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Na anderhalf jaar hard werken is het dan
eindelijk zo ver. Mijn afstudeerproject zit erop.
Ik zal niet beweren dat dit project af is. Ik had er
nog oneindig lang aan kunnen doorwerken.
Maar met dit verslag sluit ik mijn project af en laat
ik een verdere uitwerking over aan de fantasie
van de lezer.

2003

Allereerst bedank ik mijn begeleiders, Han
Lörzing, Gijs Wallis de Vries en voorzitter Jan
Westra, voor hun enthousiasme en altijd
opbouwende kritiek waarmee ze mij continu op
de juiste koers hielden.
Uiteraard ben ik zeer dankbaar voor de bijdrage
die Björn, Dave, Edmé, Frank, Linda, Niels, Roy
en Vivian leverden bij het tot stand komen van dit
verslag.
Verder bedank ik mijn familie en vrienden voor
hun nimmer aflatende steun en kritiek.

AFSTUDEERPROJECT

FRANK HERMSE

Frank

446902

VOORWOORD

I

believe

in

God,
-

Frank

only
Lloyd

I

spell

Wright

it

Nature.

-

2

2003

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave

3

Inleiding

4

Deel I - achtergrond
1.

Historische context

6

2.

Analyse

9

3.

Opgave

30

Deel II - ontwerp
4.

Masterplan

32

4.1.
4.2.
4.3.
4.5.
4.5.

Identiteit
De voordelen van het vergeten
Huidige situatie Belvédère
Deelontwerpen
Masterplan

33
34
35
36
48

5.

Het Circuit

49

5.1.
5.2.
5.3.

Analyse
Geen hoogtevrees
Concept

50
56
64

6.

Close Up

75

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Start / Finish
Off-Track
Toren 1
Toren 2

76
80
83
87

7.

Karakters (gast-ontwerpen)

93

8.

Toren 10

8.1.
8.2.
8.3.

Plattegronden woningen
Matrix
Tekeningen

9.

Beelden

108
112
117
118

122

Referenties

126

CD (bijlage)

129

Artikel

FRANK HERMSE

2

AFSTUDEERPROJECT

Voorwoord

446902

blz.

achterzijde

3

In ruimtelijk opzicht heeft Maastricht zijn
grenzen bereikt. Belvédère vormt binnen die
grenzen de laatste mogelijkheid voor het
realiseren van woningbouw op grote schaal .
In samenwerking met een aantal beleggers
heeft de gemeente Maastricht dan ook de kans
gegrepen om dit fascinerende gebied de
komende 25 à 30 jaar opnieuw in te richten en er
gelijktijdig maximaal 4500 woningen te
realiseren.
Gezien mijn behoefte aan een project met
voldoende afwisseling en mijn persoonlijke
affiniteit met de stad Maastricht was er dan ook
reden genoeg om Belvédère tot onderwerp van
mijn afstuderen te maken.
Voor u ligt het verslag van mijn afstudeerproject.
Dit verslag bestaat uit twee delen.

In het tweede deel van dit verslag zal ik mijn licht
werpen op de plannen van de gemeente. Op
basis van mijn kritiek zal ik vervolgens een
alternatief masterplan tonen.
Dit masterplan wordt naar prioriteit opgebouwd
uit diverse deelaspecten teneinde op een
constructieve wijze tot een samenhangend
totaalontwerp te bereiken.
Vervolgens zoom ik in op het meest
uitgesproken deel van het masterplan, namelijk
het gebied dat momenteel dienst doet als
motorcrosscircuit.
Dit motorcrosscircuit wordt in mijn plannen
omgevormd tot een sociaal circuit bestaande uit
een bebouwing van 10 woontorens, rustend op
een gemeenschappelijke basislaag.
In de laatste fase van dit proces presenteer ik
een conceptueel ontwerp voor twee van deze
torens en de basislaag een derde toren werk ik
verder uit. Ook deze toren is in zekere zin de
meest uitgesproken en meest representatieve
toren voor het Circuit.
Het beeld dat ik schep wordt gecompleteerd met
een concept voor de 7 overige torens, bedacht
door medestudenten.

Het eerste deel van dit verslag zal u inzicht
bieden in de achtergronden van Belvédère.

Het noordwesten van Maastricht vanuit de lucht gezien, de gele lijn toont de grenzen van het plangebied
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Middels een beschrijving van de historische
context en een analyse van de huidige situatie
zal ik trachten een beeld te scheppen van het
gebied.
Ook zal ik verder uitweiden over de inhoud van
de opgave.

FRANK HERMSE

‘Belvédère’ is de naam die is toegekend aan
een stedelijke randzone in het noordwesten
van de stad Maastricht.
Dit 280 hectare grote gebied kent een enorme
verscheidenheid in gebruik, een indrukwekkende historie maar ook een groot aantal
problemen. Belvédère is mede door zijn
geïsoleerde ligging in de vergetelheid
geraakt en verworden tot een vrijplaats voor
zowel storende bedrijvigheid als ongeremde
natuur.
Temidden van deze chaos bevinden zich de
ontelbare sporen van een rijk verleden en
een woonbuurt met een geheel eigen
problematiek.
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achtergronden

Om het functioneren van Belvédère te
kunnen begrijpen is dus een inzicht in diens
geschiedenis onontbeerlijk.
Een passage uit het ‘Inventarisatierapport
Noordwest-entree’, uitgebracht door de
dienst Stadsontwikkeling en grondzaken van
de gemeente Maastricht, biedt een duidelijk
beeld van deze geschiedenis;
‘De eerste sporen van prehistorische
bewoning in het plangebied dateren uit de
periode tot ca.250.000 jaar geleden.
Vondsten in de voormalige groeve
Belvédère(1) in de jaren tachtig van deze
eeuw tonen dit aan.
Van veel later, namelijk uit de bandkeramische periode, toen voor het eerst
landbouw en veeteelt werd beoefend,
dateren vondsten noordelijk en westelijk in
het huidige Maastricht. In Bosscherveld(2),
op de Caberg(3) en in de Klinkersgroeve
werden eind vorige eeuw, in de jaren dertig
van deze eeuw resp. in 1988 relicten uit deze
periode aangetroffen, die dateren uit ca.
5300 voor Christus.
De Romeinse periode is voor vele
Maastrichtenaren de meest aansprekende
periode uit hun geschiedenis. De
Boschstraat(4) was een van de uitvalsroutes
van het Romeinse Castelium. De Romeinse
Heerbaan naar Nijmegen liep hiervandaan
ongeveer over het tracé van de latere
Postbaan(5). In de vorige eeuw zijn westelijk
van de Bosschstraat op het terrein van de
Sphinx-fabriek diverse Romeinse
grafvondsten gedaan.

tot 1350

tot 1673

tot 1794

In het noordelijk deel van het Boschstraatkwartier zijn in de eerste helft van de jaren
tachtig een nederzetting en een grafveld
blootgelegd, die dateren uit de vroege
middeleeuwen.
In het zuidelijk deel van het plangebied
kunnen in de nabijheid van de eerdergenoemde Romeinse weg vroegmiddeleeuwse sporen worden verwacht.
In de vroege middeleeuwen is het Maasdal
overwegend nog dicht bebost. Voor het jaar
1000 zijn deze bossen vrijwel allemaal
ontgonnen.
Het gebied westelijk van Maastricht maakt in
de middeleeuwen deel uit van een
zogenaamd vroenhof. In de periode voor het
jaar 1000 is de bestuurlijke indeling in deze
streek gebonden aan een zogenaamd
hofstelsel, waarmee het grondbezit van de
Merovingische koningen en hun opvolgers
wordt bestuurd. Dit stelsel is een vorm van
centrale exploitatie van grondbezit.
Het grondbezit bestaat uit twee delen land:
het domeingoed van de heer en het
vroonland dat onder de horigen wordt
verdeeld. De koningsgoederen staan
bekend als de vroenhoven en worden door
de horigen van de heer bewerkt.
Het gebied ten westen van Maastricht,
waaronder ook het plangebied behoort tot
het zogenaamde graafschap Vroenhof.
In de vroege middeleeuwen is het gebied
van de vroenhof zeer dun bevolkt. De
opkomst van de steden in de twaalfde en
dertiende eeuw leidt ook tot een agrarische
expansie.
In de periode tot ca 1800 wordt de macht
door zeer verschillende huizen uitgeoefend.
In het plangebied en omgeving zijn de
ontwikkelingen op stedelijk gebied
marginaal.
Het gebied van de vroenhof bestaat vrijwel
alleen uit bouwland. In veertiende eeuwse
akten wordt reeds melding gemaakt van
wijngaarden op de helling van de Caberg(3).
Rond 1830 is al het bouwland in een
regelmatige, zogenaamde "gewandverkaveling" omgezet. Alleen de kavels
langs de Brusselseweg(6) hebben in de
periode tussen 1830 en heden nauwelijks
veranderingen ondergaan.

tot 1918

De ontwikkeling van Maastricht als stad chronologisch in beeld gebracht

tot 1970

FRANK HERMSE

In zijn huidige hoedanigheid is Belvédère als
het ware een som van restanten uit de
diverse fasen van zijn geschiedenis.
Deze restanten liggen niet, zoals vaak,
chronologisch op elkaar gestapeld maar zijn
bijna als in een museum vrijwel onberoerd
naast elkaar tentoongesteld.
Aangezien de geschiedenis van Belvédère
gekenmerkt wordt door een afwisseling van
grote en kleine ruimtelijke ingrepen van zeer
uiteenlopende aard heeft dit geresulteerd in
een ogenschijnlijk ongeordend gebied
waarin een duidelijk structurerend element
ontbreekt.
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voorgeschiedenis
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1. HISTORISCHE CONTEXT

tot 1989
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In dit nieuwe plan uit 1872 van stadsarchitect
Cuijpers wordt ook een nieuwe straat
geprojecteerd in het verlengde van de
Capucijnenstraat(15), volgens het tracé van
de huidige Cabergerweg(16).

In 1850 wordt de ruimte rond het Bassin
vergroot door het openbreken van de
hoofdwal. Hierdoor is het mogelijk een
goederenstation(12) aan te leggen. Omdat de
vestingterreinen nog staatseigendom zijn,
wordt het goederenstation Boschpoort pas
in 1862 gerealiseerd.
In korte tijd komen de glas- en
aardewerkfabrieken van Petrus Regout(13)
aan de Boschstraat tot bloei.
Om de bereikbaarheid van de stad te
vergroten worden de stadspoorten gesloopt.
De vesting Maastricht wordt officieel in 1867
opgeheven, waardoor de noodzakelijke
ruimte ontstaat om buiten de omwalling uit te
breiden. De speciale Commissie voor de
Vestingwerken legt de nadruk op het
voorzien in de behoefte aan nieuwe
bouwterreinen voor industriële complexen
en arbeiderswoningen. De belangrijke
ondernemers, zoals Regout, Lhoest &
Lammens en Ciermont & Chanaye kopen
grond aan en breiden hun fabrieken aan de
overzijde van de vestingmuren verder uit. In
dezelfde periode worden plannen
ontwikkeld om het grachtenstelsel om te
werken tot een extra havenkom. Deze
plannen grijpen terug op een idee van Petrus
Regout uit 1860. De bestaande ZuidWillemsvaart viel immers bij de zuidelijke
flank van Bastion C(14) al samen met de vorm

De aanleg van een nieuw industrieterrein op
het Bosscherveld(2) is in 1904 een logisch
besluit bij de vaststelling van het Algemeen
Plan van Uitbreidingen. Het nieuw
industrieterrein ligt vlakbij het
goederenstation aan de Statensingel, nabij
de Zuid-Willemsvaart en bij de havenkom.
Ook sluit het nieuwe industriegebied aan op
de fabrieken van Regout aan de
Frontensingel en de terreinen van
Gemeentewerken aan de Maagdendries(17).
Tenslotte grensde het industrieterrein ook
aan de fabrieken (Vermicelli- en Macaronifabriek, steenfabriek) die aan het eind van
de 19' eeuw in de gemeente OudVroenhoven al waren opgericht aan de
lndustrieweg(18).
In 1903 wordt een stuk grond aan de
Sandersweg(19) in de gemeente OudVroenhoven aangekocht door Thomas
Regout voor de bouw van een Spijker- en
Draadnagelfabriek. De invulling van het
industrieterrein van het Bosscherveld begint
in 1907.
Langs de Cabergerweg werd een zouterij
van huiden opgericht. Een jaar later wordt in
de hoek tussen de Zuid-Willemsvaart en een
nieuwe havenkom een brikettenfabriek
gebouwd, waaraan in 1917 een houtzagerij
wordt toegevoegd.
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In de negentiende eeuw ontwikkelt
Maastricht zich binnen enkele decennia van
een geïsoleerde militaire vestingstad tot een
expansieve industriestad.
Deze ontwikkeling heeft vooral te maken
met de aanleg van de Zuid-Willemsvaart(7) in
1825. Dit kanaal verbindt Maastricht met
Den Bosch. De oorspronkelijke
sluiscomplexen 19(8) en 20(9) zijn nog steeds
aanwezig. In de jaren dertig van deze eeuw
verliest sluis 19 zijn functie door de aanleg
van het Verbindingskanaal tussen Maas(10)
en Zuid-Willemsvaart. Sluis 20 wordt in 1931
vernieuwd. De overslaghaven van het
Bassin ( 11 ) wordt een aantrekkelijke
vestigingsplaats voor fabrieken, vooral
nadat import van grondstoffen vanuit België
na de afscheiding (1830) enkele jaren niet
mogelijk is. Van belang is, dat door de
straatweg tussen Maastricht en Aken er zelfs
een verbinding ontstaat tussen de Hollandse
kuststeden en de Rijnprovincie.

FRANK HERMSE

van de vestingwerken, om vandaar een
zuidelijke afbuiging naar de stad te maken.
Nu wordt voorgesteld ook de noordelijke
flank van dit bastion als basisvorm van een
nieuwe havenkom te hanteren.
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Vanaf de zeventiende eeuw tot begin
twintigste eeuw speelt de opeenvolgende
uitbreiding en versterking van de
vestingwerken in de ontwikkeling van de
stad een belangrijke rol.

In 1920 wordt de gemeente OudVroenhoven door Maastricht geannexeerd
en worden de industrieterreinen van beide
gemeenten geïntegreerd.
Aan de lndustrieweg wordt in 1933 een
verffabriek gebouwd en aan de Fort
Willemweg ( 2 0 ) in 1940 een nieuwe
zakkenfabriek.
De bouw van wooncomplexen komt in de
tweede helft van de 19e eeuw slechts
sporadisch voor. Het meest bekend is de
Cité Ouvrière, een woonkazerne uit 1864
door Petrus Regout gesticht aan de
noordzijde van de binnenstad.
7
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In het kader van de nieuwe Woningwet uit
1901 wordt het eerdergenoemde Plan van
Uitbreiding vastgesteld door de gemeente.
In dit plan wordt de uitgifte van gronden voor
de volkswoningbouw geregeld en wordt een
aanzet gegeven voor een zonering van
functies.
In 1935 wordt het door architect A. Boosten
ontworpen woonbuurtje Boschpoort (21)
gebouwd (130 woningen). In de afgelopen
vier decennia is hier in verschillende fasen
nieuwbouw aan toegevoegd, waardoor de
buurt stedebouwkundig gezien nu (vrijwel)
afgerond is.

De benaming ‘Noordwest-Entree’, die in deze
tekst wordt gebruikt, stamt uit de periode voordat
de naam ‘Belvédère’ aan het plangebied werd
toegekend. De oorsprong van de naam
Belvédère zal in het volgende hoofdstuk
duidelijk worden.

446902

Door genoemde activiteiten is het grootste
deel van de vestingwerken, die met name uit
het begin van de negentiende eeuw dateren
gesloopt. Desondanks resteert in het gebied
van de Noordwest-Entree nog een deel van
de vestingwerken met name Fort Willem 1
op Caberg, de Hoge Fronten(22) en de Lage
Fronten(23) met drie kazematten.
In 1955 zijn daarnaast op het terrein van de
KNP(24) restanten blootgelegd van het
zogenaamde bolwerk der Scoenverderen
(een Middeleeuws gilde).’

FRANK HERMSE

Aan het eind van de jaren zeventig van de
vorige eeuw ontstaan de eerste
woningbouwverenigingen, die aan het eind
van de negentiende eeuw langs de
Statensingel en de Maagdendries
arbeiderswoningen laten bouwen.
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De ze kaart toont de huidige situatie van Belvédère. (De cursieve nummers corresponderen met de nummers uit de tekst)
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Onderstaande deelaspecten kunt u
terugvinden in dit hoofdstuk (overigens is ieder
aspect voorzien van een tekst die het
plankaartje verder toelicht.):

P
P
P
P
P
P
P
P

Omgeving
Plankaart
Hoogtelijnen
Reliëf
Deelgebieden
Bebouwing
Wonen
Woonboten

Bedrijven
Nieuwbouw
Overige bebouwing
Infrastructuur
Hoofd-verkeersassen
Secundaire wegenstructuur
Tertiare wegenstructuur
Afzonderlijk fierspaden
Afzonderlijke voetpaden
Oude spoorlijn
Groen
Natuur
Stedelijk groen
Buurtgroen
Agrarisch gebied
Braakliggend terrein
Water
Archeologie
Bodemvervuiling
Geluidshinder
Geurhinder
Verkeersstromen
Belemmeringen
Richtingen
Uitzichtpunten
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Overigens vul ik het beeld dat ik hier schep
verder aan met een groot aantal foto’s die te
vinden zijn op de bijgevoegde cd. Op de cd is
het tevens mogelijk d.m.v. panoramafoto’s het
gebied als het ware van binnenuit te beleven.

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

uitgelicht

FRANK HERMSE

Belvédère is complex, dermate complex dat
iedere beschrijving het gebied te kort zal
doen. Desalniettemin tracht ik in dit
hoofdstuk een zo volledig mogelijk beeld
te scheppen van het huidige Belvédère.
Daarvoor maak ik gebruik van een aantal
plankaarten waarop ik telkens een ander
ruimtelijk aspect van het gebied toelicht.

verder
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deelaspecten

2003

2. ANALYSE
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Belvédère bevindt zich in Maastricht-West, het
enige stukje Zuid-Limburg ten westen van de
Maas.
Vandaar dat Belvédère zeer dicht bij de
Belgische grens is gesitueerd.
Waar de Maas in de rest van Zuid-Limburg de
grens vormt tussen België en Nederland, wijkt de
grens vlak boven Belvédère af richting het
westen om ter hoogte van Eijsden pas weer
richting de Maas af te buigen.

In het zuiden van het plangebied bevindt zich
namelijk de Noorderbrug, een aftakking van
diezelfde A2. Deze brug is één van de slechts
twee doorgaande routes vanaf de A2 naar
Maastricht-West. Het is dus niet verwonderlijk dat
ook deze brug te maken heeft met een
behoorlijke verkeersdruk.

446902

Omgeving

Dat Belvédère voorheen werd aangeduid als
‘Noord-west entree’ heeft dan ook te maken met
de poort-functie van het gebied naar het westelijk
deel van de stad.

FRANK HERMSE

Even verderop aan de andere oever van de Maas
bevindt zich de snelweg A2. De passage van
deze snelweg door de stad bevat de enige
stoplichten op de route van Amsterdam naar
Genua. Rondom deze stoplichten spelen
hardnekkige verkeersproblemen.

AFSTUDEERPROJECT

Weliswaar is de verkeersproblematiek van deze
snelweg een geheel ander vraagstuk, toch heeft
men hier in Belvédère mee te maken.

BELGIË

BELVÉDÈRE

A2
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Plankaart
Op basis van deze kaart zal de analyse verder
worden opgebouwd.

AFSTUDEERPROJECT

FRANK HERMSE
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Verder schept deze kaart een mooi beeld van
de onoverzichtelijkheid van Belvédère.
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Hoogtelijnen

Vooral aan de noordelijke zijde heeft de
Steilrand de nodige veranderingen ondergaan.
Hier bevond zich voorheen de berg waar het
plangebied momenteel zijn naam aan dankt: de
berg ‘Belvédère’. Later is deze berg afgegraven
t.b.v. van de klei-winning en vervolgens in
gebruik genomen als vuilnisbelt. Recentelijk is
deze vuilnisbelt afgedekt met een harslaag
waardoor hier nu nog slechts een kale ‘berg’
rest die in de loop van de komende jaren nog 10
meter zal inklinken.
Merk verder de loop van de waterwegen en de
vestingwerken op als plekken met een intensief
hoogteverloop.

Reliëf
Deze kaart bevat feitelijk dezelfde informatie
als de hoogtelijnen. Het kleurverloop biedt hier
wellicht een duidelijker beeld van het
hoogteverloop.
De lichte kleuren beelden de laagste gebieden
uit, de donkere kleuren, de hoge gebieden.
Het blauw op deze kaart zijn de waterwegen.

FRANK HERMSE

Deze overgang draagt de naam ‘Steilrand’.
Alhoewel dit verloop altijd grillige vormen heeft
gekend, zijn deze in de loop der jaren dermate
vergraven dat de oorspronkelijke hoogtelijnen
niet meer kunnen worden aangewezen.

AFSTUDEERPROJECT

Merk op dat tussen de relatief vlakke
uiterwaarden van de Maas in het oosten en het
eveneens redelijk vlakke plateau in het westen,
zich een behoorlijk grillige overgang bevindt.

446902

Zeer on-Nederlands, is het hoogteverloop van
de bodem in Belvédère.
Deze hoogte varieert van 39+ NAP tot 78+ NAP.
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WOONBOTEN
‘ZONE’

446902

VOORMALIGE
STORTPLAATS

Alhoewel Belvédère geen duidelijk
samenhangend geheel vormt is het wel
enigszins mogelijk om een aantal deelgebieden
aan te wijzen. Dat wilt echter niet zeggen dat
deze deelgebieden zelf wel een duidelijke
samenhang vertonen, deze aanduiding komt
simpelweg voort uit gebruiksfuncties. Wat
opvalt is dat er een groot oppervlak overblijft
waarvan geen duidelijke functie kan worden
aangewezen, hier is veelal sprake van
overgangszones, gekenmerkt door een grote
mate van verwaarlozing.

FRANK HERMSE

Deelgebieden

INDUSTRIE TERREIN
BOSSCHERVELD

PAPIERFABRIEKEN

AFSTUDEERPROJECT

WOONWIJK
BOSCHPOORT

SANITAIRFABRIEK

N
LAGE FRONTEN
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Woningen
Woonboten
Bedrijven

2003

Bebouwing

Legenda

Deze kaart geeft een overzicht van de
bebouwingsdichtheid en de verdeling van de
verschillende types bebouwing over het
plangebied.

FRANK HERMSE

Overigens is de gemiddelde
bebouwingsdichtheid over het
plangebied zeer laag te noemen.
Dit biedt dus voldoende
gelegenheid voor nieuwbouw.

AFSTUDEERPROJECT

Geheel naar verwachting neemt de
bebouwingsdichtheid toe naarmate met het
stadscentrum nadert (zuidelijk van het
plangebied). De zone rond de huidige
aanlanding van de Noorderbrug in het
plangebied vormt daarop echter een
uitzondering, tezamen met het spoorwegtracé
en de Lage Fronten vormt het een duidelijke
onderbreking in de bebouwingsdichtheid. Ook
de zone rond de steilrand is slechts incidenteel
bebouwd.

446902

Overig
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LINTBEBOUWING
BRUSSELSEWEG
WOONWIJK
BOSCHPOORT

WOONWAGENKAMP
CABERG

LOSSE
BEDRIJFSWONINGEN

2003

De woningbouw in Boschpoort behoort vrijwel
volledig tot de sociale huursector. Ten gevolge
van deze zeer eenzijdige bewonerssamenstelling maar ook door het zeer beperkte
voorzieningenniveau en de grote hinder door
drugstoerisme zijn er veel problemen in deze
buurt. Deze buurt valt dan ook onder het Grote
Steden Beleid (G.S.B.). Daardoor komt er extra
geld uit subsidies beschikbaar zodat de
gemeente Maastricht over meer middelen
beschikt om de problematiek in deze wijk aan te
pakken.

446902

Ondanks dat Belvédère zowel in het zuiden als
in het westen grenst aan woonwijken, bevindt
zich in het gebied zelf momenteel betrekkelijk
w e i n i g w o n i n g b o u w. D e a a n w e z i g e
woningbouw beperkt zich vrijwel geheel tot de
woonbuurt Boschpoort. Daarbuiten bevinden
zich slechts enkele bedrijfswoningen en een
klein woonwagenkamp.

FRANK HERMSE

Wonen

Woonboten
Een zeer bijzondere woonvorm in Boschpoort
zijn de woonboten. Deze woonboten zijn
verdeeld over twee waterlopen; de Zuid
Willemsvaart en de Overlaat.
In deze woonvorm, waarop geen enkele vorm
van regelgeving van pas lijkt te zijn is de
verwaarlozing van Belvédère nog het beste af
te lezen. Deze verwaarlozing is zelfs zo erg dat
ca. 25% van de woonboten officieel is
omgedoopt tot wrak of simpelweg gezonken is.

