twee verschillende domeinen wordt afgeleid
uit de bestaande bebouwing aan de rand van het
terrein. Het Noordelijk domein refereert aan het St.
Elisabethhuis, dat als hoofd van de campus gaat
functioneren. Het zuidelijke domein refereert aan de
Polvertoren die nu nog een zeer dominante rol speelt
op het terrein en zal moeten opgaan binnen zijn domein. Zo wordt de rand van het terrein betrokken
bij het plan en zal de hardere grens worden verzacht
waardoor de toegankelijkheid van het terrein wordt
vergroot. Te allen tijde kan worden teruggegrepen
naar deze architectonische kwaliteiten.
Alle urban villa's hebben een vierkante basis, hiermee geven ze geen richting weer en zullen de blokken als één geheel functioneren.
Alle gevels zijn opgebouwd in een zuinigheid aan
type raamopeningen en zullen ritmisch in de gevel
worden geplaatst. Nergens wordt gespiegeld glas
toegepast. Overal worden geïntegreerde antraciet
kleurige verticale screens toegepast die dienen als
zonwering. Alle kozijnen worden in antracietkleurig
aluminium uitgevoerd.
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PER DEELGEBIED
■ 4.0

STRIP

De strip wordt stedelijk uitgevoerd. Het langgerekte
bouwvolume dient zo min mogelijk te worden onderbroken. Ook het aangrenzend publieke terrein wordt
stedelijk uitgevoerd. De strip vormt de binding tussen de twee verschillende domeinen. De strip kan
daardoor zowel voorwaarden van het noordelijke als
van het zuidelijke domein in zich opnemen. Het is
hierbij belangrijk het geheel tot uitdrukking te laten
komen.
De begane grond zal de zorggerelateerde voorzieningen opnemen. In de andere vier lagen komen
seniorgeschikte woningen die ook bruikbaar zijn
voor starters. De voorzieningen zullen open en publieksvriendelijk worden ontworpen. De woningen
op de verdiepingen zullen echter meer gesloten
worden vormgegeven. Om te zorgen dat de zorgcampus geen enclave vormt binnen de stad, zal
er gebruik worden gemaakt van reeds aanwezige
zorggerelateerde voorzieningen in de buurt. Het betreft hier een kapsalon en een tandartspraktijk die
binnen 200 meter bereikbaar zijn. Door het gebruik
van de aanwezige voorzieningen zal het contact met

buurtbewoners worden vergroot. Ook zal op deze
manier de campu s niet worden geassocieerd met de
zorg maar als onderdeel van de stad. De gemixte
doelgroep van starters, actieve senioren en zorgbe hoevende cliënte n draagt hier aan bij om de grens
van de zorgcampus te verzachten.
De plattegronden zullen tweezijdig georiënteerd
zijn. We willen bewoners de mogelijkheid bieden
dat ze zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde
van de woning kunnen wonen of slapen. Gericht
op de twee verschillende doelgroepen, senioren
en starters, zulle n de indelingen modern worden
uitgevoerd. Deze indeling kan met kleine ingrepen
worden omgezet in een traditionele indeling.
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■ 4.1

48

RONDEEL

Een rondeel is een halfronde muurtoren zonder dak,
opgebouwd uit zwaar metselwerk. Het opgestelde
geschut beheerste zo de toegang tot de stad.

Nu staat er nog één deel van de oude stadsmuur op
het Kleva rieterrein en één deel in het stadspark ten
zuiden van het terrein.

Het gebied ligt aan de tweede stadsomwalling uit de
14e eeuw. De ontploffing van een kruitmagazijn op
het terrein en de afbraak van de Tongersepoort zorgden ervoor dat een groot deel van deze stadsmuur
is weggevaagd. De rood gekleurde stadsmuurdelen
staan er momenteel nog. De positionering van deze
twee roodgekleurde stadsmuurdelen ten opzichte
van elkaar wordt veroorzaakt door een rondeel dat
oorspronkelijk de verbinding vormde tussen beide
stadsmuurdelen.