WOONBOTEN
OVERLAAT

AFSTUDEERPROJECT

BEBOUWING
BINNENSTAD

WOONBOTEN
ZUID-WILLEMSVAART

Dat wilt echter nog niet zeggen dat dit een
woonvorm is die zo snel mogelijk moet
verdwijnen. De bewoners van de woonboten
hebben in de vele jaren dat zij onder het
gedoogbeleid vielen een geheel eigen leefwijze
ontwikkeld. Men kan van hun niet verwachten
dat zij deze leefwijze geheel zullen loslaten.
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Bedrijven

MACHINE FABRIEK
BOSCHPOORT
RIJKSWATERSTAAT
CIBA GEIGY VERFFABRIEK
WATERZUIVERING
MAASTRICHT WEST

Alhoewel een groot aantal kleine ondernemers
zich in het gebied gevestigd heeft, wordt het
beeld grotendeels gevormd door 7 grote
fabrieken.
Enerzijds zorgen deze fabrieken voor veel
werkgelegenheid maar anderzijds leveren zij
zeer veel overlast. Denk hierbij aan de
geluidshinder van de Sappi papierfabrieken en
de geurhinder van bijvoorbeeld Vredestijn
banden en de waterzuivering. Afhankelijk van
de windrichting zorgt dit voor overlast in vrijwel
het gehele plangebied.

446902

Het overgrote deel van de bebouwing in
Belvédère wordt gevormd door bedrijven
(voornamelijk industrie).

DIVERSE KLEINE ONDERNEMERS
VAN ZEER VERSCHILLENDE AARD

Veel van de fabriekspanden zijn overigens zeer
slecht onderhouden of staan leeg.

WESLEY PAPIER FABRIEK

VOORMALIG VENDEX MAGAZIJN
(MOMENTEEL KRAAKPAND)

RADIUM FOAM FABRIEK

VREDESTIJN BANDEN

SAPPI PAPIERFABRIEK
SPHINX SANITAIR FABRIEK
GEMEENTELIJKE NUTSBEDRIJVEN

Nieuwbouw

NIEUWBOUW BEDRIJVEN POSTBAAN

De bouw van deze bedrijfspanden was reeds
gestart vóór de uitvaardiging van het
voorbereidingsbesluit voor het nieuwe
bestemmingsplan. Zodoende gold voor de
bouwvergunningen van deze bedrijfspanden
geen aanhoudingsplicht.
NIEUWBOUW BEDRIJF BOSSCHERWEG

Dat maakt dat de aanwezigheid van deze
gebouwen moet worden meegenomen in de
planvorming voor Belvédère.

AFSTUDEERPROJECT

BABYPLANET
GAMMA
RENÉ PANS MEUBELCENTRALE

FRANK HERMSE

PETRUS REGOUT FABRIEK
BATES CEPRO
DRAAGZAKKEN FABRIEK
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Overige bebouwing

SPORTZAAL
BOSSCHPOORT

BASISSCHOOL
ELKERLYC

CLUBGEBOUW
VOETBALVERENIGING

KERK BOSSCHPOORT
ELECTRICITEITSVOORZIENING
SPEELTUIN FORT WILLEM
RESTANT VESTINGWERKEN

FRANK HERMSE

CLUBGEBOUW
MOTORCROSCIRCUIT

Het is vrijwel alleen indirect te merken maar de
aanwezigheid van een daklozenopvang is de
voorziening met wellicht nog de meeste invloed
op het gebied.
Indien deze opvang namelijk zijn maximale
capaciteit bereikt (gebeurt regelmatig in de
wintermaanden), zoeken de onvoorziene
daklozen beschutting in ontoegankelijke
kwetsbare zones als de Lage Fronten.
Dit veroorzaakt veel overlast in de vorm van
zwerfvuil (o.a. Injectienaalden). Bovendien
geeft het een onveilig gevoel voor andere
bezoekers.
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Van een hoog voorzieningen niveau is in
Belvédère zeker geen sprake. Een zeer klein
aantal voorzieningen is betrekkelijk willekeurig
over het plangebied verdeeld.

BIJZONDERE
BASISSCHOOL
DAKLOZEN OPVANG

AFSTUDEERPROJECT

DAKLOZEN OPVANG
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Aparte fietspaden
Aparte voetpaden
Oude spoorlijn

De geplande verplaatsing van de aanlanding
van de Noorderbrug moet ervoor zorgen dat de
doorstroom van het verkeer verbetert en een
betere indeling van het gebied wordt
bewerkstelligt.

2003

Een toekomstige extra as richting
België, moet de overige twee van hun
(te) hoge verkeers druk ontlasten.
FRANK HERMSE

Secundaire wegen
Tertiare wegen

Zoals te zien op deze kaart is het verkeer in
Belvédère sterk geconcentreerd op enkele
hoofdassen.
Dit zorgt voor een betrekkelijk grote mate van
congestie en dus voor veel overlast.
Daartegenover staat dan wel dat de overige
ruimte in het plangebied betrekkelijk
verkeersluw is.

AFSTUDEERPROJECT

Hoofdwegen

446902

Infrastructuur

Legenda
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Van de hoofdwegen in Belvédère zijn de
Noorderbrug en de aansluitende Frontensingel
veruit het drukste.
Dit valt te verklaren uit het feit dat de
Noorderbrug één van de slechts twee
hoofdverbindingen tussen beide Maasoevers
vormt.
Mede door zijn deels verhoogde tracé vormt de
Noorderbrug een grote barrière binnen het
gebied.

BRUSSELSEWEG

BOSSCHERWEG

446902

Hoofd-verkeersassen

De Statensingel en De Fort Willemweg sluiten
vervolgens aan op deze route.

NOORDERBRUG
CABERGERWEG

BOSCHSTRAAT
FORT WILLEMWEG

FRONTENSINGEL

FRANK HERMSE

Verder verzorgen de Brusselseweg en de
Bosscherweg de verbinding met België
(Smeermaas). Vanaf deze drie wegen wordt
het verkeer verder geleid van of richting
Maastricht-West.

STATENSINGEL

AFSTUDEERPROJECT

MAAGDENDRIES

Secundaire wegenstructuur
Een zeer beperkte maar toch onoverzichtelijke
structuur van secundaire wegen ontsluit het
binnengebied van Belvédère. Dit maakt
enerzijds dat men zich erg lastig kan oriënteren
in Belvédère maar anderzijds zorgt het wel voor
een rustig en toch spannend binnengebied.
Van sluiproutes geen sprake in Belvédère.
Omrijden is onvermijdelijk.
Overlast is niet aan de orde in deze context.

SANDERSWEG

PASTOOR
MOORMANSTRAAT
ZOETMANSTRAAT
VOEDINGSKANAALSTRAAT
LAGE FRONTENWEG

FRONTENSINGEL

FORT WILLEMWEG

CAPUCIJNENSTRAAT
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Behalve in de woonbuurt is de tertiaire
wegenstructuur minimaal en zeer slecht
onderhouden. Veel straatjes lopen dood of zijn
niet geasfalteerd.
Andere wegen bevinden zich binnen
fabrieksterreinen en zijn dus niet publiek
toegankelijk.
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Tertiaire wegenstructuur

AFSTUDEERPROJECT

BRUSSELSEWEG

Afzonderlijke fietspaden
Sinds enige jaren zijn de hoofdwegen voorzien
van goed onderhouden apart gelegen
fietspaden. Maar buiten deze hoofdstructuur is
geen enkele voorziening voor fietsers
getroffen.

BOSSCHERWEG

Een aantal tertiaire wegen is echter zo slecht
onderhouden dat zij slechts per fiets of te voet
toegankelijk zijn.
Overigens biedt het binnengebied van
Belvédère uitstekende gelegenheden voor het
aanleggen van gevarieerde (recreatieve) fietsen/of wandelpaden.
NOORDERBRUG
CABERGERWEG

BOSCHSTRAAT
FORT WILLEMWEG

FRONTENSINGEL

KASTANJELAAN
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Alhoewel er zich weinig als zodanig bedoelde
aparte voetpaden in Belvédère bevinden, kan
men te voet zeer interessante tochten door het
gebied maken.
Men zal dan ook snel gebieden ontdekken die
met andere vormen van vervoer niet bereikbaar
zijn. Ook al blijven zeer grote delen van
Belvédère zelfs te voet onbereikbaar.
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Afzonderlijke voetpaden

AFSTUDEERPROJECT

Oude spoorlijn
RICHTING LANAKEN (BELGIË)

Deze spoorlijn begint ter plekke van het
emplacement van het voormalige
goederenstation van Maastricht en splitst zich
vervolgens in twee richtingen.
De noordelijke tak voert richting België en zorgt
voor een verbinding tussen de papierfabrieken
Sappi Lanaken en Sappi Maastricht.
De andere tak voert via een (monumentale)
spoorbrug over de Maas richting het centraal
station.
Het volledige traject is sinds enkele decennia
echter niet meer in gebruik en is dus
grotendeels verdwenen onder een weelderige
laag begroeiing.
De zone rondom het tracé is hierdoor
verworden tot een soort niemandsland.
Uiteraard is er onderzocht wat de
mogelijkheden van hergebruik van deze
spoorlijn zouden kunnen zijn. De eerste
mogelijkheid is het aanwenden als
openbaarvervoersas in de vorm van een
Lightrail verbinding met de binnenstad en
centraal station. Frequent kruisende
verkeersstromen maken dit echter onmogelijk.
Een tweede optie, die momenteel nog
onderzocht wordt, is het spoor opnieuw in
gebruik nemen als goederenspoor tussen
beide Sappi vestingen.

SPOORBRUG
OVER MAAS

VOORMALIG
GOEDERENSTATION

RICHTING
CENTRAAL STATION
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Agrarisch gebied
Braak

2003
446902

Openbaar groen
Buurtgroen

Belvédère beschikt ruimschoots over groen. De
kwaliteit hiervan laat echter zeer te wensen
over. Vervuiling en verwaarlozing hebben de
overhand. Een duidelijk aaneengesloten
ecologische structuur ontbreekt.
Herontwikkelling van dit groen biedt goede
mogelijkheden om ook de kwaliteit van
Belvédère als geheel te verbeteren.

FRANK HERMSE

Natuur

Groen

AFSTUDEERPROJECT

Legenda
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Natuur

Momenteel zijn de Hoge Fronten, de Lage
Fronten en Fort Willem drie van elkaar
gescheiden gebieden. In de toekomst zullen
deze gebieden tot één ecologische structuur
aan elkaar moeten worden gekoppeld.

LAGE FRONTEN

FRANK HERMSE

UITERWAARDEN MAAS

In de bijzondere omgeving van de oude
vestingwerken heeft zich een zeer uniek
ecosysteem ontwikkeld. In de muren van deze
vestingwerken huist de met uitsterven
bedreigde Muursalamander.
Mede dankzij de vele inspanningen van
natuurorganisaties gaat het momenteel erg
goed met de populatie van dit koudbloedige
diertje.
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Belvédère omvat (delen van) drie
natuurgebieden. Allereerst valt een deel van de
Grensmaas binnen het plangebied. Verder zijn
de Hoge- en Lage Fronten aan te wijzen als
natuurgebieden.

Stedelijk groen
Ook voor het stedelijke groen geldt dat het
gekenmerkt wordt door een algehele
verwaarlozing.
Het betreft hier overigens geen parken maar
enkel groen ingerichte restgebieden.

AFSTUDEERPROJECT

HOGE FRONTEN
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Buurtgroen

Agrarisch gebied
De huidige agrarische gronden zijn nog slechts
een fractie van de oorspronkelijke. De
verkaveling van deze overgebleven stukken
(voornamelijk landbouw-) grond is reeds vele
malen gewijzigd en heeft dus nog maar weinig
historische waarde.
Indien men overigens de locaties van deze
agrarische gronden op deze kaart vergelijkt
met de kaart van de bodemvervuiling (enkele
pagina’s verder) zal men constateren dat hier
van landbouw geen sprake meer zou mogen
zijn.

AFSTUDEERPROJECT

FRANK HERMSE

446902

Net als het stedelijk groen is het buurtgroen niet
als zodanig ontworpen, het betreft slechts
restgebiedjes.
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Braakliggend terrein

Het gezamenlijke oppervlak van deze
braakliggende gronden is overigens van niet
geringe omvang.
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De her en der door het gebied gelegen
braakliggende terreinen hebben allen een
andere oorsprong. Momenteel geldt er een
voorbereidingsbesluit voor Belvédère,
waardoor deze terreinen voorlopig niet
bebouwd zullen worden.

BEGIN
STEILRAND

FRANK HERMSE

AUTOKERKHOF

LOCATIE AFGEBROKEN
HAL RADIUM FOAM
VOORMALIG
SPOORWEG
EMPLACEMENT

LOCATIE AFGEBRANDE
PALLETFABRIEK

OPVANGSLOOT
VOOR LEKWATER
STORT

Water
Vooral met de oostelijke helft van het
plangebied is water onlosmakelijk verbonden.
De waterstructuur heeft niet alleen een
functionele en recreatieve waarde maar is
bovenal van historisch belang.
Verder vormt de maas een zeer duidelijke
grens aan de oostzijde van het plangebied.

AFLEIDINGSKANAAL
SLUIS

(VILLA BON ABRI)

VERBINDINGSKANAAL

ZUID-WILLEMSVAART

AFSTUDEERPROJECT

VOORMALIGE WERKPLAATS
LEGER DES HEILS

JOJO-HAVEN

‘SLUIS 19’
VOEDINGSKANAAL
SLUIS

LAGE FRONTEN
‘SLUIS 20’

BASSIN
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Archeologie

In Belvédère bevinden zich ver weg de grootste
overblijfselen van de oude vestingwerken van
Maastricht.
Ook de kanalenstructuur kent een zeer
interessant verleden.

446902

PREHISTORISCHE VINDPLAATS
CA. 250.000 VOOR CHR.!!!

De historische waarde van het gebied is enorm.
In de jaren tachtig zijn in de omgeving van het
toenmalige stort prehistorische opgravingen
gedaan.

FRANK HERMSE

Tot slot bevinden zich door het plangebied her
en der monumentale panden uit de 20ste eeuw.

MONUMENTEN
(20E EEUW)

FORT WILLEM

VESTINGWERKEN
(18E EEUW)
HOGE FRONTEN

Ernstig vervuild

De omvang en het aantal plekken waar de
bodemvervuiling matig tot ernstig is, is
schrikbarend hoog in Belvédère.

Matig vervuild

Dit is vrijwel geheel te wijten aan de industriële
activiteiten in het gebied.
Een grootschalige bodemsanering is dan ook
onvermijdelijk. Opvallend genoeg is er officieel
nog geen bodemvervuiling geconstateerd in de
omgeving van het voormalige stort. Dit
voormalige stort grenst in het oosten overigens
direct aan een grondwaterwingebied(!).
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Legenda

Bodemvervuiling
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Geluidshinder
Legenda

Industrie

FRANK HERMSE

Een erg storende bron is de geluidsproductie
van de Sappi papierfabriek die afhankelijk van
de windrichting in grote delen van Boschpoort
waarneembaar is. Ook in de omgeving van de
waterzuivering en Ciba Geigy is een verhoogde
geluidshinder te constateren.

446902

Behalve de hoofdinfrastructuur veroorzaakt
ook het industrieterrein behoorlijk wat
geluidshinder.

Wegen

Legenda

Windrichting

Geurhinder
De geurhinder in Belvédère is grofweg te
herleiden tot vier grote bronnen waarbij de
waterzuivering en de Vredestijn bandenfabriek
de best waarneembare zijn.
De mate van hinder wordt vrijwel geheel
bepaald door de windrichting.

AFSTUDEERPROJECT

Hinderbronnen

WATERZUIVERING
WATERZUIVERING

PETRUS REGOUT

WESLEY

VREDESTEIN

WIND
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Gezien het feit dat deze hoofdverkeersstromen
vrijwel volledige overeenkomen met de
hoofdinfrastructuur kan met stellen dat er geen
sprake is van sluiproutes. Al lijkt de
Bosscherweg een minder optimale route naar
België dan de Brusselseweg. Gezien de drukte
en de onoverzichtelijkheid van deze weg
gebeuren er erg veel ongelukken. Overigens
zijn in deze kaart ook reeds de toekomstige
aanlanding van de Noorderbrug en de
geplande Bosscherlaan ingetekend .

446902

Verkeersstromen

Legenda

Belemmeringen
Een hoge concentratie van belemmeringen
doet zich voor op de grens tussen Belvédère en
de binnenstad, dit is de belangrijkste barrière
die het gebied afscheidt van de binnenstad.
Verder wordt het gebied duidelijk in twee delen
gesplitst door de Zuid Willemsvaart en
naastgelegen spoordijk.

Water
Spoor

AFSTUDEERPROJECT

Wegen
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Een zeer sterke richting in het gebied wordt
gevormd door de eerder genoemde barrière
Zuid Willemsvaart en spoordijk.
Verder komen er nog een aantal richtingen
voort uit de hoofdinfrastructuur en
woonverkaveling. Over het algemeen zijn er
echter betrekkelijk weinig constante richtingen
aan te wijzen.
Dit past derhalve goed in het beeld van
ongeordendheid dat Belvédère kenmerkt.

446902

Richtingen

Openbaar
toegankelijke
uitzichtpunten

Uitzichtpunten
Het grote hoogteverloop in Belvédère heeft als
bijkomstigheid dat de omgeving in drie
dimensies kan worden beleefd.
Een aantal punten valt zodoende duidelijk in
het zicht in zijn omgeving. Andersom kan vanaf
die punten de omgeving beleefd worden.

Andere
uitzichtpunten

Oude stortplaats

Enigszins bereikbaar
stukje steilrand

Een aantal van deze punten is publiekelijk
toegankelijk, bij de overige punten is dat niet
het geval.
Vooral het uitzicht vanaf de Steilrand biedt
goede kansen om in nieuwbouw aan te
wenden.
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Legenda

Hoogbouw Boschpoort

Hoger gelegen
deel Sandersweg

Kerk Boschpoort

De krul van de Noorderbrug

Schoorsteen Radium Foam

Hoogbouw Sphinx

Hoge Fronten
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uikomst is van deze prijsvraag. (De werknaam
Noordwest-Entree deed te veel vermoeden
dat het hier om een puur infrastructurele
ingreep ging.)

PVanwege de toenemende verkeersdruk is een
wijziging van het Noorderbrugtracé
noodzakelijk. Gezien de onlosmakelijke
verankering van dit tracé in het gebied, reiken
de gevolgen hiervan veel verder dan alleen
het brugtracé.
Andere belangrijke aandachtspunten binnen
Belvédère zijn:

PHet behoud en samenvoegen van de

PHet gebied wordt gekenmerkt door

Cultuurhistorische elementen (de vestingwerken en kanalenstructuur) en de daarmee
samenhangende natuurwaarden tot één
aaneengesloten ecologisch en historisch
gebied.
PHoe om te gaan met de barrières die het
gebied betrekkelijk ontoegankelijk maken.
PDe verbetering van het sociale leefmilieu in de
achterstandswoonwijk Boschpoort. Deze
buurt is aangewezen als GSB-buurt, hetgeen
betekent dat verbetering al op korte termijn
aan de orde is.
PEen mogelijke herbestemming van de
historische spoorlijn die het gebied doorkruist.
PHerbestemming van het voormalige stort.
PSanering van het groot aantal stukken
vervuilde grond.

onoverzichtelijkheid en daarmee samenhangende verwaarlozing, resulterende in
overlast voor de reeds aanwezige bewoners
en andere gebruikers. Deze onoverzichtelijkheid is dermate groot dat er zelfs een
prijsvraag uitschreven werd om tot een titel te
komen die de essentie van het hele gebied
onder één noemer kon brengen. Het moge
duidelijk zijn dat de naam ‘Belvédère de

Veruit de grootste oppervlakte in Belvédère
wordt bezet door industrie welke niet alleen
overlast en bodemvervuiling veroorzaakt maar
tevens grotendeels zeer lastig te verplaatsen is.
Economisch gezien is behoud van deze
industrie met zijn ca. 4000 arbeidsplaatsen ook
essentieel voor de haalbaarheid van plan
Belvédère.

Grofweg zijn er een drietal aanleidingen voor de
herstructurering van Belvédère;

PHet gebied biedt de laatste mogelijkheid om
binnen de grenzen van de stad Maastricht een
grootschalig woningbouwproject op te zetten.
Meer dan de helft van de woningbehoefte voor
de komende 25 tot 30 jaar kan middels
nieuwbouw in dit gebied worden opgevangen.
Aanvankelijk was het de bedoeling 3500 tot
4000 woningen in Belvédère te realiseren,
later is dit aantal opgeschroefd naar 4500.

Een blik richting Belvédère vanuit de binnenstad van Maastricht

446902

Maastricht is een stad die zich in het laatste
decennia heeft gevestigd als een 'hotspot' in
de Euregio. Mede dankzij zijn gunstige
ligging nabij de Belgische en Duitse grens is
de stad uitgegroeid tot een internationaal
ontmoetingspunt. Niet alleen voor handel
maar ook voor dienstverlening en
congressen.
Dit alles heeft ertoe geleid dat het toerisme,
de handel en mede daardoor ook de
werkgelegenheid in Maastricht aanmerkelijk
zijn toegenomen. Nieuwbouwlocaties als het
Ceramique-terrein, het Markt-Maas project
en Randwyck zijn getuigen van de relatief
uitstekende economische situatie waarin
Maastricht momenteel verkeert.
Het is dan ook niet zo vreemd dat juist nu een
achterstandsgebied als Belvédère onder
handen wordt genomen.

probleemstelling

FRANK HERMSE

en
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beweegredenen
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3. OPGAVE

30

ontwerp

2003
446902
FRANK HERMSE

In dit hoofdstuk zal ik achtereenvolgens
reageren op het masterplan van de
gemeente, mijn eigen visie duidelijk maken
en uiteindelijk mijn versie van het
masterplan uiteen zetten.
Voorafgaand aan het ontwerp toon ik nog
even een overzicht van de huidige
functieverdeling in Belvédère. Daarna bouw
ik stapsgewijs mijn plan op. Uiteindelijk zal
het totale masterplan zichtbaar zijn.
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4. MASTERPLAN
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4.1. IDENTITEIT

reactie op masterplan gemeente

Indien bebouwing wordt geconcentreerd in
verschillende vlekken van minimale omvang
wordt er niet alleen een marge voor de toekomst
bewaard maar kan natuur ook veel beter tot zijn
recht komen en blijft het diverse karakter van
Belvédère uitstekend gewaarborgd.

Overigens worden de contouren van de
bebouwing in het masterplan verklaard vanuit
een behoefte aan te sluiten op de bebouwing
van de binnenstad en Boschpoort. Deze
versmelting lijkt mij echter tegenstrijdig met het
verlangen Belvédère een eigen karakter te
geven. Een zeker isolement zal dat karakter
eerder versterken dan belemmeren.
Een voorziening als Lightrail lijkt mij voor
Belvédère dan ook veel te grootschalig van
karakter

Het voorontwerp masterplan van de gemeente Maastricht in vogelvlucht
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Maastricht wilt met Belvédère een visitekaartje
afleveren van internationale allure.
Ik signaleer echter weinig behoefte voor
verbetering van het internationale vestigingsklimaat aan deze zijde van de stad. Tevens vrees
ik dat indien Belvédère wordt vermaakt tot een
trendy item als Ceramique of de Kop van Zuid,
zijn kwaliteit van korte adem zal zijn.
Belvédère biedt genoeg hoogwaardige
kwaliteiten om zonder hulpmotor geleidelijk aan
uit te groeien tot een begrip.

FRANK HERMSE

Naar mijn mening is het echter niet meer van
deze tijd om een dergelijke hoeveelheid ruimte
te consumeren ten behoeve van (woning)bouw.
Belvédère vormt een enorme ecologische en
historische schatkamer voor de regio. Daarom
pleit ik ervoor natuur in samenspel met
relikwieën uit het verleden het beeld van
Belvédère te laten bepalen.
In dat geval wordt het volledig overbodig om op
zoek te gaan naar een nieuwe identiteit voor
Belvédère. Door het verleden niet te ontkennen
kan aan de bestaande identiteit een positieve
impuls worden gegeven.

Overigens maakt een dergelijke methode
fasering (en daarmee financiering) van het zeer
omvangrijke plan stukken eenvoudiger.

AFSTUDEERPROJECT

Mijn plan zal op bepaalde punten zeker
kritiek leveren op het voorlopige masterplan
van de gemeente Maastricht.
Zonder dat het expliciet in de tekst te vinden
is wordt uit het masterplan duidelijk dat de
gemeente wilt bouwen waar dat mogelijk is.
Daarmee verwordt Belvédère uiteindelijk tot
een groot geheel met een doorlopende vlek
bebouwing en infrastructuur. Open ruimtes
en natuur worden in het plan minimaal
gehandhaafd.
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Indien Belvédère zonder zijn eigen identiteit te
verliezen een volwaardig stadsdeel van
Maastricht wil worden, is de balans tussen
natuur en geschiedenis mijns inziens essentieel.
Daarom kies ik ervoor natuur prioriteit te geven
in mijn planvorming.
Enkele van de concrete gevolgen daarvan zijn
het zonder onderbreking koppelen van de Hoge
en de Lage Fronten en het tot stand brengen van
een verbinding met Fort Willem.
Verder worden bestaande ecologische routes
verbeterd en de ontbrekende schakels
aangevuld. Het samenspel met de historische
context wordt daarbij optimaal uitgewerkt.
Evident voor de functionele haalbaarheid van
Belvédère is een herziening van de hoofdinfrastructuur. Overigens is dit van belang voor
heel Maastricht-west.
Het verplaatsen van de aanlanding van de
noorderbrug in Belvédère, zoals de gemeente
dat voorstelt, biedt hier de beste oplossing voor
de congestie waar men op dit punt mee te
maken heeft.
Daarbij voorzie ik in een traject dat een maximale doorstroom mogelijk maakt. Belangrijke

De huidige verbindingen tussen de Fronten voldoen niet

De bedrijvigheid en daarmee samenhangende
werkgelegenheid die als gevolg van twee
bovengenoemde ingrepen verdwijnt, moet
elders in het plan terugkomen.
Gezien het extensieve grondgebruik moet het
mogelijk zijn nieuwe locaties voor bovengenoemde bedrijven binnen de grenzen van het
bestaande bedrijventerrein te vinden.
De bundeling van de verschillende bedrijven uit
het plangebied die zich met recycling bezig
houden, biedt tevens een grote ruimtewinst
(maar biedt ook functionele voordelen).
Om verspreiding van overlast in de hand te
kunnen houden worden alle bedrijven zo veel
mogelijk geconcentreerd in zones met harde
grenzen.
Na zorgvuldige reservering van zones voor
natuur, infrastructuur en bedrijvigheid resteert
voldoende oppervlakte voor de realisatie van de
gewenste nieuwbouw van 4000 woningen. Door
expliciet te kiezen voor een hoge dichtheid in de
bebouwing blijft er voor de toekomst een ruime
speling in het programma en kan er nog worden
voorzien in extra groen en aanvullende functies
als bijvoorbeeld recreatie. Zodoende kan de
woningbouw zich beperken tot de optimale
locaties.
De secundaire infrastructuur (in feite alles
behalve het Noorderbrugtracé en de wegen
richting België) voegt zich naar de context in
plaats van andersom. Dit levert een afwisselend
en enigszins onoverzichtelijk (ontmoedigen
autoverkeer) binnenterrein op. O.a. door niet
gebruik te maken van een overzichtelijke
secundaire infrastructuur blijft het complexe
karakter van Belvédère dus behouden.
Een uitgebreid en afwisselend stelsel van
langzaamverkeersroutes maakt het als het ware
mogelijk op ontdekkingsreis te gaan door
Belvédère.

446902

punten zullen hier de aantakking op de nieuw
aan te leggen Bosscherlaan en de verbinding
met de binnenstad zijn.

FRANK HERMSE

Zijn zeer rijke historische context geeft
Belvédère een kwaliteit die niet vergelijkbaar
is met een doorsnee VINEX-locatie. Vooral de
restanten van de vestingwerken en de
kanalenstructuur zijn belangrijke getuigen
van dit bewogen verleden.
Een direct gevolg van die dynamische
geschiedenis is een enorme diversiteit
binnen het gebied. Die diversiteit heeft
echter ook een enorme onoverzichtelijkheid
met zich mee gebracht. Dat heeft ertoe geleid
dat Belvédère verwaarloosd is geraakt en
uiteindelijk een thuis is geworden voor veel
bedrijvigheid die elders in Maastricht niet
welkom was.
Desalniettemin hebben zich ondertussen in
de lange tijd vergeten vestingwerken en
spoorweg tracé ecosystemen van ongekende waarden ontwikkeld.

masterplan
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4.2. DE VOORDELEN VAN HET VERGETEN
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4.3. HUIDIGE SITUATIE BELVÉDÈRE
Legenda

Overig groen
Wonen
Bedrijven
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Natuur

Water
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Braakliggend terrein

FRANK HERMSE

Infrastructuur
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Van oorsprong vormden de vestingwerken een gesloten
gordel om de stad. De stadspoorten waren daarbij de
enige mogelijkheden om deze enorme barrière te
passeren. Het karakter van het land aan de buitenzijde
van deze vestingwerken ontwikkelde zich dan ook op
basis van een sterke mate van isolatie.

Het overbodig worden van de Cabergerweg als verbindingsroute maakt mogelijk dat de Hoge en Lage
Fronten weer aaneengesmeed worden tot een doorlopende gordel van vestingwerken en natuur.
Ten noorden van de Hoge Fronten en ter plekke van de bedrijven die moeten verdwijnen voor het nieuwe
noorderbrugtracé liggen naar verwachting nog op grote schaal resten van vestingwerken onder de grond
verstopt. Deze resten zullen dan ook worden opgegraven en in ere hersteld.
De Fronten zoals we die nu kennen worden samengevoegd en
gehandhaafd als voor het publiek gesloten natuurgebied. De
bloot te leggen resten zullen geleidelijk overgaan in een nieuw
aan te leggen stadspark ten noorden van de Hoge Fronten en
tussen Lage Fronten en de toekomstige bebouwing langs het
nieuwe Noorderbrugtracé. Overige monumenten binnen dit
gebied krijgen een nieuwe, publieke functie.
Het nieuwe park dient tevens als voorzetting van de ecologische
routes vanuit de Fronten, derhalve zal een groene verbinding
met Fort Willem tot stand moeten worden gebracht.

Monumentaal fabriekspand Bosscherveld

Een zeer bijzonder park zal worden aangelegd boven langs de Steilrand. Dit park heeft diverse functies.
Primair is dit park een voortzetting van de ecologische routes van en naar Fort Willem, Lage Fronten,
Spoorwegtracé en richting België. Deze route zal echter ook toegankelijk zijn voor langzaam
recreatieverkeer zodat iedereen toegang heeft tot het prachtige uitzicht van deze locatie. Dit park zoekt
het midden tussen natuur en recreatie en zal derhalve minimaal gecultiveerd worden.

AFSTUDEERPROJECT

Detailopname Hoge Fronten

Toen grote delen van de vestingwerken later geslecht werden, ontstond
een nieuwe barrière door aanleg van kanalen en spoorwegen.
Vanuit historisch oogpunt, maar ook vanuit het streven de binnenstad zo
autoluw mogelijk te maken is het dan ook het meest voor de hand liggend
om de doorgang door de historische gordel voor gemotoriseerd verkeer
te beperken tot de Bosschstraat.

FRANK HERMSE

Kaart van oorspronkelijke noordelijke vestinggordel

Voorbeeld van het glooiende landschap langs de steilrand

Verder zal de historisch verkavelde landbouwgrond langs de Brusselseweg behouden blijven en tevens
een onderbreking in de bebouwing vormen op weg naar België. Op deze manier moet vermeden worden
dat de bebouwing van Maastricht ongemerkt overloopt naar België.
Het voormalige spoorwegtracé zal overigens een vergelijkbare route
worden als de Steilrand en zal dus ook een verbinding met de Lage Fronten
krijgen.
Verder zal de natuur in de uiterwaarden van de Maas beter worden
beschermd.

Het oude spoorwegtracé
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Natuur

Nieuw aan te leggen

Spoorwegtracé

FRANK HERMSE

Monumenten

Uiterwaarden Maas
Steilrand
Profiel Spoordijk

Schootsveld

Fort Willem

Lage Fronten
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Buurtgroen Boschpoort

Schootsveld
Profiel Vestingwerken
Vestingwerken > Natuur

Schootsveld > Park

Hoge Fronten
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Bosscherweg

Afslag Noorderbrug

Op de aanlanding van de Noorderbrug takken momenteel de Bosscherweg en
de Brusselseweg als belangrijkste verkeersaders richting België aan. Ook
deze trajecten naderen hun limiet wat betreft de verwerking van de
verkeersstromen. Daarbij komt ook nog eens dat de Bosscherweg een sterk
negatief imago heeft gekregen als sluiproute voor drugstoerisme en vanwege
zijn vele ernstige ongelukken.
De gemeente stelt dan ook een derde verbinding richting België voor onder de
naam 'Bosscherlaan', ook dit gegeven neem ik over in mijn planvorming.

Daarmee wil ik bereiken dat de Brusselseweg deels ontlast kan worden, nieuwe woonbuurten zijn
gegarandeerd van een goede ontsluiting en dat de Bosscherweg nog slechts toegangkelijk hoeft te zijn
voor bestemmingsverkeer.
Vanuit historisch oogpunt, maar ook vanuit het streven de binnenstad autoluw te maken is het dan ook het
meest voor de hand liggend om de doorgang door de historische gordel voor gemotoriseerd verkeer te
beperken tot de Bosschstraat.
Een goede doorstroom op het nieuwe traject van de
Noorderbrug is alleen mogelijk bij een minimum aan
knooppunten. Om dat te bereiken stel ik één enkel
verkeersplein voor dat in één beweging zowel aantakt op
de Bosscherlaan als de Bosscherweg. Op dit punt wijk ik
dus af van de gemeentelijk plannen die voorzien in aparte
Voorbeeld meerbaans verkeersplein
knooppunten voor deze twee aantakkingen. (In mijn plan
verandert overigens ook het zuidelijk deel van de Bosscherlaan en houdt deze beter rekening met de
bestaande infrastructuur.)
Dat in mijn plan de verbinding met de Bosscherweg niet optimaal is, sluit aan op het verlangen deze weg
autoluw te maken.
Een grote parkeertoren in het midden van het nieuwe verkeersplein zou
dienst kunnen doen als herkenningspunt voor Belvédère, 'pinpoint' van de
westelijke maasoever en tegelijktijdig tegemoetkomen aan de behoefte
aan ruime parkeergelegenheid nabij het stadscentrum.

FRANK HERMSE

Verreweg de drukste verkeersader in Belvédère is de aanlanding van de
Noorderbrug op de westelijke maasoever, deze route verbindt Maastricht-West
op euregionaal niveau met de A2.
Het huidige traject van die aanlanding heeft een aanzienlijke negatieve invloed
op de kwaliteit van de omgeving en kan bovendien de grote verkeersstroom
niet meer adequaat verwerken.
De gemeente Maastricht heeft besloten dit traject in noordelijke richting te
verplaatsen en aan te takken op de Fort Willemweg. Dit besluit neem ik over in
mijn planvorming omdat het enerzijds een goede kans biedt voor
herontwikkeling van het traject en anderzijds de mogelijkheid biedt om de
Hoge, Lage Fronten en het Bassin weer aaneen te smeden tot één historische
structuur met de daarmee samenhangende natuurwaarden.

446902
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4.4.2. INFRASTRUCTUUR

Op de Boschstraat en op het traject Maagdendries-Statensingel zullen de
OV-assen prioriteit krijgen. De Cabergerweg kan overigens in zijn geheel
vervallen voor gemotoriseerd verkeer waardoor voor de verbinding van
Tracject met aparte busbanen
Hoge en Lage Fronten geen kunstgrepen meer nodig zijn.
Alle hier niet genoemde infrastructuur zal zich primair richten naar zijn context, helderheid heeft daarbij
bewust geen prioriteit, teneinde zonder hulpmiddelen (drempels ed.) autoverkeer te ontmoedigen.
De kwaliteit van Belvédère is in sterke mate te danken aan zijn diversiteit.
Deze diversiteit zal in mijn plan dus niet alleen terugkomen in
Woningdifferentiatie, maar ook in functiethema's, architectuur, landschap,
historie en dus ook infrastructuur.

Voorbeeld infrastructuur

Een uitgebreid netwerk van voet- en fietspaden zal overigens een totaal
andere beleving van het gebied mogelijk maken en tevens Belvédère
optimaal ontsluiten voor langzaamverkeer.
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Volledig nieuw aan te leggen
Onderbroken route
Langzaamverkeer

Bosscherweg
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Hoofd Infrastructuur

Ecologische routes

Brusselseweg

Sandersweg
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Parkeertoren

Bosscherlaan

Zoetmanstraat

Richting A2

Nieuwe Noorderbrugtracé

Maasboulevard

Richting
Maastricht West
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Cabergerweg

Bosschstraat

Verwijderde vervuilde grond > zeer ruime onderdoorgang langzaamverkeer,
zonder dat het tracé boven omringende landschap uitsteekt

Statensingel

Richting
Binnenstad
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Een van de kraakpanden in Belvédère

het chaotische karakter van Belvédère. De bedrijven die zijn achtergebleven zijn bedrijven die in andere
delen van de stad niet welkom zijn vanwege hun vaak overlast veroorzakende activiteiten.
Desalniettemin zijn de ca. 4000 arbeidsplaatsen in deze bedrijven essentieel voor de haalbaarheid van
plan Belvédère.
Grote winst is te behalen door de vele (veelal kleine) recyclingbedrijven
centraal te bundelen, zodat inleverpunten voor afval en gemeenschappelijke voorzieningen naar één punt kunnen worden gebracht. Het
verplaatsen van deze bedrijven is over het algemeen (vanwege het lage
geïnvesteerde vermogen) geen onoverkomelijk bezwaar. Dit nieuwe
recycle centrum zal zich volledig inpandig afspelen, zodat geluidsoverlast,
stankoverlast en uitzichtvervuiling tot het verleden kunnen behoren.
Zodoende is het ook geen bezwaar deze activiteiten in de nabijheid van
Afvalhoop houtrecycling
toekomstige woongelegenheid te realiseren.
Als men deze recyclingbedrijven, braakliggend terrein en leegstaande panden wegdenkt, blijft er een
betrekkelijk overzichtelijke groep bedrijven over.
Ter plaatse van het nieuwe noorderbrugtracé zullen ook deze bedrijven moeten verdwijnen, maar deze
kunnen gemakkelijk worden ondergebracht langs het oostelijk deel van de Sandersweg.
Zo ontstaat in centraal Belvédère een kleiner, geconcentreerder en dus ook overzichtelijker
industrieterrein.
Buiten dit centrale bedrijventerrein zullen verder terreinen van de
papierfabrieken, de driehoek Gamma/René Pans en voorlopig nog de
sanitairfabriek gehandhaafd blijven.
Voor deze bedrijventerreinen geldt dat ze zeer duidelijk afgebakend
worden. Hiermee wordt voorkomen dat de bedrijven opnieuw van
grote delen van Belvédère bezit kunnen nemen. Tevens wordt geforceerd dat de grond binnen de grenzen intensiever gebruikt wordt.
Door die afbakening op een bijzondere manier vorm te geven kan het
bedrijventerrein een extra impuls en een eigen identiteit worden
gegeven.
Deze expliciete isolatie van bedrijventerreinen is een voorwaarde om
Het afwerken van het stort
de rest van Bevédère te kunnen saneren en bewoonbaar te maken.
Waar enerzijds bij de papierfabriek het terugdringen van geluidsoverlast de meest denkbare verbetering
voor de komende decennia is, biedt het terrein van de sanitairfabriek de kans om in de verre toekomst een
nieuwe bestemming te krijgen. Hierbij kan worden gedacht aan een combinatie van wonen en
middelgrote tot grote bedrijven in de commerciële sector.

FRANK HERMSE

Het negatieve imago dat momenteel aan Belvédère hangt
wordt grotendeels veroorzaakt door de vervuiling en
verwaarlozing van de huidige bedrijvigheid.
Vanwege dat negatieve imago van Belvédère en de
verminderde ruimtebehoefte voor productie bij enkele
bedrijven zijn de nodige bedrijfspanden leeg en
onbeheerd achtergelaten. Samen met het onbeheerde
groen, de rommelige recyclingbedrijven
en de
onoverzichtelijke infrastructuur bepaald deze leegstand
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4.4.3. BEDRIJVEN

Nadat de bedrijventerreinen vorm hebben gekregen moet, waar nodig, worden voorzien in een bufferzone
tussen deze terreinen en mogelijke locaties voor woningbouw. Dit krijgt de vorm van recreatiegroen en
moet voorkomen dat beide functies direct grenzen aan elkaar met de daarbij behorende problematiek.
Overigens betekent het afbakenen van de bedrijventerreinen niet dat deze ontoegankelijk moeten
worden noch mag het een vrijbrief zijn om binnen de grenzen te doen en laten wat men wil. Deze locaties
moeten onderdeel worden/blijven van het avontuur dat Belvédère heet.

Crematorium
In Berlijn

Een bijzonder geval is het probleem wat te doen met de voormalige stortplaats
Belvédère. Dit stort is aan de bovenzijde afgedekt met een harslaag, derhalve mag er
niet op gebouwd worden, sterker nog er mag niet eens een boom op staan.
Een van de weinige ‘voorzieningen’ die in Maastricht en omgeving echter nog niet
voorhanden is, is een crematorium.
Indien de voormalige stortplaats wordt herontwikkeld tot urnenveld zal het feitelijke
crematorium makkelijk daarnaast kunnen worden geplaatst.
Zodoende wordt deze locatie beter benut als wanneer er, ver van het centrum, slechts
een laagwaardig park, met een enkele uitzichttoren wordt gerealiseerd.
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Te handhaven bedrijventerrein
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Toekomstig her te bestemmen terrein
Nieuw te realiseren crematorium
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Crematorium met urnenveld

Bedrijventerrein
Bosscherveld

Sappi papierfabriek

René Pans / Gamma
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centrum

Sphinx sanitairfabrieken
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Sluiting van de coffeeshops en het aanpassen van de route richting België zal het drugstoerisme ook
controleerbaar maken.
Er zijn reeds plannen voor de bouw van woningen binnen deze buurt van een andere typologie dan de
huidige sociale woningbouw. Samen met een uitbreiding in het zuiden van de woonbuurt moet dit een
betere woningdifferentiatie bewerkstelligen.
Die zuidelijke uitbreiding zal de vorm krijgen van hoogbouw en daarmee de buurt meteen afschermen van
het nieuwe brugtracé. Buiten deze hoogbouw zal een strook bedrijven nog een tweede afscherming
vormen langs het brugtracé en papierfabriek. Daartussen komt nog ruimte vrij voor buurtgroen.
Verdeeld over de wijk: 30 + 33 =
Uitbreiding in het zuiden: 100 wo/ha x 1,6 ha =

63 nieuwe woningen
160 nieuwe woningen

Het Bassin als voorbeeld voor de Jojo-haven

In het noorden van Boschpoort bevindt zich de Jojo-haven. Momenteel is dit een verwaarloosd haventje
met wat onduidelijke gebruikers. De locatie is echter zeer geschikt voor woningbouw langs het water, een
gewilde woonvorm. Hierbij kan gedacht worden aan een volledig op wonen gerichte variant op het Bassin.
100 wo/ha x 1,5 ha=

150 nieuwe woningen
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Het hart van Boschpoort; de kerk

Momenteel is de enige echte woonbuurt binnen
Belvédère Boschpoort. Deze buurt heeft te kampen
met de problemen van overwegend sociale
woningbouw, een laag voorzieningenniveau en
drugstoerisme dat afkomt op de locale coffeeshops. Met
de bouw van een supermarkt is men begonnen aan
verbetering van het voorzieningenniveau in deze buurt.

FRANK HERMSE

De feitelijke opgave voor Belvédère is het realiseren van ca. 4000 woningen.
Aangezien Belvédère nooit primair een woongebied is geweest zal het gebied eerst bewoonbaar moeten
worden gemaakt. Daarom is het dus noodzakelijk om eerst groen, bedrijvigheid en infrastructuur te
herstructureren alvorens er van woningbouw sprake kan zijn.
Ik kies ervoor om nieuw te realiseren woonbuurten in hoge dichtheid te bouwen omdat ik extensief
bouwen niet meer actueel acht, gezien de schaarse ruimte in ons land. Dit heeft als voordeel dat er meer
ruimte voor natuur en recreatie komt en dat er voldoende marge is voor een grotere ruimtebehoefte in de
toekomst. Bovendien stelt deze hoge dichtheid mij in staat slechts de optimale locaties ook daadwerkelijk
te gebruiken voor woningbouw.

446902
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Op twee locaties in Belvédère bevinden zich woonboten (In de Zuid-Willemsvaart en de Overloop). Deze
locaties zijn simpelweg een grote rotzooi, voornamelijk als gevolg van een jarenlang gedogen door de
gemeente.
Om orde op zaken te stellen in deze drijvende buurtjes zal behalve het opruimen van wrakken en de
ongebreidelde kadebebouwing een vergunningensysteem moeten worden ingesteld. Ook aan redelijke
eisen van welstand is hier niet te ontkomen. Een goed alternatief voor de oeverbebouwing zou een
systeem zijn waarbij iedere bewoner kan kiezen uit een beperkt aantal standaard gebouwtjes.
Iets dat zeker nog moet gebeuren is het asfalteren van de toegangswegen naar de woonboten.
Geen nieuwe woningen

Een meer geordend voorbeeld van wonen op het water
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De oudste woningbouw van Belvédère is de lintbebouwing langs de Brusselseweg. Dit zijn vrijwel
allemaal vrijstaande woningen met een bedrijf op het erf. Over het algemeen bevindt dit bedrijf zich verder
terug op het erf.
Door nu de bebouwingsdichtheid hier geleidelijk toe te laten nemen naarmate men de stad nadert zal deze
bebouwing een goede introductie vormen op de hogere dichtheid van de woningbouw in de stad. Dit
betekent dat er dus her en der nieuwe woningbouw tussen de reeds bestaande zal worden gerealiseerd.
Tevens wordt de combinatie tussen wonen aan de straat en werken achter op het kavel verder uitgewerkt.

Een villa met ruim landgoed langs de Brusselseweg

Toenemende

dichtheid in de richting van het centrum

FRANK HERMSE

Ongeveer 10 nieuwe woningen

Het huidige terrein van de Nutsbedrijven in het zuiden van Belvédère is een goed voorbeeld van
extensief grondgebruik op een locatie waar dat zeker niet op zijn plaats is. Op termijn zullen de
Nutsbedrijven, net als de brandweer reeds gedaan heeft, deze locatie verlaten. Daarmee ontstaat ruimte
voor hoogwaardige woningbouw nabij het stadscentrum.
200 nieuwe woningen

Het huidige terrein van de Nutsbedrijven

Links de Sphinx, rechts de oude Timmerfabriek

Het pand van de voormalige timmerfabriek aan de Boschstraat is al geruime tijd buiten gebruik. Met
hergebruik van dit monumentale pand voor woningbouw in combinatie met kleinschalige bedrijvigheid
(horeca en detailhandel) kan de kwaliteit van het Bassin ook aan de noordzijde worden verbeterd.
Bovendien is er nog voldoende ruimte voor verdere uitbreiding van het programma op dit terrein.
50 wo/ha x 1,3 ha =
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100 wo/ha x 2,0 ha =

65 nieuwe woningen
Voor de volledigheid noem ik nog de vrijstaande woningen onderaan de
Sandersweg. Deze woningen kunnen waarschijnlijk zonder noemenswaardige
aanpassing worden opgenomen in het nieuwe plan.
Dat geldt ook voor het woonwagenkamp in het westen van Belvédère. Wat voor
de omgeving van het woonwagenkamp van belang is, is dat er streng op
bouwvergunningen wordt gecontroleerd om te voorkomen dat het een
welstandsparadijsje wordt zoals dat in veel andere kampjes te zien is.

Subtotaal nieuwbouw huidige locaties:
Woning Sandersweg

548 nieuwe woningen
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4.4.4. WONEN HUIDIGE LOCATIES
deelontwerp masterplan

Legenda

Nieuw te realiseren woningbouw
Profiel Jojo-haven

Bestaande woonboten
Bestaande combinatie wonen/werken

446902

Bestaande woningbouw

Fabriekspanden herbestemmen

Woonboten Overloop
Woonboten
Willemsvaart

Brusselseweg

Profiel overgang Boschpoort in Brugtracé

Jojo-haven
Sandersweg

FRANK HERMSE

Nieuw te realiseren wijkgroen/bufferzone

Woonwagenkampje
Voormalige
fabriekspanden
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Boschpoort

Nutsbedrijven
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4.4.5. WONEN NIEUW

De voorzieningen die in deze wijk worden ondergebracht zullen de dan
reeds aanwezige voorzieningen in Boschpoort aanvullen zodat in
samenspel een goed voorzieningenniveau voor beide wijken bereikt
wordt, binnen niet al te grote afstand.
De gemeente heeft ten noorden van het tracé de fabriek van Petrus
Ragout reeds opgekocht, zodat ook dit terrein vrij komt.
Dit terrein trek ik in mijn plan dan ook bij dit centrale woongebied. Vanuit
deze buurt kan een fysieke verbinding worden gemaakt met Boschpoort
zodat de nieuwe voorzieningen ook daadwerkelijk bereikbaar worden.
In het zuiden van het gebied begeleiden de herbestemde monumentale
panden in het park de route voor het langzaamverkeer richting het
stadscentrum zodat hier een uitnodigende route ontstaat.
100 wo/ha x 18 ha =

1800 nieuwe woningen

Voorbeeld bedrijven langs brugtracé

De combinatie wonen-werken van langs de Brusselseweg zal worden voortgezet in de nieuwe woonbuurt
'Het Rondeel'. Deze zal worden gesitueerd waar zich momenteel een bedrijventerrein onder dezelfde
naam bevindt. Aangezien hier nog slechts een paar kleine bedrijfjes zijn gehuisvest, is herontwikkeling
reëel. Er zullen hier ook enkel kleine, niet op productie gerichte, bedrijven terugkeren. Verder biedt deze
locatie een uitzicht vergelijkbaar met dat van het motorcrosscircuit. De ligging nabij de binnenstad en de
grootste verkeers-as van het gebied maakt deze locatie tot een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven.
Hoewel de bebouwingsdichtheid ook hier zeer hoog zal zijn mag de gebouwhoogte niet zodanig zijn dat
het zicht vanaf Fort Willem belemmerd wordt.

Huidige bedrijven Rondeel

Diversiteit in hoge dichtheid

In een uitloper van het plateau waar het Rondeel zich op bevindt zullen nog enkele woningen in de
duurdere prijsklasse verrijzen. Deze woningen zullen volledig op het uitzicht geörienteerd zijn en zijn
gelegen ten midden van het groen.
Woon-werk combinatie: 80 wo/ha x 5,0 ha =
Wonen in het groen:
20 wo/ha x 1,5 ha =

FRANK HERMSE

In de omgeving waar de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug zal worden gerealiseerd moeten enkele
grote bedrijven verdwijnen.
Dit biedt de kans om een betrekkelijk grote woonbuurt op te zetten. Nadat de vele vervuilde grond is
afgegraven zal op de plek van de huidige bedrijven een golvende ondergrond overblijven. Deze
ondergrond biedt een uitstekende kans om een ononderbroken woonbuurt te realiseren die onder het
nieuwe brugtracé door duikt zonder dat dit verhoogd in het omringende landschap hoeft te worden
geplaatst. Direct grenzend aan het tracé zullen bedrijfspanden een geluidsscherm vormen om de
woningen te vrijwaarden van overlast. Deze bebouwing zal tevens een poort voor Maastricht West
vormen, komend vanaf de A2.