Als baken tegenover het St. Elisabethhuis zal een
nieuw bouwwerk in de vorm van het oorspronkelijke
rondeel de positionering van beide stadsmuurdelen
weer verklaarbaar maken. De vormgeving en architectuurtaal wordt gerefereerd aan het oude vestingwerk, robuust, ruw en vrij gesloten.
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Situatie omstreeks 1872

■ 4.2

NOORDELIJK DOMEIN

VISIE GEBIED
De architectonische kwaliteit van de urban villa's in
het noordelijke domein worden zoals eerder gezegd
gerefereerd aan het St Elisabethhuis. Te allen tijde
kan worden teruggegrepen naar deze architectonische kwaliteiten.

KWALITEIT ST. ELISABETHHUIS
Het statige gebouw is in 1891 gebouwd in eclectische stijl. De sterkste karaktereigenschappen van
het pand zijn de symmetrische as, gevelbanden,
een hardstenen plint, verdiepingshoge slanke
raampartijen, een dakopbouw en de entree. Al deze
kwaliteiten worden vertaald naar een moderne simplistische versie waardoor de villas familie worden
van het st. Elisabethhuis en hiermee het noordelijke
domein vormen.

SCHAAL
De schaal van de bouwblokken refereert naar zijn
directe omgeving. Het St Elisabethhuis wordt als referentie gekozen vanwege zijn kwaliteit, historische
achtergrond en de toekomstige functie die betrekking heeft op de zorg. De zorgbouwvolumes zullen
allen een basis van 20mx20m hebben, gelijk aan
het St Elisabethhuis. In deze maat bevinden zich per
verdieping ruim 6 zorgkamers van 25m2. De totale
hoogte varieert naar gelang de functie en de positie
ten opzichte van de ernaast gelegen bebouwing.

BEGANE GROND
Dit domein is hoger gelegen en dat wordt ook uitgedrukt in de positie van de bouwvolumes. Ze krijgen
namelijk een plint die ook in het St Elisabethhuis is
toegepast om het hoogteverschil op te lossen. Dit
bevordert tevens de privacy en veiligheid van de bewoners. Verder zal de begane grond voorzien worden van een scootmobielberging met oplaadpunt.

DAKVORM
Teruggegrepen naar het St Elisabethhuis streven
we naar een plint, middendeel en een kroon die als
setback 3:2 wordt vormgegeven in één laag. Het
platdak van deze setback heeft een overstek van
O,Sm.
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RAAMOPENINGEN

MATERIAAL EN KLEUR

Raamopeningen moeten in verticale wijze worden
ontworpen. Vanuit de gebruiker gezien zijn verdiepingshoge raamopeningen ideaal om optimaal
uitzicht te creëren. Alleen op de plint wordt dit niet
toegepast. De gehele gevel zal symmetrisch zijn,
hiermee moet rekening worden gehouden bij het
ontwerpen van de gevelopeningen.

Het middendeel van de bouwblokken wordt in rode
traditionele baksteen uitgevoerd. Het is wenselijk te
variëren in metselverbanden en structuren voor een
traditioneel uiterlijk. De verdiepingsvloeren worden
geaccentueerd door donkere natuurstenen gevelbanden die iets uitsteken t.o.v. het gevelvlak.
De plint wordt uitgevoerd in een antraciet kleurige
steen die overal gelijk wordt toegepast. De setback
op het dak wordt eveneens antraciet uitgevoerd met
stalen beplating. Hiermee wordt de nadruk gelegd
op het middendeel.

TERRASSEN, BALKONS, LOGGIA'S

Deze bouwblokken hebben alleen loggia's binnen
het bouwvolume. Op de begane grond is eventueel
mogelijkheid voor een terras op plinthoogte.

52

■ 4.3

ZUIDELIJK DOMEIN

VISIE GEBIED

De architectonische kwaliteit van de urban villa's in
het zuidelijke domein worden zoals eerder gezegd
gerefereerd aan de Polvertoren. Te allen tijde kan
worden teruggegrepen naar deze architectonische
kwaliteiten.