446902

masterplan
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deelontwerp

400 nieuwe woningen
30 nieuwe woningen

Huidige terrein oud goederenstation

Ten gevolge van een felle brand is ook de locatie van het voormalige goederenstation van Maastricht
vrijgekomen. Ook deze locatie bevindt zich dichtbij het centrum. Naast het door de gemeente voorziene
hotel op dit terrein blijft er voldoende ruimte over voor woningbouw.
100wo/ha x 3,5 ha =

350 nieuwe woningen
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375 nieuwe woningen
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50 wo/ha x 7,5 ha =

FRANK HERMSE

Zoals reeds onder de kop ‘Bedrijven’ genoemd, kan op het terrein
van de Sphinx sanitairfabrieken over enkele decennia een nieuw
programma worden ondergebracht. Dit zal waarschijnlijk pas in de
laatste fase van de ontwikkeling van Belvédère plaatsvinden.
Aan de oostzijde van het huidige fabriekscomplex betekent dit dat
het traject van de Boschstraat aantrekkelijker kan worden gemaakt
(in samenspel met de herontwikkeling van de timmerfabriek).
Aan de noordelijke zijde moet, rond de nieuwe openbare ruimte, die
ontstaat na het verdwijnen van het brugtracé op deze plaats, een
verband worden gemaakt met de nieuwe woningbouw ter plekke
Hoofdentree Sphinxfabrieken
van het goederenstation,
Wat betreft de invulling van het programma kan worden gedacht aan deels woningbouw en deels themashopping. Een attractor als bijvoorbeeld een meubelboulevard kan aan dit gebied grote impulsen bieden.
Het centrale fabrieksgebouw moet worden behouden in deze plannen en kan betekenis krijgen als
handelsmerk van de locatie zoals bijvoorbeeld de Witte Dame in het centrum van Eindhoven.

Achter de lintbebouwing bevindt zich momenteel het Motorcrosscircuit. Een dergelijke, overlast
veroorzakende functie is niet echt meer van deze tijd. Op deze plek zal dan ook een nieuwe woonbuurt
verrijzen, bestaande uit twee delen.
Het meest noordelijke deel zal bestaan uit een introverte kombebouwing in hoge dichtheid - De Kuil.
Hooguit aan de randen zal de bebouwing hier meer dan vier lagen bevatten. Door gebruik te maken van
terrassen zal toch iedere woning een betrekkelijk vrij uitzicht krijgen.
Het zuidelijke, en dus meest hoog gelegen deel zal echte hoogbouw bevatten. Een bonte verzameling van
woontorens zal een landmark moeten vormen voor Belvédère en op die manier een introductie op de stad
in aantocht geven. Door gebruik te maken van hoogbouw kan iedere bewoner van deze locatie optimaal
gebruik maken van het ongekende uitzicht dat men hier op de omgeving heeft.
Tevens blijft er zo op maaiveldniveau voldoende ruimte voor natuur en recreatie vrij.
De onderste lagen van deze torens zijn een goede locatie om winkels en andere kleinschalige
voorzieningen onder te brengen.
Aan de overkant van de Sandersweg bevindt zich momenteel een glooiend grasland dat privé bezit is. Dit
grasland wordt onteigend en ter beschikking gesteld voor recreatie.
De Kuill:
Motorcrosscircuit:

80 wo/ha x 5,0 ha =
100 wo/ha x 5,7 ha =

400 nieuwe woningen
570 nieuwe woningen
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Reeks sfeerimpressies bij motorcrosscircuit

Voor de volledigheid vermeld ik verder de door de gemeente geplande hoogbouw aan de
Halvemaanstraat (die enigszins buiten het plan valt)
Geschat Halvemaanstraat:
100 nieuwe woningen
Subtotaal nieuwbouw nieuwe locaties:
Subtotaal nieuwbouw huidige locaties:
Maximale nieuwbouw:

4025 nieuwe woningen
548 nieuwe woningen
4573 nieuwe woningen

Mijn masterplan maakt duidelijk dat het mogelijk is om te komen tot ca. 500 woningen meer dan de 4000
die de gemeente Maastricht voorstelt. En dat met consumptie van veel minder ruimte voor woningbouw
en meer ruimte voor natuur en recreatie en bovendien een uitstekend behoud van werkgelegenheid.
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4.4.5. WONEN NIEUW

masterplan
Legenda

Profiel Motorcrosscircuit en de Kuil

Nieuw te realiseren woningbouw
Bedrijventerrein herbestemmen als
combinatie van werken en wonen
Wonen in het groen

446902

deelontwerp

Her te structureren wijkgroen

De Kuil
FRANK HERMSE

Motorcrosscircuit

Steilrand

Nieuwe Noorderbrugtracé
AFSTUDEERPROJECT

Rondeel

Goederenstation
Sphinx
Halvemaanstraat
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4.5. MASTERPLAN
ontwerp

Natuur

Hoofd Infrastructuur

Recreatiegroen

Onderbroken route

Wonen

Langzaamverkeer

Bedrijven

Ecologische routes

Water

Beeldbepalende
bebouwing
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Legenda

FRANK HERMSE

Crematorium
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volledig
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5. HET CIRCUIT

Zoals valt af te leiden uit mijn masterplan kies ik
op deze locatie voor een vrij extreme vorm van
hoogbouw.
Ik heb gekozen om juist deze locatie uit te
werken omdat deze het meest representatieve
is voor het karakter van Belvédère. Het bouwen
in hoge dichtheid bereikt hier zijn hoogtepunt,
het hoogteverschil en daarmee ook de kansen
van het uitzicht zijn hier optimaal en daarnaast is
de afstand tot de industrie hier minimaal (en dus
de overlast maximaal).
Bovendien betreft het hier een zeer avontuurlijke
locatie waar een duidelijke functie en dus ook
optimaal gebruik ontbreken.

De hoogbouw op deze locatie zal dermate
karakteristiek zijn voor Belvédère dat het als het
ware een landmark vormt. Komende vanuit
België of Maastricht-oost zal het zicht op de
hoogbouw de komst van de stad aankondigen.
Tevens biedt de hoogbouw een oriëntatiepunt in
de chaos van Belvédère.
Van de andere kant bekeken, betekent dit dat de
hoogbouw een on-nederlands uitzicht op zijn
omgeving zal kennen.
Ook betekent hoogbouw een minimaal gebruik
van het maaiveld en dus een optimale ruimte
voor natuur en recreatie.
Vooraleer een ontwerp voor deze locatie te
tonen zal ik eerst de context voor deze
specifieke locatie omschrijven en mijn
uitgangspunten uiteenzetten.

FRANK HERMSE

Op basis van mijn masterplan voor
Belvédère werk ik een stedebouwkundig
plan uit van het deelgebied dat momenteel in
gebruik is als motorcrosscircuit.

446902

als een maan aan de hemel van maastricht
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Locatie Motorcrosscircuit
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5.1. ANALYSE

Direct naast de locatie ‘Motorcrosscircuit’
bevindt zich nog een nieuwbouwlocatie uit het
masterplan: ‘De Kuil’. Ook op deze locatie zal in
hoge dichtheid gebouwd worden. In
tegenstelling tot het motorcrosscircuit zal hier in
niet meer dan drie à vier lagen gebouwd worden.
Op deze wijze zal hier een introverte
kombebouwing ontstaan. Doordat voornamelijk
op hellingen zal worden gebouwd zal toch het
grootste deel van de woningen een betrekkelijk
vrij uitzicht hebben. Zo ontstaat een dicht
bebouwde enclave vergelijkbaar met het Borneo
eiland in Amsterdam, waarbij de ruimtelijkheid
van het water van Amsterdam wordt vervangen
door de mogelijkheid om over de woning van de
buurman heen de rest van de kuil te kunnen
overzien.

In het masterplan werd deze geleidelijke
verdichting verder uitgewerkt. Ingrijpende
veranderingen zullen daar voor deze
lintbebouwing niet uit voortvloeien.
In het zuiden van het deelgebied bevindt zich
een glooiend grasland dat tot op heden vrij
ongebruikt is gebleven. Dit zal dan ook worden
ingericht als recreatiegroen en daarmee een
ruimtelijke tegenhanger vormen voor de hoge
dichtheid van het motorcrosscircuit.
De oostelijke begrenzing wordt gevormd door
het hoogteverschil van de Steilrand. Deze
groene strook zal in noord-zuid richting dienst
doen als ecologische route en route voor
langzaam recreatieverkeer. In oost-west richting
doet deze strook dienst als buffer tussen
bedrijventerrein en woonbuurt.

In westelijke richting wordt het motorcrosscircuit
begrensd door de lintbebouwing van de
Brusselseweg. Deze bebouwing wordt gevormd
door wat verspreid gelegen bedrijven met
daartussen enkele woningen. De dichtheid van
de woningen neemt toe naarmate men het
stadscentrum nadert, zodoende wordt men
langzaam geïntroduceerd in de hoge dichtheid
van de stad.

AFSTUDEERPROJECT

Dit bedrijventerrein verdwijnt in het masterplan
niet maar wordt wel gesaneerd. Hoewel er voor
verdere uitbreiding geen plaats is en overlast zal
worden teruggedrongen zal in het ontwerp voor
het motorcrosscircuit toch ernstig rekening
moeten worden gehouden met dit
bedrijventerrein.
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masterplan

FRANK HERMSE

detailopname

Wonen / werken Brusselseweg

Recreatiegroen

Wonen ‘de Kuil’
Wonen ‘Motorcrosscircuit’

Groen Steilrand

Bedrijventerrein Bosscherveld
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5.1.1. BEBOUWING

analyse bestaande bebouwing

Het bedrijventerrein in het oosten is, zoals
afgebeeld, niet zeer dicht bebouwd. Een
verbetering van het uitzicht moet hier dan ook tot
stand komen door het verbeteren van de
buitenruimte, behorende bij de bedrijven. Bij
nieuwe bedrijfsgebouwen zou het aardig zijn als
er meer aandacht zou worden geschonken aan
de architectuur van het dak.

Overigens laat de bebouwing langs de
Brusselseweg weinig ruimte vrij om de
bebouwing van het motorcrosscircuit door te
trekken tot deze weg. Het is echter de bedoeling
dat de hoogte van de bebouwing verdere
kunstgrepen, ter verduidelijking van de locatie
van het motorcrosscircuit, overbodig maakt.
Het contrast dat men ten gevolge van die
gebouwhoogte zal ervaren, komende vanaf de
Brusselseweg, zal een zeker schrikeffect
teweeg brengen. Dil wil ik echter bewust niet
vermijden.
Zodoende kan het motorcrosscircuit zich zeer
duidelijk onderscheiden van de lintbebouwing
van de Brusselseweg.

AFSTUDEERPROJECT

In het westen is de aangrenzende bebouwing
zéér divers. Het betreft
hier voornamelijk
bedrijfsgebouwen en een enkele woning.
Daarom is het niet van wezenlijk belang om wat
betreft gebouwhoogte naadloos aan te sluiten
op deze bebouwing.

446902

Het spreekt echter voor zich dat aan deze rand
niet in dezelfde extreme hoogtes gebouwd moet
worden als langs de bovenkant van de Steilrand.

FRANK HERMSE

De rode bebouwing in deze afbeelding zal
moeten verdwijnen om plaats te maken voor de
nieuwbouw van het motorcrosscircuit. Het
betreft hier het clubgebouwtje van de
motorcrossvereniging (betrekkelijk nutteloos
zonder circuit) en een recyclebedrijf. Dat laatste
bedrijf zou volgens het masterplan toch
verplaatst moeten worden naar het
‘recyclecentrum’. Dit geeft al aan dat de het
huidige gebruik geen bezwaar zal zijn voor de
hier te realiseren woningbouw.

Brusselseweg

Motorcrosscircuit

Bedrijventerrein

N
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Va n a f d e B r u s s e l s e w e g b i e d e n d e
Postwagenstraat en de Posthoornstraat goede
mogelijkheden om ‘De Kuil’ te ontsluiten.
Het motorcrosscircuit zal ontsloten worden
vanaf de Sandersweg. Deze weg, slingert vanaf
de toekomstige Bosscherlaan langs de Steilrand
omhoog naar de Brusselseweg en biedt
zodoende een goede aansluiting op beide
wegen.
Om de Sandersweg ook daadwerkelijk geschikt
te maken voor een toenemende verkeersintensiteit zullen er een duidelijke wegmarkering
en gescheiden voet- en fietspaden moeten

2003

worden aangebracht.
Dit zal leiden tot smallere rijbanen en daardoor
ook een aangepaste snelheid op deze weg
(vooral bij het afdalen).
Voetgangers moet middels een trap de
mogelijkheid worden geboden om de slinger af
te snijden.
Om de doorstroom zo min mogelijk te
belemmeren zal op een minimaal aantal punten
vanuit het motorcrosscircuit op de Sandersweg
moeten worden aangetakt.
Een onoverzichtelijk punt is de aansluiting van
de Sandersweg op de Brusselsweg. Door hoge
erfafscheidingen op beide hoeken heeft men
hier geen zicht op naderend verkeer. In overleg
met de eigenaren van de hoekkavels zal hier
naar een oplossing moeten worden gezocht.

Huidige indeling Sandersweg

446902

De infrastructuur rondom het motorcrosscircuit is momenteel zeer beperkt. In de
directe omgeving bevinden zich de
Brusselseweg en in de toekomst ook de
Bosscherlaan als primaire wegen.

FRANK HERMSE

5.1.2. INFRASTRUCTUUR

Nieuwe indeling Sandersweg
Voetpad
Dubbel fietspad

Rijbaan

Rijbaan
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Rijbaan
Voetpad

Brusselseweg
Posthoornstraat
Postwagenstraat

Sandersweg

Bosscherlaan
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Industrielawaai: het hele gebied valt binnen de
geluidcontour > 55 dB(A) industrielawaai
Dit betekent dat enerzijds de industrie in dit
gebied hard zal moeten werken om deze hinder
terug te dringen maar anderzijds ook dat bij de
nieuwbouw rekening zal moeten worden
gehouden met deze hinder.

Bodemvervuiling: De leeflaag (0-1m beneden
maaiveld) is op een tweetal plaatsen binnen en
op een groot aantal plaatsen buiten het circuit
vervuild met zware metalen. Dit betreft zowel
matige als ernstige verontreinigingen met
arseen, lood, PAK, zink en/of koper.
Omdat het grondwater zich echter op ca. 5
beneden maaiveld bevindt vormt dit daarvoor
geen bedreiging.

Verkeerslawaai: Voor de woningen langs de
Brusselseweg geldt een extra geluidsbelasting
als gevolg van het gemotoriseerd verkeer. De
nieuwe bestemming van het motorcrosscircuit
zal hier echter niet mee te maken krijgen.
Geurhinder: het hele gebied ligt binnen de
contour van meer dan 3% ernstig geurgehinderden.
Deze overlast is voor het motorcrosscircuit
echter geheel afkomstig van de gemeentelijke
waterzuivering. Wellicht bestaan er methoden
om deze puntbron van zijn stankproductie te
ontdoen.
Overigens geldt deze geurhinder alleen bij
oostenwind.
Luchtkwaliteit: de norm wordt nergens
overschreden
De eerder genoemde geurhinder betekent dus
niet dat er zich schadelijke stoffen in de lucht
bevinden.

Een overgroot deel van de locatie is in het
verleden gebruikt als stortplaats voor zeer
uiteenlopende zaken. Opmerkelijk genoeg
schijnt ook dit geen bedreiging te vormen voor
het grondwater.
Aangezien er is gekozen voor hoogbouw op
deze locatie is er geen behoefte aan ‘schone
grond’ voor privé buitenruimte. Ter plekke van
natuur of recreatiegroen is van bodemvervuiling
geen sprake.
De genoemde bodemvervuiling hoeft dan ook
geen probleem te vormen.
De enige echte problemen zijn dus de
geurhinder en het industrielawaai, hopelijk kan
modernisering van de industrie hier een
oplossing bieden. Zoniet dan zal de bebouwing
zich hiernaar moeten richten.

50 dB(A) contour Brusselseweg
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Grondwaterkwaliteit: de norm wordt ook hier
nergens overschreden

FRANK HERMSE

De volgende vormen van hinder of
vervuiling worden onderscheiden:
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5.1.3. HINDER / VERVUILING

N
Matige vervuiling

Ernstige vervuiling

Voormalige stortplaats
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Dit plan voorziet in de reservering van een zône
voor een nieuw kanaal dat de Zuid-Willemsvaart
met het Albertkanaal zou moeten verbinden.
Deze zône loopt direct langs het motorcrosscircuit en beslaat daarmee onder andere
‘De Kuil’. Het valt echter niet te verwachten dat
dit kanaal ooit gerealiseerd zal worden, daarom
kan deze reservering worden genegeerd.
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De grootste lengte van het terrein is die in oostwest richting. Dit betekent dat de bezonning van
de bebouwing geen enkel probleem hoeft te
vormen. Ook zijn het recreatiegroen en de
lintbebouwing langs de Brusselseweg zo
gevrijwaard van eventuele slagschaduw van
hoogbouw.
Omdat het motorcrosscircuit veruit het hoogste
punt in de omgeving is (het oude stort zal nog
bijna 10 meter inklinken) moet voorkomen
worden dat de hoogbouw een aaneengesloten
lint vormt. Dit zou problemen kunnen geven in
verband met het opvangen van wind.

Archeologisch belangrijke zône

Gas hoofdleiding

FRANK HERMSE

Wat nog van belang voor het ontwerp kan zijn, is
dat een groot deel van de locatie een belangrijke
archeologische vindplaats is. Er zijn vondsten
van zowel prehistorische als romeinse
nederzettingen gemeld.

Gereserveerde zône
voor Cabergkanaal
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Voor het gehele plangebied geldt momenteel
een aanhoudingsplicht in afwachting van
een nieuw bestemmingsplan. Daarbuiten is
het ‘Uitbreidingsplan in Hoofdzaken’ uit 1954
het geldende plan.
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5.1.4. BIJZONDERHEDEN
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De zichtlijnen op grote afstand zijn,
vanaf het circuit, in nagenoeg alle richtingen,
zeker de moeite waard. Daarmee bieden zij dus
geen toonaangevende richting. Wel kan er
gefocusd worden op bepaalde karakteristieke
beelden als de binnenstad en de grensmaas.

FRANK HERMSE

De infrastructuur geeft met de
Brusselseweg de duidelijkste richting. Deze is
niet te zien vanaf het terrein, maar de hoogbouw
zal straks wel ervaren worden vanaf deze weg.
Die ervaring biedt een duidelijke aanwijzing voor
de compostitie van de torens.
De Sandersweg vormt de grens van het circuit
en geeft daarmee wel direct richting aan het
terrein. De richting van de slinger van de
Sandersweg strekt zich gevoelsmatig uit over de
hele oostgrens van het terrein.

De zichtlijnen op korte afstand in het
oosten van het circuit zijn op de industrie gericht,
die zoals gezegd, geen optimaal beeld vormt.
Het zicht moet dus gericht zijn op de grote
afstand.
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Het gebied van het motorcrosscircuit
zelf kent weinig duidelijke richtingen. Hooguit de
grootste lengte van het terrein zou men als
richting kunnen aanwijzen.

446902

5.1.5. RICHTINGEN
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5.2. GEEN HOOGTEVREES
uitgangspunten

Grofweg kan worden gesteld dat het monotone
karakter wordt veroorzaakt door:
PHerhaling in de architectuur, ieder appartement is hetzelfde (plattegrond en gevel),
iedere etage is gelijk, het gebouw wordt totaal
onveranderd meerdere keren herhaald. Er
wordt over het algemeen ook geen bijzondere
aandacht besteed aan de basis en de
bekroning van het gebouw waardoor er geen
begin en einde zijn af te lezen. Het beeld is dus
niet echt af.
PDe herhaling van de plattegronden betekent
dus ook een monotone typologie. Een goede
bewonersmix ontbreekt, dit leidt tot sociale
problemen. De hogere inkomensgroep is
sneller geneigd zicht te vestigen in
grondgebonden woningen.
De oplossing voor het eerste probleem laat zich
raden. Letterlijke herhaling van gebouwen moet
worden voorkomen en ook in de indeling van het
gebouw moet veel meer afwisseling komen.
Het heeft dus de voorkeur zo veel mogelijk
verschillende architecten / meningen in te zetten
bij het tot stand komen van de woonbuurt. Dat
betekent dat liefst ieder gebouw door een
andere architect is ontworpen op basis van een
andere gedachte.
Ook moeten er veel meer verschillende en
minder star ingedeelde plattegronden worden
aangeboden om aan een veel bredere keuze te
kunnen voldoen.
Alhoewel de hogere inkomensgroepen zich

Deze problemen worden bij het realiseren van
hoogbouw vaak over het hoofd gezien of
genegeerd ten einde op een goedkope manier
veel woonruimte te kunnen aanbieden. Dat wil
echter niet zeggen dat die problemen niet te
overkomen zijn.
Om het gebrek aan buitenruimte te
compenseren moet simpelweg geïnvesteerd
worden in grotere balkons, loggia's en
daktuinen. Contactgeluid is met de huidige stand
van de techniek niet echt meer een issue maar
kan ook voorkomen worden. Dat kan door slim
om te gaan met de posities van bepaalde
functies boven elkaar of bijvoorbeeld door
gebruik te maken van bijzondere vloerconstructies.
Het gebrek aan identiteit kan op twee manieren
benaderd worden. Een eenvoudige maar wat
chaotisch aandoende oplossing is om per
woning een andere gevel toe te passen (bijv. de
Silodam van MDRDV in Rotterdam). Een andere
mogelijkheid is het gebouw als geheel een sterk
karakter mee te geven, hier zal de bewoner
graag deel van uitmaken.
Met behulp van deze criteria zal ik dus
woningbouw in hoge dichtheid realiseren die in
kwaliteit niet onderdoet voor woningbouw in lage
dichtheid. Hoe ik deze buurt een meerwaarde wil
geven moet echter op de volgende pagina's
duidelijk worden.
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Kort door de bocht zijn er drie grote verschillen
die conventionele hoogbouw minder
aantrekkelijk kunnen maken t.o.v. grondgebonden woningbouw:
PHet ontbreken van voldoende en vooral
kwalitatieve (groene) buitenruimte
PBurenoverlast middels contactgeluid
PHet gebrek aan identiteit (niet kunnen
aanwijzen van de eigen woning)

FRANK HERMSE

De keuze voor bebouwing in hoge dichtheid
komt voort uit een verlangen spaarzaam om te
gaan met beschikbare bouwgrond.
Hoogbouw is een bouwvorm waarbij van deze
bouwgrond optimaal gebruik wordt gemaakt.
Het krijgt echter veelal de kritiek een ongezond,
monotoon leefklimaat te bieden dat zodoende
als negatief wordt ervaren. Dat moet en kan
anders!

meer aangetrokken voelen tot grondgebonden
woningbouw ben ik niet van mening dat
hoogbouw voor hun nadelen hoeft te hebben.
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Het plan voor deze locatie omvat enkel
hoogbouw. Een bonte verzameling van
woontorens zal een landmark vormen voor
Belvédère en op die manier een introductie
op de stad in aantocht geven.
Door gebruik te maken van hoogbouw kan
iedere bewoner van deze locatie optimaal
gebruik maken van het ongekende uitzicht
dat men hier op de omgeving heeft.
Tevens blijft er zo op maaiveldniveau
voldoende ruimte vrij voor natuur en
recreatie.
Het is mijn bedoeling het terrein te bebouwen
in een dichtheid van ca. 100 woningen per
hectare. Bij een oppervlak van 5,7 hectare
betekent dit dat er 570 woningen zullen
worden gerealiseerd.
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5.2.1. HET SOCIALE CIRCUIT

Door die verminderde betrokkenheid zal onder
andere ook de sociale controle en daarmee (het
gevoel van) veiligheid afnemen.
Wonen mag dus niet een puur individualistisch
gebeuren worden. Er is niet alleen sociale
samenhang nodig om de buurt veilig te houden.
Men kan als gemeenschap veel meer bereiken.
Formele vormen van organisatie als buurtraden
en verenigingen van eigenaren zijn daarbij niet
voldoende. Deze vormen van interactie
bereiken slechts een geconcentreerde groep
geëngageerden die uit zichzelf al actief
deelnemen aan het buurtleven. Er zijn veel meer
informele ontmoetingsplekken nodig om het
merendeel van de bewoners, die zich niet willen
wagen aan zulke concrete vormen van
betrokkenheid, met elkaar te laten communiceren.

Een vergelijkbaar maar veel gebruikelijker
voorbeeld is een meergezinswoning. Ook hier is
sprake van een gemeenschappelijk domein en
worden enkele voorzieningen gedeeld. Het
gemeenschappelijk domein beperkt zich echter
over het algemeen tot benodigde verkeersruimte. Bij voorzieningen moet met zich niet
méér voorstellen dan gedeeld gebruik van
installaties en een gezamenlijke afvalinzameling. Al met al geven deze voorzieningen
weinig tot geen kans voor sociale interactie
tussen de bewoners.
Het ontbreken van een hoog voorzieningenniveau betekent echter wel minder kosten.
Daardoor is het wonen in een gangbare
meergezinswoning betaalbaar voor alle lagen
van de bevolking.
Over het algemeen doet een meergezinswoning in verhouding tot een gated community
zich dan ook veel toegankelijker voor.

FRANK HERMSE

In de directe omgeving nemen sociale
activiteiten af. De bewoners krijgen steeds
minder betrokkenheid bij wat zich in hun directe
omgeving afspeelt. Alleen nog in omgevingen
met lagere inkomens en daardoor een relatief
slechtere mobiliteit weet men van de buurman
meer dan alleen zijn naam.

Een extreem voorbeeld van interactie tussen
bewoners is het leven in een 'gated community'.
Doordat in deze gesloten gemeenschappen de
krachten en financiën gebundeld worden, heeft
men veel meer voorzieningen tot zijn
beschikking, dan wanneer die individueel
bekostigd zouden moeten worden.
In sommige gevallen zijn voorzieningen niet
alleen ruim voorhanden maar wordt de bewoner
ook geacht erin deel te nemen. De sociale
samenhang binnen een community is daardoor
veel sterker dan in de conventionele stad. Maar
men moet wel er duidelijk voor kiezen om daar te
wonen. Woningdifferentiatie en bewonerssamenstelling zijn er zeer eenduidig. De
communities zijn streng beveiligd en er dus
feitelijk op gericht om buitenstaanders weg te
houden. Dat geeft uiteraard geen gastvrij
karakter. Een gated community doet zich dan
ook al snel voor als een 'afwijkende' of elitaire
woonvorm en roept een egocentrisch beeld op.
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In veel woonbuurten (vooral waar veel
hoogbouw is) signaleer ik dat bewoners
steeds meer naast elkaar wonen in plaats
van mét elkaar. Men heeft wel een idee wie er
naast zich woont, maar doet daar vervolgens
weinig mee.
Mede als gevolg van de toegenomen
mobiliteit zijn sociale activiteiten steeds
minder gebonden aan de buurt waarin men
woont. Men kiest zelf waar en met wie men
die activiteiten onderneemt. Kennelijk is er
tegenwoordig minder behoefte dan vroeger
om deel te nemen in het buurtleven als vorm
van ontspanning, daarvoor zoekt men liever
de anonimiteit op. Natuurlijk is het een
enorm voordeel dat de mobiliteit die vrijheid
heeft gebracht. Op de onderlinge verdraagzaamheid tussen buren lijkt dat toenemende
individualisme weinig invloed te hebben.
Maar er ontstaat wel een gevoelsmatige
afstand tussen bewoners die andere
problemen veroorzaakt.
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motivatie buurtstructuur

Voorheen speelde de kerk een belangrijke rol als
ontmoetingsplaats in de buurt. Met de
toegenomen ontkerkelijking is die functie zo
goed als verdwenen. Tegenwoordig kan enkel
de locale supermarkt enigszins een dergelijke
functie vervullen. Het bezoek aan die
supermarkt is echter veel te kortstondig en
onregelmatig om deze tot een nieuw sociaal
centrum te maken. Daarvoor zijn meerdere
gelijksoortige ontmoetingsplekken nodig.
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Voor Het Circuit wil ik een nieuwe woonvorm
creëren die de voordelen van zowel een
gated community als die van een
meergezinswoning in zich heeft (en
bovendien niet onder doet voor
eengezinswoningen). De focus ligt daarbij
op het stimuleren van de sociale interactie.
Dat betekent dus dat er sprake moet zijn van een
(zeer) hoog voorzieningenniveau zonder de
bewoner te verplichten daar veel geld voor neer
te leggen.
Tevens moet de omgeving (een gevoel van)
veiligheid bieden maar zich toch toegankelijk
voordoen voor bezoekers.
Voor een groot deel van de voorzieningen geldt
een groot verzorgingsgebied als criterium voor
de haalbaarheid. Daarom moeten bijvoorbeeld
de commerciële en medische voorzieningen ook
bereikbaar zijn voor de omliggende
woonbuurten en het industrieterrein. Die
voorzieningen vormen dan tevens een attractor
richting de omgeving en voorkomen zo een
isolement van de buurt.
Om gebruik te maken van andere voorzieningen
(bijvoorbeeld sport en recreatie) moet men juist
bewoner zijn van het circuit. De exclusiviteit van
deze voorzieningen moet het wonen op Het
Circuit een meerwaarde geven boven het wonen
in een conventionele woonomgeving.
Meer bewoners betekent meer draagvlak voor
voorzieningen. Daarom benader ik Het Circuit in
dit opzicht als één functioneel geheel.
Om deze voorzieningen te kunnen bekostigen
zal er standaard voor alle bewoners een
behoorlijk hoog bedrag aan servicekosten
worden vastgesteld. Door deelname in
organisatie, onderhoud en beheer van die
voorzieningen kunnen bewoners vervolgens
weer een groot deel van die servicekosten
terugverdienen.
De motivatie hierachter is tweeledig. Allereerst
maakt de mogelijkheid tot het terugverdienen
van de servicekosten het mogelijk dat wonen op
Het Circuit betaalbaar blijft voor huishoudens
met lagere inkomens, terwijl deze toch gebruik
kunnen maken van de voorzieningen. Verder
stimuleert dit systeem dus participatie in het
buurtleven, waardoor op een vanzelfsprekende
manier interactie en dus samenhang tussen de
bewoners moet ontstaan.

op
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buurtniveau

Concreet gezien betekent dit dat de
voorzienigen dus in twee zones gegroepeerd
moeten zijn; een openbare zone en een zone
slechts bestemd voor de bewoners zelf.
De openbare zone zal zich richten op
toegankelijkheid en herkenbaarheid. Het zal de
vorm krijgen van een plein waaromheen de
eerste groep van voorzienigen duidelijk
gegroepeerd zal zijn. Tevens wordt bezoekers
hier de kans geboden om te parkeren. Ook de
entrees naar de woonblokken zullen hier
afzonderlijk op aansluiten. Zo voorkom ik dat de
blokken opgaan in het geheel.
Deze openbare ruimte zal helder en eenvoudig
van inrichting zijn om een veilig gevoel te kunnen
garanderen.
De tweede zone zal een meer privaat karakter
krijgen. Op deze zone sluiten de voorzieningen
aan die enkel door bewoners gebruikt zullen
worden. De ruimte in deze zone zal het karakter
van een gemeenschappelijke achtertuin krijgen
waar in een informele sfeer gerecreëerd kan
worden. Doordat het voor derden niet voor de
hand zal liggen deze zone te betreden, zal deze
zone een zelfde gevoel van veiligheid geven als
men in een Gated Community ervaart. Ook deze
zone moet direct vanuit ieder blok bereikbaar
zijn.
De sfeer die op Het Circuit moet ontstaan zal
zich karakteriseren als een soort van
dorpsgevoel. Dat wordt nog eens bevestigd door
het morfologische eiland dat Het Circuit vormt en
door het landschap dat het van de stad scheidt.
Doordat de stad in werkelijkheid echter niet ver
weg is, kan wel in alle facetten geprofiteerd
worden van haar nabijheid.
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bereiken

FRANK HERMSE

meer

½+½=2

AFSTUDEERPROJECT

5.2.2.
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Met een sociale structuur op buurtniveau
alleen is het plan uiteraard nog niet af.
De bewoners zullen te divers van karakter
zijn om enkel ondergebracht te worden in de
grote noemer van Het Circuit.
De verschillende woonblokken vormen een
goede aanleiding voor het creëren van een
substructuur.

De thema's van de torens dienen dus ieder een
andere leefstijl. Om te voorkomen dat thema's
dwingend zijn of op den duur juist verwateren
moeten zij niet in hoofdzaak bestaan uit een
tekstuele beschrijving. Het thema moet veel
meer voortkomen uit de plattegronden,
functionaliteit, morfologie en het karakter van de
toren.

In de praktijk (vooral bij huurwoningen) worden
bewoners van meergezinswoningen vaak
ingedeeld op leeftijd, gezinssamenstelling of
inkomensklasse.
Een dergelijke indeling heeft over het algemeen
tot doel om woningen te reserveren voor
bepaalde doelgroepen of om conflicterende
verschillen tussen bewoners te voorkomen.

De functionaliteit van de afzonderlijke torens
wordt, waar dat van toepassing is, gekoppeld
aan bepaalde voorzieningen van het
buurtprogramma.
In ieder geval moet iedere toren een eigen
centrale ruimte hebben die ook een duidelijk
doel dient. Een dergelijke ruimte moet niet alleen
een mogelijkheid maar ook een motivatie bieden
voor interactie op gebouwniveau.

De praktijk heeft echter geleerd dat de
monoculturen die hier vaak uit ontstaan alles
behalve wenselijk zijn.
Een grote diversiteit aan bewoners levert een
veel rijker woonmilieu. In een dergelijk
woonmilieu kunnen negatieve impulsen veel
beter worden opgevangen door de omgeving.
Uiteraard zal ik niet ontkennen dat bepaalde
groepen bewoners elkaar opzoeken.
Dat zijn echter groepen die zeker niet altijd
binnen een objectief meetbaar profiel
samengebracht kunnen worden.
Het heeft daarom, naar mijn mening, weinig zin
om groepen samen te stellen naar eerder
genoemde criteria.
Een betere aanleiding om gelijkgezinden in één
woongebouw onder te brengen is een zekere
leefstijl die zij kennen. Op grond hiervan geef ik
iedere toren een eigen thema. Dat thema moet
zonder dwingende voorschriften een goede
aanleiding bieden voor een natuurlijke
groepering van de bewoners. Doordat de
bewoner zelf kiest voor een thema is die
groepering niet gebonden aan de organisatie
van de verhuurder en dus ook uitstekend
toepasbaar op koopwoningen.

Verder moet ieder blok een zodanige variatie in
woninggrootte herbergen dat zowel een student
als een villabewoner er woonruimte kan vinden.
Wellicht trekken de sterke karakters van de
torens ook bedrijven aan. Hier en daar een klein
bedrijf tussen de woningen is een goede
economische injectie voor het programma. Dit
mogen echter geen bedrijven zijn die
aanpassingen van de gemeenschappelijke
ruimte vereisen.
Ook zal er in een later stadium een mogelijkheid
komen voor bewoners-verenigingen om nieuwe
bewoners zelf te kiezen. Kijkavonden bij
studentenhuizen zijn daarvoor een goed
voorbeeld. Dit systeem maakt bewoners er veel
beter van bewust wie hun medebewoners zijn.
Dit systeem zal het meest bruikbaar zijn in de
kleinere torens.
Ten slotte moet er op verdiepingsniveau de
mogelijkheid zijn voor een derde laag in de
sociale structuur. Dit is echter een dergelijke
specifieke en individuele structuur dat het
gebouw daar beperkte invloed op zal hebben.
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woonvolumes
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karakters
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individuele
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5.2.3. LEEFSTIJL
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Veel buitenruimte
Hoewel voor alle volumes geldt dat balkons,
loggia's en dakterrassen ruim bemeten moeten
zijn, zal voor deze woontoren gelden dat de
buitenruimte zéér ruim is. Ongeacht de hoogte
waarop de woning zich bevindt moet de
buitenruimte niet onderdoen voor een
grondgebonden tuin. Dit betekent dat bij de
constructie rekening moet worden gehouden
met beplanting.

Atelier/werkwoningen
Iedere woning heeft een extra grote werkruimte.
Een dergelijke ruimte moet als kunstatelier
kunnen worden ingericht maar ook als kleine
kantoorruimte of cursuslokaaltje.

Extra toegankelijk
Dit volume zal als enige een horizontale
oriëntatie hebben.
Centraal staat hier een ruime ontsluiting. Brede
gangen en deuren, grote liften en geen
drempels. De woningen zijn dus allen
gelijkvloers.
Dit volume is dus voornamelijk geschikt voor
minder-validen en ouderen.

Milieubewust
Het spreekt voor zich dat in iedere volume
efficiënt met energie moet worden omgegaan.
Deze woontoren legt de lat echter nog hoger. Er
wordt gebouwd met duurzame en locale
materialen op basis van technieken met een
hoog rendement. Er zal gebruik worden
gemaakt van warmte-accumulerende
eigenschappen van de bouwmassa en dieper
gelegen aardlagen. Daarnaast wordt natuurlijke
ventilatie aangewend en regenwatert
geïnfiltreerd.
Overigens biedt de hoge ligging ook uitstekende
kansen om te werken met wind en zonneenergie.

gebouw

Extreme geluidsisolatie
Woningen met een extreme geluidsisolatie:
dubbele vloerconstructies en gunstige
onderlinge posities moeten deze woningen
geschikt maken voor muziekliefhebbers en
andere luidruchtige bewoners die hun
medemens willen ontzien. Maar ook mensen die
juist heel stil willen wonen moeten een plekje
kunnen vinden in deze toren. Bij de voet van
deze toren wordt een podium geplaatst voor de
uitvoering van de wat meer geslaagde
arrangementen afkomstig uit deze toren.

Flexibele indeling
Van de woningen in dit volume zijn alleen de
natte cellen vastgelegd, verder zijn er genoeg
aansluitpunten in de ruimte om verschillende
inrichtingsvarianten mogelijk te maken. Ook de
gevel is hierop voorbereid. Men kan er bij dit
thema dus ook voor kiezen om alle wanden weg
te laten en te leven in een grote doorlopende
ruimte.

Individuele gevels
Als hierboven maar met een zodanige flexibiliteit
dat iedere bewoner zelf zijn gevel kan
samenstellen. Gevelopeningen kunnen worden
aangepast aan achterliggende functie en
afwerking kan zelf worden gekozen ten behoeve
van de individuele herkenbaarheid.

Experimentele woonvormen
Maximaal wonen: tussen woonkamer en
hoofdslaapkamer bevindt zich een verplaatsbare wand, die overdag richting slaapkamer
bewogen wordt en 's nachts richting woonkamer.
Daardoor is op het moment dat daar behoefte
aan is ieder van deze ruimtes maximaal
bemeten.
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Lounge
Ontspannen staat centraal in deze toren. Dat uit
zich in een neutrale omgeving met een
behoorlijk ruime woonkamer als centrum van de
woning. De overige vertrekken bevinden zich,
wellicht wat minder ruim bemeten, daaromheen.
Deze woningen hebben slechts één of twee
slaapkamers.

per
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thema’s
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5.2.4. WOONTHEMA’S

Deels gemeenschappelijk wonen: woon- en
slaapkamers kunnen groter zijn omdat de
eetkeuken gedeeld wordt met een aantal
woningen. Vanuit sociaal oogpunt is dit
bijvoorbeeld een aantrekkelijke woonvorm voor
alleenstaanden of ‘ eeuwige studenten’.
In grote lijnen zal deze woonvorm vergelijkbaar
zijn met projecten in het kader van ‘Centraal
Wonen’ .
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voorzieningen

De Brusselseweg en de Bosscherveld worden
uitstekend ontsloten richting Het Circuit door de
Sandersweg. De openbare voorzieningen
moeten dus goed bereikbaar en herkenbaar zijn
vanaf deze weg. Voor de Kuil is een verbinding
via de Sandersweg echter nogal een omweg.
Voor het langzaamverkeer zal tussen Het Circuit
en de Kuil dan ook een extra verbinding worden
aangelegd.
De volgende voorzieningen moeten hun plaats
krijgen in de openbare zone:
Commercieel
Ook met inbegrip van de omliggende buurten is
er niet genoeg draagvlak voor een supermarkt.
Een goed alternatief is een bezorg/afrekenpunt
voor (on line) bestelde boodschappen.
Dit is wellicht goed te combineren met een
verkooppunt voor enkele elementaire verse
artikelen zoals brood.
Met behulp van dit concept kan men dicht bij huis
vrijwel alle mogelijke artikelen verkrijgen. Voor
die verkrijgbaarheid is men niet meer afhankelijk
van het kleine assortiment van een buurtwinkel.
Een openbare voorziening die niet direct aan de
openbare ruimte grenst maar daar wel zijn eigen
entree krijgt is een restaurant/eetcafé.
Dit restaurant zal op de bovenste etage van een
van de hoogste torens gevestigd worden, zodat
ook buitenstaanders de kans krijgen te genieten
van het ongebruikelijke uitzicht.

Afval
Verspreid door Maastricht zijn de laatste jaren
een groot aantal milieuperrons gerealiseerd.
Hier kunnen diverse soorten afval gratis worden
ingeleverd. Verder wordt G.F.T.-afval
afzonderlijk opgehaald. Het restafval ten slotte
kan slechts in auberginekleurige zakken worden
afgegeven. Bij aankoop van deze zakken betaalt
men gelijktijdig de verontreinigingsbelasting (de
vervuiler betaalt). Daar tegenover staat dat men
minder jaarlijkse belasting betaalt.
Ook in Het Circuit moet plaats zijn voor een
milieuperron. Dit combineer ik vervolgens met
een verzamelpunt voor de GFT bakken en
restafval zodat deze niet elke week het
straatbeeld ontsieren.
Pendeldienst
Hoewel deze voorziening exclusief voor de
bewoners van Het Circuit bedoeld is, zal deze
ook te vinden zijn in het openbare deel.
Op basis van afroep is er een busje beschikbaar
dat een snelle verbinding met de binnenstad en
een aansluiting op het reguliere openbaarvervoer-netwerk verzorgt. Zodoende wil ik
voorkomen de afstand tot de binnenstad een
drempel is voor het wonen in Het Circuit.
Overigens bevindt zich in de directe omgeving
van Het Circuit een groot taxibedrijf. Indien van
de diensten van dit bedrijf gebruik wordt
gemaakt zal de aanrijtijd minimaal zijn.
Parkeren bezoekers
Los van het parkeren voor bewoners moet er
ook voldoende parkeerruimte beschikbaar zijn
voor bezoekers. Deze parkeerruimte moet zich
in de directe nabijheid van de openbare
voorzieningen bevinden en vrij toegankelijk zijn.
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De openbare voorzienigen moeten goed
bereikbaar en herkenbaar zijn voor zowel
bewoners als bezoekers. Deze voorzieningen
hebben er de meeste baat bij om gezamenlijk op
één punt geconcentreerd te zijn.
Buiten het Circuit zullen de nieuwe bebouwing in
de Kuil, de lintbebouwing langs de Brusselseweg en het industrieterrein Bosscherveld deel
uitmaken van het verzorgingsgebied.

Indien de vestiging van een huisarts niet
haalbaar blijkt zal er op zijn minst een
verpleegpost worden gevestigd.

FRANK HERMSE

Zoals reeds eerder gesteld zal ik de
voorzieningen in Het Circuit onderverdelen
in een openbare groep voorzieningen en een
groep voorzieningen die specifiek voor de
bewoners bestemd is.
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5.2.5. START / FINISH

Medisch
Het Circuit biedt een uitstekende gelegenheid
voor de vestiging van een huisarts. Om diens
verzorgingsgebied te vergroten zou hij tevens
dienst kunnen doen als bedrijfsarts voor de
bedrijven in Bosscherveld.
Hetzelfde geldt voor een tandarts, ook deze kan
een plaats vinden in Het Circuit.
Deze voorzieningen zijn beide gebaat bij de
aanwezigheid van een apotheek.
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exclusief

Deze tuin zal dus een overwegend groene
inrichting krijgen. Een originele manier om dit
groen een functie te geven is het zo veel
mogelijk gebruik maken van groente-en
fruitplanten bij het inrichten.
Verder voorzie ik in deze zone in de volgende
voorzieningen:
Ontspanning
Verdeeld over de groene ruimte zijn beschutte
en onbeschutte zithoeken te vinden die men zich
tijdelijk kan bezetten om er met vrienden te zitten
of om rustig een boek te lezen.
Een variant op deze groene kamers is een
gelegenheid die geschikt is voor het organiseren
van een barbecue, iets dat in openbare parken in
zuid-europa zeer gebruikelijk is.
Jongeren kiezen er steeds vaker voor om in
groepen een hangplek op te zoeken. Ook hier
zal ik op anticiperen. Voor hun zal er een deels
overdekte hangplek komen op een plaats die
door de omgeving voldoende in de gaten kan
worden gehouden.
Een dergelijke hangplek kan bij tijd en wijle ook
dienst doen als podium waar lokaal talent zich
kan tonen.
Het spreekt voor zich dat er voor de wat jongere
jeugd voldoende speelgelegenheid beschikbaar
moet zijn.
Wat zeker niet mag ontbreken in een hoog
voorzieningenniveau is een zwembad. Ook
deze functie zal dan, weliswaar in bescheiden
maten, worden opgenomen in het programma.
Verder voeg ik daar een sauna aan toe.
Sport
In de bebouwing grenzend aan de
gemeenschappelijke ruimte zal een fitnessruimte worden gerealiseerd.

bewoners

Indien de ruimte het toelaat zal er een
tennisbaan in het programma worden
opgenomen. Deze zal dan ook bruikbaar
moeten zijn als squashbaan. Uiteraard stellen
deze balsporten wel eisen aan de begrenzing
van het veld.
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Voor de jeugd zal er een trapveldje zijn dat
bruikbaar is voor verschillende sporten.
(voetbal, basketbal, handbal, volley, hockey)

Uiteraard zal er een rondgang door de zone
worden gerealiseerd. Deze rondgang doet niet
alleen dienst als ontsluiting maar is verhard en
zodoende ook bruikbaar voor skaters of joggers.
Door hoofdzakelijk gebruik te maken van
hellingbanen om hoogteverschillen te
overbruggen voorkom ik dat hier de continuïteit
van de route onderbroken wordt.
Overig
Centraal in de gemeenschappelijke zone staat
een activiteitenzaaltje. Dit zaaltje zal een zeer
divers karakter kennen. Het moet ruimte bieden
voor groepsactiviteiten als vergaderingen,
denksporten, cursussen maar ook kerkdiensten.
Een andere belangrijke voorziening is een
dagopvang voor kinderen. Deze kinderen zijn
dan automatisch voorzien van een veilige
speelomgeving, ver weg van alle verkeer.
Een noodzakelijke voorziening voor elke buurt is
een goed afgebakend hondentoilet.
Graffiti is een probleem dat ook in deze context
onvermijdelijk lijkt. In plaats van dit als een
probleem te zien wend ik graffiti aan om enkele
blinde wanden levendiger te maken.
Wellicht kan hier op een speelse manier een
aanzet voor worden gegeven, bijvoorbeeld een
kleurrijke boter-kaas-en-eieren-competitie in
graffiti.

FRANK HERMSE

Een deel van de voorzieningen zal slechts
beschikbaar zijn voor de bewoners van Het
Circuit. Niet alleen wordt hier in een
informele sfeer de mogelijkheid geboden
voor sociale interactie, ook geven deze
voorzieningen een meerwaarde aan het
wonen op Het Circuit. Doordat deze zone niet
vanzelfsprekend toegankelijk voor buitenstaanders zal zijn, zal er een beter gevoel van
veiligheid heersen.
Dat maakt het mogelijk de ruimte wat
informeler in te richten. Er moet als het ware
een soort van gemeenschappelijke
achtertuin ontstaan waar men graag zal
verblijven.

voor
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voorzieningen
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5.2.6. OFF-TRACK

Verder moet er ruimte worden geboden ten
behoeve van beheerdersactiviteiten en
gemeenschappelijke installaties.
Parkeren
Voor bewoners is er een inpandige parkeergarage. Deze garage zal ontsloten zijn via het
plein waarop ook de openbare voorzieningen
gericht zijn. Zodoende wordt voorkomen dat er
op meerdere plaatsen op de Sandersweg moet
worden aangetakt.
Parkeergelegenheid zal ruim voorhanden zijn.
Er wordt gerekend met een parkeernorm van 1,5
auto per woning. Bij de gestelde 570 woningen
betekent dit 855 parkeerplaatsen.
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5.2.7. DE SLEUTEL

relatieschema

voorzieningen

collectieve zone

openbare zone

collectieve voorzieningen

woontorens

openbare voorzieningen
446902

belangrijke relaties

Brusselsweg

toren
hondentoilet
hangplek
/ podium

De Kuil
Parkeren
toren

trapveldje

toren

toren

activiteitenzaaltje
bezorgpunt boodschappen
/ bakker
pendeldienst

milieuperron
exclusief
entree
voor
restaurant bewoners

parkeren bezoekers

openbaar

huisarts /
verpleegsterspost

tandarts
apotheek

toren

restaurant
toren

dagopvang

toren

Fitness
toren

Parkeren

zwembad
/ sauna
tennis
/ squash

toren
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Sandersweg

FRANK HERMSE

toren

Bosscherlaan
groene route Steilrand
Torens
Iedere toren is toegankelijk vanaf zowel het
openbare plein, de parkeergarage als vanuit de
private zone. Het restaurant op een van deze
torens heeft een aparte ontsluiting op het
openbare plein.
Parkeren
De parkeergarage(s) is (zijn) direct bereikbaar
vanaf het openbare plein. Alleen bewoners
hebben toegang tot deze garages, bezoekers
parkeren op het plein.