KWALITEIT POLVERTOREN

De Polvertoren is in 1964 gebouwd als zusterflat.
Het is een van de eerste hoge gebouwen richting
het stadscentrum en heeft daarmee een hoge stedelijke kwaliteit. De eenvoudige basisvorm staat
krachtig op poten in het landschap. Het eenvoudige
ritmische gevelbeeld laat de vorm goed tot zijn
recht komen. De raamopeningen zijn als gaten in
de basisvorm ontworpen, waardoor deze basisvorm
goed tot zijn recht komt. De toegevoegde balkons
geven een extra speels effect aan de basisvorm van
de toren.
Al deze kwaliteiten worden vertaald naar een moderne versie waardoor de villas familie worden van
de Polvertoren worden en hiermee het zuidelijke
domein vormen .
SCHAAL

De schaal van deze bouwblokken is iets kleiner.
Gerefereerd aan de Polvertoren (15mx18m) passen
verschillende maten bouwblokken in het zuidelijke
domein, namelijk 15x15m, 16x16m en 17xl 7m.
Hiermee realiseert men een divers aanbod aan appartementgrootte. Per verdieping zullen hier twee
tweepersoonsappartement worden gerealiseerd .
Met uitzondering van de begane grond waar een
fietsberging, één eenpersoons en één tweepersoonsappartement worden gerealiseerd.

BEGANE GROND
Dit domeindeel ligt in het lage gedeelte van het
terrein. Een verlaagde woning zal geen oplossing
zijn i.v.m. de ondergelegen parkeerlaag. Daarom
zal de begane grond gelijk aan het maaiveld worden gelegd om optimaal uitzicht en gebruik van het
groen te kunnen garanderen, dit past ook goed bij
de actievere gebruikers van dit domein.
DAKVORM
Net als de Polvertoren worden deze bouwvolumes
met plat dak uitgevoerd.
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RAAMOPENINGEN

Raamopeningen zullen als gaten in de gevel worden
ontworpen. Met uitzondering van de entree.
Door afwisseling van ritme of raamtype ontstaat er
variatie en spanning in het gevelvlak waarmee identiteit per bouwblok kan worden weergegeven.

TERRASSEN, eALKONS, LOGGIA'S

De balkons zijn maximaal 2m diep en bevinden zich
buiten het gevelvlak als een toegevoegd element.
Minimaal één balkon per appartement dient gericht
te zijn op de toebehorende "privé"plek van het
bouwblok.

MATERIAAL EN KLEUR

Alle bouwblokken worden wit gestuukt. Hardsteen
mag in minimale mate worden toegepast. De entree en trappenpartij wordt geaccentueerd door een
grote glaspartij. Het is wenselijk als deze glaspartij
max. lm afwijkt van het gevelvlak.

■ 5.0

SLOT

De belevingskwaliteit van het plangebied wordt bepaald door enerzijds de stedenbouwkundige opzet
en de gerealiseerde kwaliteit van de openbare ruimte en anderzijds door de architectonische kwaliteit
van de bebouwing.
Dit beeldkwaliteitplan is opgesteld door Ing. D. van
Gendt. Het plan behoord als toevoeging aan het
afstudeerverslag 'Strouvenpark, wonen in een verzorgd stadslandschap.'
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André van Leth
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Vakblad 'Stedenbouw en architectuur'
'Parkeren"
Boeken
Calvariënberg, maastrichts silhouet 26.
J. Luijten en F. Roebroeks
Stichting historische reeks Maastricht
Berlin, neue architektur
Führer zu den bauten von 1989 bis heute.
M. Imhof en L. Krempel
Michael Imhof Verlag
Bouwen in Maastricht, 90 jaar bouwvereni
ging St. Servatius Maastricht 1902-1992.
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Stichting historische reeks Maastricht
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