Infrastructuur
Het plein krijgt één duidelijke entree richting
Sandersweg. Voor het langzaamverkeer is er
een aansluiting op de kuil.
De private zone heeft op een aantal punten
uitgangen naar het plein.
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een

maan

Het circuit is gelegen in een chaotische
randzone van Maastricht. Zijn duidelijke
contouren bevrijden Het Circuit uit deze
onoverzichtelijkheid en tillen het daar
bovenuit. Het is als het ware een kolonie in
het ongerepte paradijs.
Niet als een satelliet maar eerder een als een
maan die onder invloed van de aantrekkingskracht van Maastricht nog in haar nabijheid
verkeert.
Een maan die boven de stad zweeft en een
onontkoombaar deel uit maakt van het
uitzicht van die stad.
De omringende natuur kenmerkt zich als een
wolk zonder duidelijk randen en vormt
daarmee een groot contrast tot de scherpe
vormen van het circuit.
Die scherpe randen van Het Circuit worden
gevormd door een grondlaag.
De hoogte, locatie en functie van Het Circuit
maken het reeds een eiland in zijn omgeving. De
grondlaag versterkt het gevoel van een eiland
door een basis te vormen die alle torens met
elkaar verbindt.
Deze eilandwerking geeft Het Circuit een
duidelijk karakter dat zich onderscheidt van zijn
omgeving. Zodoende is Het Circuit ook duidelijk
herkenbaar als een geheel.

aan

de

hemel
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5.3. CONCEPT

als

van

de

oude

stad

De torens lijken op hun beurt weer los te komen
van het eiland. Net als op een echt eiland
vertegenwoordigen zij een grote interne
diversiteit. Daarom zijn zij allen zeer verschillend
van uiterlijk.
Bij het ontwerpen van de grote lijnen in de
morfologie van H+et Circuit spelen de
aanvankelijke uitgangspunten een hoofdrol.
Het Circuit zal zich dus moeten manifesteren als
een landmark voor Belvédère. Groen moet
maximaal zijn als gevolg van de geconcentreerde woningbouw. En de woningen zullen
optimaal profiteren van het uitzicht.
Verder zal de ruimtelijke indeling een kapstok
vormen voor de gestelde sociale structuur.
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circuit,
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nieuwe
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het
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5.3.1. SPIEGEL VAN DE STAD
posities

Buiten deze negen torens zal er in de grondplaat
nog een woonvoorziening voor minder validen
worden opgenomen. Deze ‘horizontale woontoren’
kan tevens dienst doen als poortgebouw voor de
locatie. In totaal is er dus sprake van tien
woonvolumes, die dus elk ca. 60 woningen zullen
bevatten. Indien de gemiddelde gebouwhoogte 15
lagen is, dan betekent dit dus een gemiddelde van
4 woningen per etage.
Op de volgende pagina is te zien hoe de zones
waarin de torens moeten worden gerealiseerd
verder worden afgebakend in de hoogte en worden
gedraaid.

355 m
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Iedere toren moet in zijn uitzicht minimaal
gehinderd worden door de omringende torens .
Feitelijk is in alle richtingen het uitzicht zeker de
moeite waard. Het verdient de voorkeur om iedere
toren minstens een doorkijkje op de binnenstad te
geven. Ook heb ik gekozen om aan iedere toren
een unieke oost-west zone toe te kennen zodat
zonsopkomst en -ondergang altijd ervaren kunnen
worden.
Als men het gebied met behulp van deze
standpunten en met gebruik van een raster van 30
x 50 m indeelt, ontstaat de onderstaande situatie.
De rode gebieden zijn daarbij richtlocaties waar
een toren gerealiseerd kan worden. Ze zeggen
verder niets over de vorm, de richting of de hoogte
van die toren.
De grijze gebieden verbeelden slagschaduwen die
voorkomen moeten worden. Aan deze zijden zal de
gebouwhoogte zich dus enigszins moeten
aanpassen.

Op deze verdeling zijn een aantal varianten
mogelijk. Ik heb bewust gekozen voor de minst
overzichtelijke variant omdat zo een informeel
beeld ontstaat dat zich naar buiten toe niet zal
openbaren als één monotoon geheel.
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Alhoewel de compositie van de torens van het
motorcrosscircuit een willekeurige indruk
moet wekken zal hun positionering alles
behalve willekeurig zijn.

torens
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schetsen
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hoogte

hoekverdraaïng
Vanuit het zuiden

Bepalen hoogte aan de hand van bezonning, uitzicht, slagschaduw en afwisseling.
De torens variëren in hoogte van 30 tot 90 meter.

Bepalen hoekverdraaïng naar uitzicht en optimale bezonning
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Contouren torens uitgaande van indeling vorige pagina, met een standaardhoogte van 60m

FRANK HERMSE
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Vanuit het oosten

en
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5.3.2. SCHETSEN CONTOUREN
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5.3.3. WAAR IS WAT?

programmaverdeling

De hoogte van de toren bepaalt uiteraard ook het
aantal woonlagen. Bij een standaard bruto
verdiepingshoogte van 3m, geeft de derde kolom
het aantal woonlagen (exclusief begane grond)
weer per toren.
Indien wordt uitgegaan van de gemiddelde hoogte
van 60m en een evenredige verdeling van de
woningen over de torens geeft de vierde kolom het
aantal woningen per toren weer, gerelateerd aan
de werkelijke hoogte. In totaal komt dit neer op een
totaal van 600 woningen. Dat betekent dus dat er
een marge is van 30 woningen, die in verdere
planvorming nog kunnen afvallen.

Ook het aantal benodigde liften is bepalend voor
verdere ontwerpen. Daarom geeft de zevende
kolom het aantal liften per toren aan.
Afhankelijk van de positie en grootte van de torens
passen deze het beste bij een van de eerder
genoemde woonthema’s. De achtste kolom geeft
een verdeling van deze thema’s over de torens
weer.
Bij deze thema’s, maar ook weer bij bepaalde
locaties passen weer bepaalde voorzieningen. De
negende kolom geeft deze verdeling weer.
Overigens zijn niet alle voorzieningen gebonden
aan een toren of zone.

Overigens zal het gemiddelde aantal woningen per
verdieping 4 stuks bedragen. Het grondvlak van de
torens is 30 x 50 m dat zou dus een gemiddeld
bruto woning oppervlak van ca. 375m2 betekenen.
Dit getal is echter niet correct, de afmetingen van
30 x 50m is namelijk een marge waarbinnen de

10

3
4

1

5

9
2
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Het aantal bergingen (vijfde kolom) is uiteraard
gelijk aan het aantal woningen.
Verder ga ik uit van een overmaat aan
parkeerruimte, zodat eventuele archeologische
opgravingen het parkeren niet hinderen. Met een
parkeerfactor van 1,5 parkeerplaatsen. per woning
betekent dit een totaal van 880 parkeerplaatsen.

6
7

8
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De nummers van de torens in de eerste kolom
komen overeen met de nummers in de afbeelding
hieronder.
De tweede kolom geef de maximale hoogte van de
torens boven de grondlaag aan. De gemiddelde
torenhoogte is 60m.
De ‘horizontale toren’ wordt in deze berekening niet
meegenomen. Deze toren zal 60 woningen,
verdeeld over 3 woonlagen bevatten.

toren gerealiseerd moet worden. Het daadwerkelijke grondvlak van de torens zal dus
aanzienlijk kleiner zijn.

AFSTUDEERPROJECT

Op de volgende pagina is de programmaverdeling van de torens uitgewerkt.

torens
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5.3.4. FOCUS

2
1

Afbeelding 3.
Met behulp van de twee
bovengenoemde brandpunten (en
een derde, minder dominerend
punt) heb ik vervolgens alle
grenzen van de grondlaag vorm
gegeven.
Zodoende blijft de grondlaag
binnen de contouren van Het
Circuit. De brandpunten geven de
grondlaag een zekere spanning en
een duidelijk richting.
Rechtsboven vallen twee lijnen
naast de brandpunten. De eerste
lijn staat licht verdraaid tegenover
de brandpunten en doorbreekt de
spanning. De tweede is afgerond
en geeft zodoende een
vervreemdend effect.

FRANK HERMSE

Afbeelding 2.
Alhoewel de richtingen uit
afbeelding 1 nogal chaotisch
aandoen, zijn er een aantal punten
aan te wijzen waar meerdere lijnen
bij elkaar komen.
Twee van deze brandpunten zijn
daarbij dominerend. Lijnen vanuit
deze punten blijken de meeste
richtingen te kunnen benaderen.

AFSTUDEERPROJECT

Afbeelding 1.
Hiernaast zijn de huidige
contouren van het plateau waar
Het Circuit zich op bevindt te zien.
De oranje lijnen geven de
richtingen van de begrenzingen
weer.

446902

bepalen contouren grondlaag
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Vestingwerken

Vrijthof

Niveau 0

Verdiepingshoogte
min. 4m
Verdiepingshoogte 3m

Afbeelding 5.
Behoudens enkele uitschieters,
ligt het plateau op maximaal 68
meter boven NAP.
Indien het tweede maaiveld op 71
m boven NAP gerealiseerd wordt,
betekent dit dat de grondlaag uit
één, plaatselijk twee, verdiepingen
kan bestaan.
De hoogte (inclusief constructie)
van de eerste verdieping is voor de
westelijke helft 3m en voor de
oostelijke helft 4m. Dat betekent
dat de westelijke helft niet zonder
aanpassing geschikt is voor het
onderbrengen van de openbare
voorzieningen.
Deze zullen voornamelijk in de
oostelijke helft worden geplaatst.
De westelijke helft kan een groot
deel van het parkeren herbergen.
Dit komt overeen met de
archeologische zone.

FRANK HERMSE

Afbeelding 4.
H i e r n a a s t z i j n e e n a a n ta l
belangrijke zichtlijnen vanaf Het
Circuit aangegeven. De zichtlijn
richting Borgharen (wellicht ook de
meest idyllische) is meteen de lijn
die de diepte van het kavel
weergeeft.
Het punt waar al deze lijnen zich
kruisen zal een centrale plek in de
indeling gaan vormen. Ook vanaf
het lager gelegen openbare plein
moeten deze zichtlijnen zonder
obstakels blijven.
Het kruisje links geeft het
zwaartepunt aan van de
brandpunten (cirkels). Ook dit punt
zal terugkomen in de vormgeving.

446902

Borgharen
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Dorpje in landschap langs Brusselseweg

Niveau -1

Verdiepingshoogte
min. 3m

Verdiepingshoogte 3m

Afbeelding 6.
Zoals gezegd is een deel van het
plateau zo hoog ten opzichte van
de aflopende ondergrond, dat er
ruimte is voor een tweede laag
onder het tweede maailveld.
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5.3.5. CENTRAAL

100m

Plein
Dokter/verpleging
Apotheek
Tandarts
Bezorgpunt/bakker
Afvalverwerking
Bushalte
Entrees Torens 10x4
Entree Restaurant
Entrees parkeergarages
4x6
Ontsluiting plein Sandersweg
Ontsluiting plein De Kuil
Ontsluiting plein plateau
4x2
Totaal

Gevellengte
Parkeerplaatsen
10m
4
10m
4
10m
4
10m
4
10m
n.v.t
10m
n.v.t.
40m
bezoekers:
100 (1)
4m
gebruikt v.andere voorzieningen
24m
n.v.t.
10m
n.v.t.
5m
n.v.t.
20m
n.v.t.
163m
116 pp

Indien wordt uitgegaan van een plein van tenminste 25m breed, moet de minimale
lengte ten behoeve van de gevellente ((163-2x25)2) 58m zijn.
Ten behoeve van het aantal parkeerplaatsen moet de lengte van het plein ten minste
150m zijn. (uitgegaan van dwarsparkeren in twee rijen met een vakbreedte van ca.
2,5m en een marge voor infrastructuur)
1. Volgens ASVV 1996 (C.R.O.W.) is bedraagt het maximale aantal parkeerplaatsen benodigd voor bezoekers in
een dergelijke situatie 15% van het aantal parkeerplaatsen voor bewoners

100m

Afbeelding 8.
Een plein van 25 x 150m zou
voldoende ruimte bieden voor de
gestelde 116 parkeerplaatsen
In deze afbeelding geeft de rode
rechthoek een plein aan met die
afmetingen.
Dit plein volgt in belangrijke mate
de zichtlijn die ook de diepte van
het kavel aangeeft. In het noorden
komt deze lijn samen met andere
zichtlijnen. Dit punt blijkt recht
onder een van de torens uit te
komen.
In het zuiden moet het plein gaan
aansluiten op de Sandersweg.
Het plein biedt dus niet alleen
ruimte aan de openbare
voorzieningen, maar verbindt ook
Sandersweg met het virtuele
centrum van de grondlaag.
Tevens zal deze uitsparing licht en
lucht scheppen in die grondlaag.

FRANK HERMSE

Op basis van deze gegevens
worden vervolgens de plaats,
richting, vorm en entree van het
openbare binnenplein gebaseerd.
De minimale grootte van het plein
is afhankelijk van de gewenste
gevellengte van de voorzieningen
of van het aantal parkeerplaatsen
dat op het plein moet worden
gerealiseerd. Het blijkt dat het
aantal parkeerplaatsen bepalend
is.
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Afbeelding 7.
Hiernaast zijn contouren en
verdiepingsgrenzen van de
grondlaag gecombineerd met de
belangrijkste zichtlijnen en de
zones waarin de torens zullen
worden gerealiseerd.
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het uitsparen van het plein
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100m

100m

Afbeelding 11.
Na enige vereenvoudiging van de
raaklijnen ontstaat het hiernaast
afgebeeld plein. In het noorden is
een tweede pleintje toegevoegd;
dit maakt ook de noordelijke torens
bereikbaar door de buitenlucht.
Het plein biedt een overzichtelijke
openbare ruimte met een zeer
ruime entree en meer dan
voldoende parkeergelegenheid
voor bezoekers. Iedere toren is
individueel goed bereikbaar en
herkenbaar. De diepte van het
kavel is goed zichtbaar. Zowel het
snijpunt van de zichtlijnen als het
zwaartepunt van de brandpunten
liggen binnen het plein.
Door zijn niet geringe breedte
geeft het plein een ruimtelijk
gevoel. Het ontbreken van dode
hoeken zorgt voor veiligheid.
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Afbeelding 10.
Ook de contouren van het plein
zijn in belangrijke mate te
herleiden naar raaklijnen door een
van de drie brandpunten.

FRANK HERMSE

100m
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Afbeelding 9.
In het relatieschema was reeds te
zien dat het plein o.a. in relatie
moet staan met de entrees van de
torens. Omdat te kunnen
bewerkstellingen laat ik het plein
zich als een ‘amoëbe’ richting de
torens bewegen.
Ook de entree en het zwaartepunt
van de grondlaag vallen nu binnen
het plein.
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5.3.6. ONDER

grondlaag
Afbeeld 12.
Het grootste deel van de locatie is
een archeologische vindplaats.
Het geniet dus de voorkeur om zo
min mogelijk te bouwen op de
ondergrond. Zodoende blijven
toekomstige opgravingen nog
mogelijk.
Direct op het maaiveld situeer ik
dan ook een grote parkeergarage.
Deze garage heeft een overmaat
aan parkeerruimte en is afgewerkt
met een bestraatte rijvloer i.p.v.
een betonnen rijvloer. Dat maakt
het ook na de realisatie van Het
Circuit mogelijk om, zonder het
parkeren te hinderen, op bepaalde
plekken opgravingen te doen.

torens op tweede maaiveld

parkeerlaag

losse bestrating
mogelijke archeologische vondsten

C

B

Afbeelding 13.
Om de grondlaag beheersbaar te
maken deel ik deze op in vier
sectors. Ieder deel vormt de basis
voor 2 of 3 torens. Dat betekent dat
dus ieder deel in zijn eigen
parkeergelegenheid, bergingen
en ontsluitingen zal moeten
voorzien.
Zoals te zien omvatten de delen B
en C de meeste ruimte. Hierin zal
dan ook het merendeel van de
voorzieningen worden gehuisvest.

A

D
100m

Zone B
120
180
2
5
3

Zone A
130
195
3
5
1
1

Zone C
210
315
3
8
1

bergingen
parkeerplaatsen
entreezones torens met;
liften
bezorgpunt / bakker

Zone D
140
210
2
5
1
1

bergingen
parkeerplaatsen
entreezones torens met;
liften
entree restaurant
milieuperron

bergingen
parkeerplaatsen
entreezones torens met;
liften
medische voorzieningen

bergingen
parkeerplaatsen
entreezones torens met;
liften
activiteitenzaal
beheerderslocatie

Afbeelding 14.
Uit de gegevens van de vorige
bladzijde blijkt dat de grondlaag de
hiernaast aangegeven voorzienigen moet bevatten.
Uiteraard krijgt ook elke zone zijn
eigen parkeergarage-entree en
heeft ook elke toren een eigen
entree aan het plein.
De voorzienigen exclusief voor de
bewoners zijn hier niet
meegenomen. Deze voorzieningen worden niet in, maar op
de grondlaag gesitueerd.
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animatie

11u

12u

13u

14u

15u

16u

17u

19u

20u

Als uitgangspunt voor de
berekening is 21 juni (de langste
dag) genomen.
Op deze dag zijn er nergens echte
bezonningsproblemen. Iedere
toren kan tevens ruim genieten
van de avondzon.
De doelstelling om iedere toren
een zonsopkomst en zonsondergang mee te geven vormt
ook geen enkel probleem.
Bij een vergelijkbare situatie op
een minder gunstige dag (21
maart, de gemiddelde dag) blijkt
iedere toren hooguit 2 uur per dag
in de schaduw van een van de
andere torens te staan. Daarbij
moet wel worden opgemerkt dat
men op een dergelijke, minder
gunstige dag, over het algemeen
minder gebruik maakt van de
buitenruimte. Tevens zal er dan
vaker sprake zijn van een
wolkendek dat een diffuse
belichting veroorzaakt zonder
dergelijke scherpe slagschaduwen.

18u
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In de afbeeldingen hiernaast
zijn de slagschaduwen van de
torens weergegeven gerelateerd aan de tijd van de dag.

9u
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10u

torens
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8u

slagschaduwen
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5.3.7. BEZONNING

21u
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Allereerst zal ik een ontwerp presenteren van
het openbare plein en van het collectieve deel
van de buitenruimte.
Vervolgens komen de torens onder de
aandacht.
De eerste toren is een liggende toren en heeft
als thema ‘extra toegankelijk’.
De tweede torens is de kleinste toren en bevindt
zich bovenop de horizontale toren, het thema
van deze toren is deels gemeenschappelijk
wonen.
Ervan uitgaande dat de torens een kleurrijke
verzameling van verschillende handschriften
moeten vormen, zal de variatie het meest
optimaal zijn wanneer iedere toren door een
andere ontwerper wordt vormgegeven.

het

circuit

In hoofdstuk 7 zijn dan ook de volgende zeven
torens te vinden, ontworpen door 7
medestudenten.
In hoofdstuk 8 werk ik ten slotte de laatste toren
verder uit. Met deze uitwerking zal ik bij deze
toren verder gaan dan bij de overige torens.
Het schema hieronder geeft de verdeling van de
torens weer. Per toren en sector worden de
ontwerper, het thema, de hoogte en de
bijbehorende voorzieningen genoemd.

446902

In dit hoofdstuk zal ik een concrete invulling
geven aan een groot deel van Het Circuit.

voor

FRANK HERMSE

ontwerp
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stapsgewijs
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6. CLOSE UP
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15m
15m

Entrees
Op deze afbeelding zijn entreezones
ingetekend.
De blauwe stippen markeren de
entrees van de parkeergarages, vier
in getal, één per cluster.
De rode stippen markeren de
entrees van de torens. De entrees
van de bovenste twee torens (7 en 8)
bevinden zich aan een tweede,
kleiner binnenplein, dat een minder
openbaar karakter kent dan het
grote plein.
De groene stippen geven de entrees
van het gebied aan. Merk op dat er
zich in het noorden van het gebied
een tweede entree bevindt. Deze
entree is enkel bedoeld voor
langzaamverkeer van en naar de
toekomstige woonbuurt ‘De Kuil’. De
route van deze entree valt samen
met een belangrijke zichtlijn.

‘De Kuil’

Bezorgpunt boodschappen

Medische voorzieningen

Afvalinzameling

FRANK HERMSE

Zonering
De blauwe gebieden op deze
afbeelding geven de inpandige
ruimte weer, de gele gebieden de
openbare ruimte.
Aan de binnenrand van de inpandige
ruimte is een strook van 15m
gereserveerd. Binnen deze strook
moeten de entrees van de torens en
de entrees van de parkeergarages
een plaats krijgen. Verder zullen er
zich de openbare voorzieningen en
de bergingen bevinden. De overige
ruimte is volledig gereserveerd voor
parkeren.
Aan de rand van de openbare ruimte
bevindt zich tevens een strook van
15 m. Deze strook is gereserveerd
als verkeersruimte, deze zone dient
verder leeg te blijven. De ruimte die
hier over blijft zal onder meer het
parkeren voor bezoekers moeten
herbergen.
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entreelaag
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uitwerking
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6.1. START / FINISH

Voorzieningen
Bij ieder cluster horen één of
meerdere openbare voorzieningen.
Over het algemeen bevinden deze
voorzieningen in de rand van de
grondlaag (binnen de zone van
15m). Hiernaast is hun locatie
aangegeven.

Activiteitenzaaltje

Pendeldienst

Entree restaurant / eetcafé
76
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3.100m2
8.000m2

Ruimte
Om na te gaan of het gestelde
programma past in de daarvoor
gereserveerde ruimte heb ik
allereerst hiernaast de oppervlaktes
van die ruimtes weergegeven

C

B

446902

2 x 9.800m2

3.180m2

7.200m2

D
3.400m2

A

5.600m2

3.200 +
1.800m2

AFSTUDEERPROJECT

Om vervolgens te bepalen of deze oppervlakten voldoen ga ik uit van de volgende maximaal benodigde
oppervlakten:
- 30m2 per parkeerplaats (inclusief verkeersruimte)
- 4m2 per berging (inclusief verkeersruimte)
- 150m2 per toren voor de entree
- 150m2 per parkeergarage voor de entree
- 150m2 voor de volgende voorzieningen; medisch(3x), berzorgpunt, entree restaurant en afval
- 500m2 voor het activiteitenzaaltje

FRANK HERMSE

1.700m2

Het is duidelijk dat er vrijwel overal meer dan voldoende ruimte is. De overmaat kan dienst doen voor
overige (extra) ontsluiting en ander onvoorzien ruimtegebruik.
Alhoewel er een tekort aan ruimte is voor het parkeren in sector D, is er een nog groter overschot in de
overige ruimte in die sector. Het ruimtetekort kan hiermee dus worden opgevangen.
Het enorme overschot aan parkeerruimte in sector C biedt alternatieve parkeerruimte indien in de overige
sectoren archeologische opgravingen plaatsvinden. Tevens zullen hier de technische installaties
(blokverwarming ed.) worden ondergebracht. Resterende ruimte kan verhuurd worden als bedrijfsruimte
(voor bijvoorbeeld nabijgelegen taxibedrijf) of als opslagdepot.
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Na een vlekkenplan en de
programmatische invulling, nu de
concrete vormgeving van het
plein.
Leidend bij de indeling is de diepte
van het plein. Een zichtas over die
diepte snijdt dwars door het plein.
Centraal op het plein bevinden zich
de parkeerplaatsen. Daarachter een
grote vijver en meer westelijk een
groen eilandje. In de rand bevindt
zich het overige programma.

Zoals verwacht neemt het parkeren
een centrale plaats in op het plein.
Dit betekent echter nog niet dat het
een storend element zal vormen.
Het parkeren is namelijk opgelost in
wat kan worden gezien als een
‘parkeersculptuur’.
Aan de zuidelijke zijde is sprake van
een doorsnee-situatie met dwars
parkeren aan weerszijden van de
zichtas; dit loopt echter geleidelijk
over in een situatie waarin onder een
hoek boven elkaar wordt
geparkeerd. De vorm die hier
ontstaat loopt geleidelijk over in het
maaiveld en wordt zodoende als
vanzelfsprekend opgenomen in zijn
omgeving.
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De gevel aan de rand van het plein is
bekleed met half-transparante
metaalschermen. Dit materiaal staat
toe dat er daglicht kan doordringen
in de parkeergarages en er een
contact ontstaat tussen de garages
en het plein. Tevens worden de
garages op deze manier voorzien
van een natuurlijke ventilatie.
Desondanks blijft een strak
afgewerkte gevel mogelijk.
De rand van de grondlaag is aan de
buitenzijde aan de kant van ‘De Kuil’
afgewerkt met dezelfde
metaalschermen. Het overige deel
van deze rand heeft echter een
afwerking van aluminium
stroken.(naar een gelijksoortig
voorbeeld van Herzog & De Meuron
in Basel, Zwitserland) Deze bieden
een meer solide gevelbeeld. Door
deze stroken plaatselijk te torderen
ontstaan gevelopeningen met een
zelfde functionaliteit als de
metaalschermen.

FRANK HERMSE
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Hoewel alle andere voorzieningen
die zich op dit niveau in de rand van
het plein bevinden, heeft de halte
voor de pendeldienst een centralere
plek gekregen. Een groen eilandje
biedt als het ware rugsteun voor
deze halte.

AFSTUDEERPROJECT

Op de kop van de parkeersculptuur
bevindt zich een grote vijver. In deze
vijver wordt het regenwater van het
Circuit verzameld en grotendeels
geïnfiltreerd in de ondergrond.
Tevens biedt deze vijver een
bluswatervoorziening voor de
brandweer. Er zal dus altijd een
minimale hoeveelheid water in
staan. Verder wordt voor iedere
nieuwe bewoner een vis uitgezet in
deze vijver.
Dwars door de vijver loopt de zichtas
van het plein die eindigt in een trap
naar de ‘gemeenschappelijke
achtertuin’. Deze trap biedt
ogenschijnlijk een brede opgang
naar die tweede laag, maar eindigt
slechts in een plateau van waaraf
men zicht heeft op die laag. De
werkelijke trap naar die laag bevindt
zich verborgen achter de grote trap.
Zodoende zullen buitenstaanders
minder snel geneigd zijn deze laag
te betreden zonder dat hun de
toegang volledig geweigerd wordt.
Halverwege de vijver heeft de
zichtas een aftakking die verder
loopt richting de verbinding van het
Circuit met ‘de Kuil’
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Bovenop de parkeergarages
bevindt zich een tweede
maaiveld. Dit nieuwe maaiveld
behoort toe aan de bewoners van
Het Circuit. Alhoewel deze zone
wel toegankelijk is voor derden
zal die toegankelijkheid geen
vanzelfsprekend karakter dragen.
Op dit tweede maaiveld bevinden
zicht tal van collectieve voorzieningen. Een aantal van deze
voorzieningen bevinden zich in
de voet van enkele torens, deze
voorzieningen zijn exclusief
bedoeld voor de bewoners van
Het Circuit.
Het totaal van de voorzieningen in
deze zone geeft een meerwaarde
aan het wonen in Het Circuit ten
opzichte van het wonen daarbuiten.
Uiteraard is een deel van de ruimte
gereserveerd voor de torens. Het
overige deel vormt een soort van
gemeenschappelijke achtertuin
waarin de genoemde voorzieningen
verweven zijn.
De bodembedekking van deze laag
wordt in hoofdzaak gevormd door
gras. Afgewisseld met lage
begroeiing en enkele bomen biedt
dit gras een open en groene
omgeving die het midden houdt
tussen park en achtertuin.
De meest omvangrijke voorziening
wordt gevormd door een rondgang
langs de randen van deze laag.
Deze rondgang van maar liefst 1,8
km is zodanig ingericht dat deze
uitstekend geschikt is als wandelroute, trimparcours maar ook als
skatepad.
De referentie die dit parcours vormt
naar de voormalige functie van de
locatie als motorcrosscircuit wordt
compleet gemaakt met een vangrail
die de randen van het tweede
maaiveld afbakent.

446902

achtertuin

FRANK HERMSE

gemeenschappelijke

AFSTUDEERPROJECT

uitwerking

6.2. OFF-TRACK

Toegang tot dit tweede maaiveld kan
verkregen worden vanaf het
openbare plein, maar ook vanuit de
torens en zelfs de parkeergarages
(groene stippen).
Iedere toren beschikt dus over een
volwaardige entree aan dit niveau.
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Podium / Hangplek

Kantoor beheerder

Voorzieningen met een grotere
ruimtebehoefte, zoals het centrale
plein, het trapveldje en de
tennisbaan zijn in de ruimere
gebieden rond de torens geplaatst.
Verder is de plaatsing van de
voorzieningen erg afhankelijk van
hun functioneren.
Zaken als het hondentoilet en de
barbecueplaats, die enige overlast
kunnen veroorzaken, zijn op een
afstandje van de torens geplaatst.

Tennisbaan

Speeltuintje
Centraal plein

446902
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Fitnessruimte
Dagopvang

De overige voorzienigen op het
tweede maaiveld bevinden zich in de
buitenlucht en zijn dus algemeen
toegankelijk.
Door zijn hoogte is de ruimte op dit
tweede maaiveld voor buitenstaanders echter beperkt
bereikbaar. Zodoende worden
minder dwingende eisen gesteld
aan de inrichting van de
buitenruimte (in het kader van
sociale veiligheid) dan op het
openbare plein het geval is.
Als gevolg hiervan kan de ruimte op
een informele wijze worden
ingericht.
Verspreid door het gebied bevinden
zich dan ook talrijke, door begroeiing
afgeschermde, zithoekjes

FRANK HERMSE

Zwembad / Sauna
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Zoals gezegd bevindt zich een
aantal collectieve voorzieningen
inpandig in enkele torens. De
koppeling met een toren betekent
echter niet dat bijbehorende
voorziening enkel voor de
betreffende toren toegankelijk is.
De bewoners van alle torens kunnen
middels een elektronische sleutel
gebruik maken van al deze
voorzieningen.

Het kantoor van de beheerder van
Het Circuit bevindt zich duidelijk
herkenbaar op een centrale plek in
toren 1, recht onder het vide van
toren 2.
Barbecueplaats

Trapveldje
Hondentoilet

Ook het plein is op een centrale plek
op het tweede maaiveld geplaatst.
Direct hieraan grenst het podium,
dat tevens dienst doet als hangplek
voor de oudere jeugd van Het
Circuit. In de directe nabijheid
daarvan bevindt zich het trapveldje.
Aan de andere zijde van het plein
bevindt zich de dagopvang, die op
zijn beurt grenst aan een
speeltuintje, alwaar de jongere
kinderen terecht kunnen.
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Ook langs de rondgang bevinden
zich her en der kleine fruitbomen die
bijdragen aan deze opbrengsten.
Hun primaire functie is echter het
visueel begeleiden van de route.

446902

Enigszins beschut door heesters als
bijvoorbeeld de jeneverbes worden
hier op kleine schaal gewassen voor
de consumptie verbouwd.
Hierbij valt te denken aan een
kleurrijke mix van diverse groenten,
zodanig gegroepeerd dat de strook
het hele jaar door groen blijft.
De opbrengsten van deze gewassen
komen ten goede aan de bewoners
van Het Circuit.

FRANK HERMSE

Grote delen van de resterende
ruimte op het tweede maaiveld
zullen worden beplant.
Vooral langs de westelijke rand,
waar de bezonning optimaal is,
bevinden zich enkele groene
stroken.

Een aantal ruime openingen in het
tweede maaiveld laten licht door in
de onderliggende parkeergarages.
Hierdoor ontstaat tevens een visueel
contact tussen beide lagen dat ten
goede komt van de sociale
veiligheid. Enkele van deze
openingen bieden de mogelijkheid
om de parkeerlaag direct te bereiken
middels een hellingbaan of trap.

AFSTUDEERPROJECT

Verder zijn er verspreid over de laag
kleinere bossages te vinden die
beschutting bieden aan de eerder
genoemde zithoekjes.
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6.3.1. TOREN 1
uitwerking

Dit woongebouw vormt als het ware een
horizontale toren.
De toren strekt zich uit langs de meest
aantrekkelijk (zuid)zijde van het plan. Doordat
de toren de rand van de grondlaag hier verhoogd
wordt een extra nadruk gelegd op de locatie van
de entree van het binnenplein.
Dit woonblok zal voornamelijk door minder
validen en ouderen bewoond worden. Over het
algemeen zullen deze mensen meer tijd dan
gemiddeld in hun woning doorbrengen. De

De woningen worden ontsloten door een galerij,
die met zijn breedte van 2 meter zeer ruim is.
Deze galerij maakt het mogelijk dat twee
rolstoelen elkaar zonder problemen kunnen
passeren. Maar er ontstaat zo ook een
ontmoetingsplek voor de bewoners.

446902

Hoogte vanaf tweede maaiveld:
gemiddeld 3 woonlagen.

Aangezien de meeste bewoners niet bijzonder
goed ter been zullen zijn, worden de woningen
onderhoudsarm uitgevoerd. Dit betekent niet
alleen een zorgvuldige materiaalkeuze maar
ook een betrekkelijk kleine woning.
FRANK HERMSE

Aantal woningen: 58

geringe hoogte van het blok stelt hun in staat om
een directere relatie met de straat (plein) aan te
gaan.

AFSTUDEERPROJECT

Thema: extra toegankelijk
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Vervolgens breng ik de BLOB-vorm
terug tot een geometrisch volume.
Zodoende blijven slechts de
essentiële vervormingen behouden.
De BLOB wordt hierdoor minder
dominant maar levert toch nog een
sterk contrast met zijn overwegend
rechthoekige omgeving.

Definitieve vorm
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De gevel is ook hier bekleed met
half-transparante metaalschermen.
Dit maakt een continu gevelbeeld
mogelijk waardoor het volume als
een monoliet ervaren wordt. Hoewel
de uitsparingen in de schermen
slechts minimaal zijn, kan het
glasvlak daarachter een veel groter
oppervlak bestrijken.
Het dak van dit volume is voor zijn
omgeving een belangrijk zichtpunt
en kan daarom gezien worden als
een vijfde gevel.
Hier kies ik dan ook voor een mossedumdak dat een aangenaam
beeld biedt.
In de grootste uitloper van het
volume bevindt zich de hoofdontsluiting. De woningen achter
deze ontsluiting vangen een deel
van hun daglicht indirect via een
groot vide waarin liften en trappen
geplaatst zijn. Lange hellingbanen
bieden hier een alternatieve
verbinding tussen de verdiepingen.
Tevens wordt hiermee voorzien in
een vluchtroute voor rolstoelgebruikers.

446902
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BLOB

FRANK HERMSE

Door gebruik te maken van BLOBarchitectuur kan het volume zich
beter voegen naar zijn situatie.
Plekken met een gunstigere
bezonning kunnen worden gemaximaliseerd en conflicten met de
overige torens worden vermeden.

AFSTUDEERPROJECT

Volume uit stedebouwkundig plan

Het rechte volume uit het stedebouwkundige plan raakt op een
aantal punten drie andere torens.
Bovendien zorgen die torens voor
een aantal minder gunstige zones
wat betreft bezonning.
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Niveau 2

Niveau 1

10 m

toren 3

10 m

toren 3
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hoofd ontsluiting

hoofd ontsluiting

17 woningen

vide

toren 2

446902

toren 10

secundaire ontsluiting

toren 10

secundaire ontsluiting

entree plein

FRANK HERMSE

Sandersweg

beheerdersruimte

vide

toren 2

15 woningen

plein

plattegronden

6.3.2. TOREN 1
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Niveau 4

Niveau 3

10 m

toren 3

10 m

toren 3
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7 woningen

hoofd ontsluiting

15 woningen

hoofd ontsluiting

vide

toren 2

vide

toren 2

FRANK HERMSE

vide

toren 2

4 woningen
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hoofd ontsluiting

Niveau 5

toren 3

toren 10

2003

2003

6.4.1. TOREN 2
uitwerking

Thema: deels gemeenschappelijk wonen
Aantal woningen: 20 + 14 studentenkamers

Deze interactie dient tevens als streefbeeld voor
de sociale samenhang in de overige torens.
Overigens biedt het delen van de keuken ook
praktische en financiële voordelen.

Alle verkeersruimte is aan het vide geplaatst. De
gevel aan dat vide is transparant, men kan
elkaar door het gebouw zien bewegen. Dit
brengt het gebouw tot leven en versterkt de
sociale samenhang.

AFSTUDEERPROJECT

De woningen in deze toren delen enkele van hun
woonfuncties met een klein aantal andere
woningen. Men beschikt niet over een
volwaardige keuken maar deelt deze met de
buren.
Het feit dat men gedwongen is om met andere
bewoners in aanraking te komen, creëert in deze
toren een vanzelfsprekende interactie.

Naar buiten toe doet de toren zich voor als een
strak en sterk samenhangend geheel. Terwijl de
sfeer rond het vide een informele uitstraling heeft
die doet denken aan een ouderwets hofje waar
bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

FRANK HERMSE

In sociaal opzicht is deze toren het meest
extreme voorbeeld van Het Circuit. Deze toren
kent een enigszins experimentele woonvorm.

Omdat het hier echter een woonvorm betreft
waar de bewoner expliciet voor moet kiezen
heeft de toren slechts een beperkte omvang.

446902

Hoogte vanaf tweede maaiveld: 30m

Als gevelbekleding is gekozen
voor keramische panelen
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Het vide krijgt vangt zijn daglicht
behalve van de uitsparing in het
dak ook van de grote opening in de
voorgevel en een aantal kleinere
openingen in de zijgevels. Deze
laatste openingen snijden tevens
zó door het blok heen dat de eerste
en laatste zonnestralen van de dag
het vide kunnen bereiken.

FRANK HERMSE

Men betreedt de middenzone door
een gemeenschappelijke voordeur
Achter die voordeur volgt een gang
waarop de woningen aansluiten
met een dubbele deur. De andere
zijde van deze gang kijkt uit op het
vide. Enkele vertrekken van de
woningen kijken middels onregelmatig geplaatste ramen op een
informele manier uit op dat vide.
Aan het einde van de gang bevindt
zich een gemeenschappelijke
woonkeuken met daarop aansluitend een grote loggia.
Iedere etage bevat twee woonunits
van 2 of 3 woningen die gekoppeld
kunnen worden tot één grote unit
van 4 tot 6 woningen.
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Het gemeenschappelijk deel
kenmerkt zich door een transparante architectuur . De woningen
vormen daarop een sterke
tegenhanger met hun bijna
klassieke architectuur.
Indien men dus geen behoefte
heeft om zich te bevinden in het
gemeenschappelijke deel, kan
men toevlucht zoeken in de
vertrouwde omgeving van de
privé-vertrekken. De plattegronden van deze vertrekken zijn
niet significant anders dan wat men
gewend is van de traditionele
woningbouw. Dit moet voor een
lagere drempel zorgen voor
potentiële bewoners.
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Alle gemeenschappelijke functies
binnen deze woontoren bevinden
zich in de middenzone. De privé
vertrekken bevinden zich aan
weerszijden daarvan.

Onder het vide bevindt zich de
horizontale woontoren met daarin
de ruimte van de beheerder. Deze
functie wordt door het licht
afkomstig uit het vide extra
benadrukt.
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Type A

Type B

Type As

Pantry

Privé

Pantry

Berging

Loggia

Woonkeuken

Gemeenschappelijk

Vide

plattegronden

6.4.2. TOREN 2
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2 units van 3 woningen, te koppelen tot één unit van 6 woningen

Berging

Slaapkamer

Slaapkamer

Slaapkamer

wc

Badkamer

Badkamer
wc

Woonkamer

Woonkamer

Loggia

Slaapkamer

1ste en 5e verdieping
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10 m

Type As

Type B

Type A
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Type C

Type Cs

Privé

Pantry

Woonkamer

2e en 6e verdieping

90

Badkamer

Berging

Gemeenschappelijk

Loggia

Woonkeuken

FRANK HERMSE

2 units van 2 woningen, te koppelen tot één unit van 4 woningen

AFSTUDEERPROJECT

Slaapkamer

wc

Slaapkamer

Vide

Loggia
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10 m

Type Cs

Type C
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Type E

Type F

Type G

wc

Pantry

wc

Pantry wc

Pantry

Privé

Woonkamer

Slaapkamer

Woonkamer

Woonkamer

3e verdieping
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Berging

Berging

Badkamer

Vide

Loggia

Loggia

Woonkeuken

Gemeenschappelijk

FRANK HERMSE

2 units van 3 woningen
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Berging

Badkamer

Slaapkamer

Badkamer

Slaapkamer
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10 m

Type Es

Type Fs

Type Gs
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4e verdieping

92

Loggia

wc
wc
wc

douche

douche

douche

Woonkeuken

wc

Kamer

douche

Kamer

Vide

FRANK HERMSE

2 units van 7 studentenkamers
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Type H
(studentenwoningen)

Kamer

Kamer

Kamer

Kamer

Kamer

Type Hs

446902

10 m
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Een van de uitgangspunten betreffende de
invulling van Het Circuit is het realiseren van
een grote mate van afwisseling .
Deze behoefte aan afwisseling is zeker ook
van toepassing op de woontorens.
Dit bracht mij op het idee een aantal
medestudenten te vragen om ieder een
ontwerp voor één van de torens te maken.
Dit ontwerp zou slechts conceptueel van
aard hoeven zijn en hoeven te dienen om
zowel het beeld van Het Circuit compleet te
maken als om de opgestelde randvoorwaarden te toetsen.
Het kostte betrekkelijk weinig moeite om een
7-tal medestudenten bereid te vinden om mij
te voorzien van de ontbrekende torens.
In dit hoofdstuk de resultaten van hun
inspanningen.
De basis van deze ontwerpen wordt gevormd
door een aantal spelregels. Deze spelregels zijn
gebaseerd op de informatie uit hoofdstuk 5.
Hoewel via mijn website alle informatie uit dit
hoofdstuk beschikbaar was, gaf ik mijn
medestudenten de volgende samenvatting van
uitgangspunten en programma voor hun toren
mee:

door

2003

medestudenten

PEen beknopt beschreven woonthema.
PEen 3d-model met gegevens over de
situatie van hun toren.

PHet gegeven dat de toren rust op een
gemeenschappelijke grondlaag waarin de
entree en het parkeren reeds zijn
ondergebracht.
PHet aantal woningen dat de toren bevat
PDe hoogte die de toren moest krijgen
PEen indicatie voor het aantal verdiepingen,
liften en trappen.
PEen grondvlak van 30 x 50m waarbinnen de
torens moesten worden geplaatst.
PDe oriëntatie van de toren, gebaseerd op
bezonning en uitzicht.
PDe vraag om het dak toegankelijk te maken
voor de bewoners
PEen voorkeur voor gebiedseigen materialen
t.b.v. de gevelafwerking
PIndien van toepassing een collectieve
voorziening die zich op de eerste laag van de
toren bevindt.

446902

torens

FRANK HERMSE

ontwerpen

Ter verduidelijking van hun ontwerp vroeg ik mijn
medestudenten om een tekstuele beschrijving
van hun ontwerp, voorzien van enkele
gevelbeelden en eventueel een principeplattegrond. De ontwerpen die zij vervolgens
geheel belangeloos maakten zijn te vinden op in
de volgende 7 paragrafen.
AFSTUDEERPROJECT

gast

7. KARAKTERS
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7.1. TOREN 3
gast-ontwerp

Hoogte vanaf tweede maaiveld: 36m

De gevel van deze toren is van een massief
materiaal waar gaten in zijn "geprikt"
(bijvoorbeeld beton) . De eigenlijke gevel van de
woningen is van glas, behalve op de
verdiepingen 0 (begane grond) 4 en 8. Op de
begane grond komt de entree van de toren en de
gevel ligt er zover terug dat er vanzelf een
podium ontstaat.

Op verdieping 1, 2 en 6 hebben de woningen
hun eigen geluiddichte kamer in de woning. De
gevel van de begane grond en de verdiepingen 4
en 8 zijn dicht. Ze zijn gemaakt van een
isolerend materiaal of bijvoorbeeld van een
soort golfplaten die van binnen "gevuld" zijn met
isolatiemateriaal.

446902

Aantal woningen: 20 + 28 studentenkamers

Op de volgende pagina zijn de plattegronden
van deze toren afgebeeld.
FRANK HERMSE

Thema: extreme geluidsisolatie

Op verdieping 4 en 8 komen geluiddichte
kamertjes die bij de woningen (of
studentenkamers voor studenten van het
conservatorium bijvoorbeeld) gehuurd kunnen
worden.

AFSTUDEERPROJECT

Ontwerpster: Vivian Herben (Arch)
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Plattegrond verdieping 4 en 8 met geluidsdichte kamers
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7.2. TOREN 4
gast-ontwerp

Ontwerper: Björn Schoeberichts (Arch)
Thema: maximaal wonen

modernistische uitstraling en architectuur) en
VINEX huisjes (met karakteristieke
woningplattegronden en bijvoorbeeld een parkje
voor de deur).

Maximale afstemming op woonwensen d.m.v.
het aanbieden van verschillende woningtypen.

FRANK HERMSE

Wonen is niet zozeer alleen verblijven in een
ruimte; het is leven in die ruimte.
In ieders leven spelen verscheidene en
verschillende facetten de hoofdrol. Daarom is er
niet te spreken van één universeel maximaal
wonen.
Het is voor (bijna) iedereen iets anders.
Leefstijl?
Zo is er onderscheid te maken in het wonen in
herenhuizen (met hoge plafonds, smalle hoge
kamers en hoge ramen, grachtenpandjes
(gezellig knus), design appartementen (steriele,

Verder zijn hobby's ook van groot belang bij de
afstemming van de “maximale” woning op een
bepaald persoon. o.a.:
P
Koken
(bijvoorbeeld grootte keuken instelbaar)
P
Loungen / films
Tuinieren (serres en daktuinen, deels
P
privé deels openbaar)
P
Kinderen (bijvoorbeeld speeltuinen in
“de buurt”)

AFSTUDEERPROJECT

Hoogte vanaf tweede maaiveld: 48m

446902

Aantal woningen: 50
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Vloer "M"

Vloer "A"

Ook is het een goed idee om semipermanente flexibiliteit te gebruiken,
zodat de bewoners, als bij een grote
schoonmaak, de woning opnieuw
kunnen indelen.
Hierdoor kan in relatief kort
tijdsbestek, individualiteit gewaarborgd worden.
Zoals bijvoorbeeld het op architectonische wijze paviljoen ordenen van
schuifwanden.

446902

Functionele, gebeurtenis gerelateerde flexibiliteit zoals meer ruimte
met feestjes of meer ruimte met eten
met gasten en/of koken wel.

FRANK HERMSE

Een grotere ruimte betekent dus niet
persé maximaal wonen.
Dus flexibiliteit zou een aspect
kunnen zijn van maximaal wonen,
maar het is geen voorwaarde.
Tenminste niet in een 24-uurs
periodiek.

Gevels

Het klinkt misschien wat banaal,
maar de toren bestaat uit een
opeenstapeling en rondomschakeling van de letters
M.A.X.I.M.A.A.L. Omdat er rondom
de gevels dus steeds openingen en
doorzichten zijn, ontstaat een
dynamische levendige gevel met
veel patio's en dakterrassen. Op of in
deze openingen zullen veel (semi-)
openbare daglicht-betrede ruimten
komen waar bijvoorbeeld het type
“vinex” of “tuin”woning, zijn
karakteristieke pluspunten herbergt.
Mensen wonen dus in hun eigen
“buurtje” aan kleine pleintjes, parkjes
en speeltuinen.
In het hart van de toren is een enorm
vide (waar de letters elkaar dus niet
raken) waardoor daglicht
binnenkomt (zowel van boven, als
door de openingen in de tekst. (zie
afbeeldingen))
Hier bevinden zich ook de liften.

AFSTUDEERPROJECT

Uiterlijkheden
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7.3. TOREN 5
gast-ontwerp

Thema: milieubewust wonen
Aantal woningen: 70

Middels een schuinstand benadrukt de toren het
centrale punt van het openbare plein dat zich
recht onder het overhangende deel van de toren
bevindt.

De verticale ontsluiting van de toren bevindt zich
in de betonnen stabiliteitskoker. Aangezien
iedere etage slechts 3 woningen hoeft te
bevatten en de koker zich centraal in de toren
bevindt kan volstaan worden met een minimale
verkeersruimte voor het ontsluiten van de
woning.

FRANK HERMSE

De gegeven footprint van deze toren valt
grotendeels op het openbare plein. Het
grondvlak van de toren beperkt zich dan ook zo
veel mogelijk tot het deel van de footprint dat op
het tweede maaiveld rust.

De schuinstand maakt eveneens zonwering aan
de zuidgevel overbodig.
De noordgevel krijgt een soort van natuurlijke
getraptheid die plaats biedt aan de balkons van
de woningen.

AFSTUDEERPROJECT

Een klimaatgevel geeft deze toren uitstekende
energetische eigenschappen. De constructie
wordt gevormd door een licht stalen skelet dat
zijn stabiliteit ontleent aan een betonnen kern.

446902

Hoogte vanaf tweede maaiveld: 70m
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7.4. TOREN 6

Aantal woningen: 70
Hoogte vanaf tweede maaiveld: 48m
Wonen en werken zijn van groot belang in ons
leven en dienen in het ontwerp een eigen plaats
krijgen zonder dat de ene functie aan de andere
functie ondergeschikt raakt.
Er moet tussen deze functies ruimte zijn voor
zowel onderling contact als afscheiding, net wat
de persoonlijke relatie van de bewoner met werk
en wonen is. Dit onderling contact en
afscheiding is geprobeerd te bereiken door de
scheidende wanden uit te voeren in een
translucent materiaal. Op deze manier is er
contact mogelijk doordat licht en beweging
uitgewisseld kunnen worden. De afscheiding is
er doordat er geen duidelijk beeld van de
activiteiten in de andere ruimte te verkrijgen is.
De gegeven footprint heeft een oppervlakte van
1500m2 met een zichtoriëntatie in zuidoost
richting. Om voldoende woningen in de toren te
kunnen huisvesten is iedere verdieping verdeeld
in 5 gelijke delen, met een uitgangs-oppervlakte
van 300 m2 per woning.

Om een chaotisch beeld van de gevel te
voorkomen en de rechthoekige vorm van de
toren te benadrukken is aan de galerijzijde
gekozen voor een glazen façade, die van de
galerij een binnenruimte maakt.
De verspringende lijn van de woningen komt
duidelijk naar voren in de zij-aanzichten, waar
het metselwerk een verspringende relatie heeft
met het translucente materiaal van de loggia's
en het doorzichtige glas van de galerij.

FRANK HERMSE

Thema: atelier- / werkwoningen

Er zijn 3 verschillende type's ontworpen, met
ieder een eigen oppervlakte en indeling.
Aangezien de 5-deling van de vloeren doorloopt
in verticale richting ontstaan er 5 verticale
blokken met een breedte van 10m. Terwijl de
vloeren van iedere verdieping wel de totale
oppervlakte van de voetprint beslaan worden de
3 type's in ieder verticaal blok afwisselend en
verschoven toegepast, zodat de gevellijn van de
woningen verspringend is.
Door de verspringende lijn ontstaat er op de
galerij een gemeenschappelijk gebied dat per
deel van grootte verschilt. Ook de grootte van de
loggia's van de woningen verschilt, niet alleen
per type, maar ook binnen een type zijn weer
allerlei mogelijkheden van schakeling
beschikbaar.

AFSTUDEERPROJECT

Ontwerper: Dave van der Helm (Arch)

446902

gast-ontwerp
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Voor de loggia’s en de galerij is een
minimale oppervlakte vastgesteld
van ieder 20 m2.

446902

De gegeven footprint is verdeeld in
5 gelijke delen, met een uitgangsoppervlakte van 300 m2.

De vloeren beslaan wel de totale
oppervlakte van de footprint om zo
optimaal gebruik te kunnen maken
van de oppervlakte.
Er zijn 3 verschillende type’s, met
ieder een een eigen oppervlakte en
indeling.
Deze type’s worden onderling
afwisselend gekoppeld en
verschoven.

AFSTUDEERPROJECT

FRANK HERMSE

Aangezien de 5-deling ook
doorloopt in verticale richting
onstaan er 5 verticale blokken van
10m breed.

Ieder blok krijgt zo een geheel
e i g e n k a r a k t e r, m e t e e n
afwisselende galerij -en loggialijn.
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FRANK HERMSE
Type 2:

Type 1:

180 m2 waarvan 50 m2 atelier

220 m2 waarvan 60 m2 atelier

260 m2 waarvan 90 m2 atelier

Voorgevel

Zijgevel

Achtergevel

AFSTUDEERPROJECT

Type 1:
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7.5. TOREN 7
gast-ontwerp

Thema: flexibel indeelbaar

De appartementen zijn volledig uit hout
opgebouwd, en volledig voorzien van alle
benodigde isolatie.

Aantal woningen: 70
Hoogte vanaf tweede maaiveld: 70m
Alle appartementen in deze toren zijn
opgebouwd uit een cocon die over de gehele
lengte vrij indeelbaar is. Ook de natte ruimte kan
vrij bepaald worden. Dit omdat het leidingwerk
zeer makkelijk aangesloten kan worden op het
hoofdstelsel, dat op de constructie is bevestigd.

De appartementen hebben een breedte van 6
meter en zijn in de lengte variabel. De grootte
wordt dus bepaald door de lengte van de cocon.

AFSTUDEERPROJECT

FRANK HERMSE

De appartementen zijn als het ware in de
constructie geschoven en op alle plaatsen te
verankeren. Er is dus een keuze op welk deel
van de omgeving men uitzicht wil hebben.

446902

Alle appartementen liggen parrallel met de y-as
van het gebouw. Ze hebben dus ook allemaal
zicht aan beide kanten.

Ontwerper: Niels Nederlof (Arch)

Woningen

Constructie

Totaal
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2 liftkokers, en 2 trappenhuizen
zorgen naast de ontsluiting voor een
stevige constructieve basis.
Aan deze kokers is een constructie
van betonnen liggers en kollomen
verbonden die een raster vormen
waarin de cocon appartementen
geschoven kunnen worden.

De constructie bestaat bijna volledig
van beton en is als volgt opgebouwd:
2 liftkokers, en 2 trappenhuizen
zorgen naast de ontsluiting voor een
stevige constructieve basis.
Aan deze kokers is een constructie
van betonnen liggers en kollomen
verbonden die een raster vormt
waarin de cocon appartementen
geschoven kunnen worden.
Kruisverbanden in de vloer en in de
gevels op de x-as zorgen voor de
nodige stabiliteit.

Gevels

FRANK HERMSE

Kruisverbanden in de vloer en in de
gevels op de x-as zorgen voor de
nodige stabiliteit.

AFSTUDEERPROJECT

Principe plattegrond

446902

De constructie bestaat bijna volledig
van beton en is als volgt opgebouwd:
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7.6. TOREN 8

Aantal woningen: 90
Hoogte vanaf tweede maaiveld: 90m
Buitenruimtes
Als buitenruimtes belangrijk zijn, dan geven we
ze een even groot oppervlak als de
binnenruimtes. Opbouw: Binnen de woningen
en naar buiten toe de buitenruimtes.
Bij buitenruimtes is uitzicht belangrijk, daarom
opent het gebouw zich waar dat uitzicht het
mooiste is. Waar een ander gebouw in de weg
staat, is de blik gericht naar de zijkanten.

Buitenruimtes - openbaring
Bij de grotere buitenruimtes ontstaat er inkijk
vanuit de bovenliggende appartementen. Hier
komt ook de infrastructuur uit. Hierdoor ontstaat
een publieke ruimte vergelijkbaar met
buitenruimtes op de grond.
Private buitenruimtes in de vorm van balkons en
loggia’s kijken op de ‘pleinen’ uit.

Buitenruimtes – de kenmerken
Wat bepaalt of een buitenruimte een loggia, een
balkon een terras of iets ander wordt?
Door Toren 8 wordt dit getest; er zijn
buitenruimtes met alleen een vloer, alleen een

Buitenruimtes - verheven
Er ontstaat een stedelijk leven dat zich verheft
boven de stad en afstand houdt. Met uitzicht,
rust en voorzieningen combineert Toren 8 –
ELEV8ED – stedelijk en dorps landschap.

FRANK HERMSE

Thema: veel buitenruimte

zijwand, alleen een dak en allerlei varianten en
combinaties. Hierdoor ontstaat een slingerende
lijn in de gevel die meteen zijn eigen constructie
is.
Het karakter van een buitenruimte wordt tevens
bepaald door de mate van openbaarheid. Ook
hierin wordt in Toren 8 geëxperimenteerd.

AFSTUDEERPROJECT

Ontwerper: Roy Bertholet (Arch)

446902

gast-ontwerp
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7.7. TOREN 9

Aantal woningen: 51
Hoogte vanaf tweede maaiveld: 45m
Om de individualiteit en vrijheid van de
toekomstige bewoners nog sterker te
benadrukken is dit thema al vroeg in het
ontwerpproces uitgebreid tot de individuele
woning.
In het concept voor de woontoren is dit tot
uitdrukking gebracht in de stapeling van vrije
kavels. Deze zwevende, vrije kavels stellen de
toekomstige bewoners optimaal in staat om naar
eigen smaak niet alleen de gevel , maar ook de
ruimte-indeling van de woning te ontwerpen. De
vrijheid van de bewoner wordt slechts begrensd
door de afmeting van de vloeren. Alle mogelijke
gevels en indelingen zijn toegestaan en
daarmee wordt de idee van de ideale droomvilla

FRANK HERMSE

Thema: individuele gevels

op 30 meter hoogte zo veel mogelijk
bewaarheid. De woningen worden als
containers in de constructie van de toren
geschoven.
Om de verscheidenheid aan toekomstige
woningen extra te benadrukken, is gekozen voor
een sobere en robuuste vormgeving van deze
constructie en gemeenschappelijke
voorzieningen. De vergelijking met een
boekenkast met daarin een enorme
verscheidenheid aan boeken in alle kleuren en
maten dringt zich op. De plaatsing van de
volumes komt voort uit het stedebouwkundig
plan; de relaties met andere torens en de
bezonning.
In het ontwerp is rekening gehouden met
verschillende bewonersgroepen. Zo zijn er 3
verschillende ‘kavels' die in grootte variëren van
67.5m2 tot 180m2. In totaal kunnen 55
appartementen in toren 9 geplaatst worden. Op
het dak van de uitstekende vleugel is een semiopenbaar dakterras gepland.
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Ontwerper: Frank van Gurp (Arch)

446902

gast-ontwerp
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FRANK HERMSE

+

Concept

Schetsen
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Plattegrond verdieping 5 - 14

AFSTUDEERPROJECT

Plattegrond verdieping 1 - 3

Doorsnede AA’
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8. TOREN 10
uitwerking

Thema: lounge

De bewoner beschikt over een
ruim, open en vooral licht
woonoppervlak waarin hij
ongehinderd kan ontspannen. De
woonkamer speelt dan ook een
centrale rol in de woning.
De gewenste neutraliteit van het
gebouw wordt bereikt met een
witte, bijna karakterloze architectuur. Glas, wit stucwerk en
buiten kale beton bepalen het
uiterlijk van de toren.
De witte architectuur biedt
vervolgens een prachtige basis
om beschilderd te worden met
gekleurd licht. Met behulp van dit
licht wordt de gemoedstoestand
van de bewoner beïnvloed.
Een gekleurde strook glas onderin
de gevel van iedere woning
voorziet in dit gekleurde licht. Als
gevolg van de continu veranderende lichtinval van buiten
zullen ook continu de hoek en de
intensiteit van dit gekleurde licht
veranderen.
Doordat dit gekleurde glas zich
onderin de gevel bevindt zal het
lichtspel zich voornamelijk op de
vloer afspelen en zodoende het
functioneren van de woning niet
hinderen.

Zuidgevel

FRANK HERMSE

Het thema ‘Lounge’ staat symbool
voor ontspannen. Het wonen
wordt losgekoppeld van de stress
van het dagelijkse leven. De
woning biedt een sterk neutrale
omgeving, met minimale referenties naar de drukke stedelijke
context.
Het woonoppervlak gaat naadloos
over in de leegte van de
omringende lucht.
Verkeersbewegingen in het
gebouw zijn aan het zicht
onttrokken. Hooguit het verkeer
op maaiveldniveau kan op afstand
worden waargenomen.

AFSTUDEERPROJECT

Hoogte vanaf tweede maaiveld:
90m

446902

Aantal woningen: 90
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De liftdeur verandert
continu van kleur

Noordgevel

446902
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In een grote, gestroomlijnde
uitsparing midden in de toren
maakt een stille windturbine
dankbaar gebruik van het luchtdruk verschil tussen voor- en
achterzijde van de toren.
Deze turbine voorziet in een groot
deel van de stroom-consumptie
van de toren.
De gekleurde rotorbladen zorgen
ook hier weer voor een dynamisch
lichtspel.

FRANK HERMSE

Een vergelijkbaar spel met
gekleurd licht speelt zich af
rondom de liften. De binnen- en
buitendeuren van de liften
bevatten verschillende kleuren
glas. Ook per verdieping verandert
de kleur van het glas. Zodoende
ontstaat er een dynamisch spel
van kleuren wanneer de lift zich
door het gebouw beweegt.

AFSTUDEERPROJECT

De woningen in de toren zijn
verdeeld over vier basis-types.
Ieder van deze types is herkenbaar aan een eigen kleur glas.
Doordat dit gekleurde glas zich in
de gevel bevindt krijgen de woning
een eigen identiteit in de gevel en
worden de woningen individueel
aanwijsbaar.
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Entree
eetcafé /
restaurant

Parkeergarage

Maaiveld niveau (openbare plein)

Op het niveau van de gemeenschappelijk achtertuin bevindt zich
de lounge van de toren. Deze, in
tweeën gedeelde, ruimte herbergt
een groen ingerichte wintertuin
waar men op een aantal bankjes
kan verpozen.

Collectieve buitenruimte

Verticale zone

446902

Entree toren

Lounge /
Wintertuin
Lounge /
Wintertuin
Verticale zone

AFSTUDEERPROJECT

Bergingen

FRANK HERMSE

Grenzend aan het openbare plein
heeft de toren een entreehal.
Vanuit deze hal kan men direct de
bergingen en de parkeergarage
bereiken die zich op dit zelfde
niveau bevinden. Centraal in de
hal bevindt zich een luie trap
waarlangs men zich naar de
lounge van de toren kan begeven.

Niveau tweede maaiveld (lounge)
Verticale zone

Vanuit deze ruimte worden de drie
verticale zones van de toren
ontsloten. Ieder van deze zones
bevat behalve installaties, een lift
en een trappenhuis. Overigens
zijn deze drie zones ook vanaf een
niveau lager bereikbaar.
De volledig beglaasde gevel van
de laat het groen binnen betrekkelijk ongemerkt overlopen in het
groen buiten.
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Vluchtweg (biedt tevens overstek)

Unit

Vanuit de verticale zones zijn de
woningen buiten het zicht direct
bereikbaar. De toren heeft 27
woonlagen met ieder vijf units.
Iedere unit is, zoals kenmerkend
voor de toren, georiënteerd op de
binnenstad van Maastricht.

446902

Noodtrappenhuis

Unit
Extra lift
Unit

Standaard woonlaag

Kleine eetzaal
Dakterras
Entree

Keuken

Dakterras

Dakterras

Doordat de units onderling
verschoven zijn en storende
buitenruimte ontbreekt, kan vanuit
iedere unit dagelijks een zonsopkomst en -ondergang worden
ervaren.
Aan de noordgevel vormt een
roostervloer een doorlopende
vluchtweg die aansluit op een
noodtrappenhuis in het westen.
Dakterras

Grote eetzaal
Dakterras

Restaurant / eetcafé

Daktuin

De meest westelijke verticale zone
bevat tevens een extra lift. Deze lift
ontsluit een restaurant / eetcafé
dat zich op de bovenste etage van
d e t o r e n b e v i n dt . O p h e t
maaiveldniveau kent deze
eetgelegenheid zijn eigen entree.
Door gebruik te maken van dit
eetcafé / restaurant wordt voor
buitenstaanders de mogelijkheid
geboden van het uitzicht van het
hoogste punt van Het Circuit te
genieten. Behalve een grote
eetzaal is er ook een kleine zaal
die voor speciale gelegenheden
kan worden gereserveerd.
Tevens kan men van uit de zalen
een ruim en groen dakterras
betreden.
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Unit
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Unit
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8.1. PLATTEGRONDEN WONINGEN

wc

Dit type beslaat twee woonunits
boven elkaar en vormt zo een
maisonnette.
De woonkamer staat centraal in de
w o n i n g . Ve r k e e r s r u i m t e i s
geminimaliseerd ten gunste van
het woonoppervlak.
Op de eerste woonlaag betreedt
men de woning dan ook direct via
de woonkamer.

Woonkamer
69m2

Een open trap naar de tweede
woonlaag scheidt de open keuken
van de woonkamer. De enige
gesloten ruimte op deze laag is het
toilet. dat aan het zicht wordt
onttrokken door een wandje dat
tevens ruimte voor een kapstok
biedt.

Serre
25m2

FRANK HERMSE

Keuken
8m2

Type A1 is het standaardtype
woning in de Lounge toren.
De overige types zijn varianten op
dit type.

446902

Type A1 - maisonnette

Vide

Badkamer
8m2

Slaapkamer
21m2
wc

Slaapkamer
25m2

Vide

Tweede woonlaag

Berging/
Garderobe
10m2

In het zuiden grenst een zeer
ruimtelijke, dubbelhoge serre aan
de woonkamer. Deze serre biedt
een semi-buitenruimte, beschut
van wind en regen. De serre kan
middels grote schuifdeuren
volledig bij de woonkamer worden
getrokken maar kan tevens aan de
gevel grotendeels worden
geopend.
‘s Zomers doet de serre dienst als
warmtebuffer voor de woonkamer
terwijl ‘s winters de zonnewarmte
optimaal wordt binnengehaald.
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Eerste woonlaag

Op de tweede woonlaag bevinden
zicht twee riante slaapkamers.
Een derde ruimte doet dienst als
berging, maar kan ook functioneren als garderobe, aansluitend op de grote slaapkamer.
In deze ruimte bevindt zich tevens
een tweede toegang tot de
woning.
Behalve een badkamer beschikt
de tweede woonlaag over een
eigen, apart, toilet.
Overigens grenzen alle natte
vertrekken aan de leidingschacht
in de verticale zone.
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Type A2 is een gespiegelde versie
van het standaardtype A1.

Keuken
3m2

Doordat de woningen in noordzuid richting verspringen ten
opzichte van elkaar bevindt de
entree zich op een andere plek.
Tevens is bij dit type de keuken wat
kleiner, wat ten goede komt aan de
serre, die groter is dan bij type A1.

wc

446902

Type A2 - maisonnette

Serre
28m2

Eerste woonlaag

Badkamer
7m2

Voor alle types geldt overigens dat
gebruik wordt gemaakt van relatief
slanke aluminium kozijnen
verdeeld in meerdere vlakken om
zo een betere weerstand te
kunnen bieden tegen de sterke
wind.

Vide

Slaapkamer
18m2

wc

Berging/
Garderobe
9m2

Slaapkamer
29m2
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Woonkamer
71m2

Het resterende, niet beglaasde,
geveloppervlak bestaat uit
gepolijste prefab betonelementen
die verder onbewerkt blijven.

Vide

Tweede woonlaag
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Slaapkamer
32m2
wc

Woonkamer
36m2

De types B1 en B2 beslaan ieder
slechts één unit.
Deze types zijn daarom uitstekende starterswoningen.
Net als bij de types A is type B2 een
spiegeling van type B1 met
aanpassingen voortvloeiend uit de
verspringing.
De woonkamer is bij deze types
niet bijzonder groot, maar indien
de serre bij dit oppervlak wordt
gerekend ontstaat er toch een
zeer ruim woonoppervlak.
Bij type B1 vormt de keuken als het
ware een scherm dat toilet- en
slaapkamerdeur van de woonkamer scheidt.
Aangezien er reeds in een apart
toilet is voorzien, is het mogelijk
dat de badkamer slechts via de
slaapkamer bereikbaar is.

Serre
25m2

FRANK HERMSE

Badkamer
8m2

446902

Types B1 enB2 starterswoning

Badkamer
6m2

Slaapkamer
25m2

wc
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Type B2 heeft een vergelijkbare
plattegrond.

B1

Woonkamer
41m2

Serre
25m2

B2
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Dit type is een gelijkvloerse variant
op de standaard maisonnette.
Door het ontbreken van een
hoogteverschil is dit type met
name geschikt voor oudere
bewoners.
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Type C - gelijkvloers

Voor de berging geldt, net als bij
type A, dat deze tevens dienst kan
doen als garderobe en tweede
entree.
In de woonkamer is wederom
voorzien in een apart toilet. De
badkamer kan daarom slechts
bereikbaar zijn via de andere
vertrekken.

FRANK HERMSE

Tevens vervalt de ruimte-reservering voor de trap. Hier is dan ook
gekozen om geen ruimte specifiek
voor verkeer te verbruiken

In tegenstelling tot types A en B
bezit deze woning niet alleen over
een serre maar ook over een
balkon.

Keuken
3m2

wc

Woonkamer
71m2

Slaapkamer
34m2

Slaapkamer
34m2

Badkamer
8m2
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De keuken wordt afgeschermd
van de woonkamer door het toilet.

Berging/
Garderobe
14m2

Serre
25m2

Serre
25m2

C
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Type D - penthouse

Keuken
8m2
Woonkamer
75m2

446902

Deze woning beslaat vier units. De
basis van deze woning is type A1.

wc

Serre
25m2

Balkon
25m2

Eerste woonlaag
Aan de woonkamer van type A1 is
een hele unit toegevoegd, deze
unit is dubbelhoog.
De slaapkamer kijkt uit op deze
extra unit.
Net als bij type C beschikt deze
woning over zowel een serre als
een balkon.

Vide

Vide

Badkamer
8m2

Slaapkamer
21m2

AFSTUDEERPROJECT

FRANK HERMSE

Eetkamer
69m2

wc

Slaapkamer
25m2

Berging/
Garderobe
10m2

Vide

Vide

Tweede woonlaag
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verdeling

types

Deze matrix geeft de verdeling van de
woningtypes over de toren weer.
In totaal zijn er 133 units beschikbaar voor
woningen.
Deze zijn als volgt verdeeld:

2003

over

toren

De woningen zijn tevens te herkennen aan hun
eigen glaskleur; type A heeft een blauwe
strook, type B een rode strook, type C een
paarse strook en type D heeft een oranje
glasstrook.

Type A: 25 woningen = 50 units
Type B: 55 woningen = 55 units
Type C: 6 woningen = 12 units
Type D: 4 woningen = 16 units

29

D

D

A1

D

D

A1

28
27
26

B1
B1

23

B1

22

18

B1

17

B1

B1

13

B1

12

B1

10

B1

9

B1

8

B1

3
2
1

B1

B1
B1
B1

A2

A1

A2

A2

A1

A2

B1
B1
B1
B1

C

B1
A2

A2

B1
B1

A1

A2
C

11

4

C

B1

14

5

A2

C

16

6

A1

B1
B1

7

A2
C

19

15

A2

B1

B1

21
20

A1

A2

B1
B1

C

B1
A2

A1

A2

A2

A1

A2

B1

B2

B1

B2

B1

B1

B2

B1

B2

B1

B1

B2

B1

B2

B1

B1

B2

B1

B2

B1

B1
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24

B1
A2
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Restaurant / Eetcafé

30

25

446902

8.2. MATRIX

B1
B1
B1

Lounge
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standaard

maisonnette
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uitwerking

2003

8.3. TEKENINGEN

1e Niveau type A1 (schaal 1:100)
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2e Niveau type A1 (schaal 1:100)
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Doorsnede AA’

type A1 (schaal 1:100)
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Overigens bestaat de achtergrond van het
ontwerp uit een combinatie van de werkelijke

Overigens bewijzen deze beelden dat het
realiseren van een woningdichtheid van 100
woningen per hectare niet hoeft te betekenen
dat er een benauwende buitenruimte ontstaat.
De woontorens beslaan slechts 1,5 van de 5,7
beschikbare hectaren. Het overgebleven
oppervlak is volledig beschikbaar als
buitenruimte.
Uitgangspunt voor Het Circuit was het realiseren
van 570 woningen. Met een uiteindelijk getal van
589 woningen en 42 studentenkamers is er aan
deze eis ruim voldaan.
Een ander uitgangspunt was het realiseren van
een grote mate van diversiteit tussen de torens,
een blik op onderstaande beelden maakt
duidelijk dat die diversiteit enorm is.

446902

Hoewel deze afbeeldingen een goed beeld
geven van Het Circuit moet men in het
achterhoofd houden dat de getoonde ontwerpen
overwegend conceptueel van karakter zijn en
derhalve geen volledig waarheidsgetrouw beeld
geven. Vooral het verschil in detailniveau levert
een zichtbare discrepantie tussen de torens.
Desalniettemin bieden deze beelden een
enorme hoeveelheid informatie over het
totaalbeeld dat de torens in samenspel met de
grondlaag zullen vormen.

hoogtelijnen en satellietbeelden van het gebied.
De weergave van de achtergrond mag dus als
zeer waarheidsgetrouw worden aangenomen.
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Dit laatste hoofdstuk toont een aantal
beelden van Het Circuit in zijn totaliteit.
De ontwerpen van alle 10 de torens zijn hier
samengevoegd met de ontwerpen voor
zowel het openbare plein als de collectieve
‘achtertuin’.

circuit
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animaties
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9. BEELDEN
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De kleurrijke hoogbouw van Het Circuit
tekent zich dus in alle windrichtingen
duidelijk af aan de horizon en
functioneert daarmee uitstekend als een
landmark voor Belvédère.
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Een vergelijkbaar beeld (onder) is te
zien vanuit het dorpje Borgharen, dat
zich ca. 2 km ten oosten van Het Circuit
bevindt.
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Kijkend in noordelijke richting vanuit de
st. Janstoren aan het Vrijthof (hartje
Maastricht) verschijnen de torens
duidelijk aan de betrekkelijk vlakke
horizon. Daarmee bieden zij een
duidelijke tegenhanger voor het
glooiende landschap aan de horizon ten
oosten en zuiden van Maastricht.

446902

Hiernaast afgebeelde fotomontage
illustreert de subtitel van dit project; ‘Een
nieuwe horizon voor Maastricht’.
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Hoewel de woningdichtheid op Het Circuit
als zeer hoog kan worden aangemerkt
ontstaat er toch een zeer ruimtelijk beeld.
Dit valt onder meer duidelijk te zien aan de
onderlinge afstanden tussen de torens.
Door een unieke plaatsing op de noord-zuid
as heeft ieder van de 10 torens een
onbelemmerd uitzicht in zowel oostelijke
als in westelijke richting.
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Ook over de oost-west as van Het Circuit
zijn de torens eveneens gelijkmatig
verdeeld waardoor hun uitzicht en
bezonning ook hier dus nauwelijks
belemmerd worden.

Door hun hoogte steken de torens
uitstekend af tegen de leegte van de groene
omgeving. Deze omgeving biedt de
bewoners van Het Circuit tevens
uitstekende mogelijkheden voor recreatie.
Indien men, zoals de gemeente Maastricht
dat doet, uitgaat van een lagere
woningdichtheid zal dit een groter
ruimtebeslag leggen op die groene
omgeving.
Door gebruik te maken van een hoge
dichtheid wordt dus ruim bespaard op die
omgeving. Zodoende ontstaat er als het
ware een symbiose tussen Het Circuit en
zijn omgeving.
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Een opvallend element aan het plein is de
overhellende toren. Deze toren markeert
het centrale punt van het plein, alwaar alle
zichtlijnen samen komen in het
zwaartepunt van Het Circuit.
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Waar het beeld van Het Circuit naar buiten
toe enigszins gedomineerd wordt door de
hogere torens, wordt het beeld aan de
zijde van het plein eerder bepaald door de
wat lagere torens. Zodoende sluit de
bebouwing waar dat nodig is beter aan op
de menselijke maat.

Vanaf dit plein zijn alle torens en openbare
voorzieningen individueel toegankelijk.
Hoe de torens tot slotte van binnenuit
beleefd worden laat ik over aan de fantasie
van de lezer.
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'Belvédère'

is de naam die is toegekend
aan een stedelijke randzone in het noordwesten
van de stad Maastricht.
Dit 280 hectare grote gebied kent een enorme
verscheidenheid in gebruik, een indrukwekkende
historie maar ook een groot aantal problemen.
Belvédère is mede door zijn geïsoleerde ligging in
de vergetelheid geraakt en verworden tot een
vrijplaats voor zowel storende bedrijvigheid als
ongeremde natuur.
In ruimtelijk opzicht heeft Maastricht zijn grenzen
bereikt. Belvédère vormt binnen die grenzen de
laatste mogelijkheid voor het realiseren van
woningbouw op grote schaal.
In samenwerking met een aantal beleggers heeft
de gemeente Maastricht dan ook de kans
gegrepen om dit fascinerende gebied de komende
25 à 30 jaar opnieuw in te richten en er gelijktijdig
maximaal 4500 woningen te realiseren.
Zonder dat het expliciet in de tekst te vinden is, wordt
uit het voorontwerp masterplan duidelijk dat de
gemeente wil bouwen waar dat mogelijk is. Daarmee
verwordt Belvédère uiteindelijk tot één doorlopende
vlek bebouwing en infrastructuur. Open ruimte en
natuur worden in het plan minimaal gehandhaafd.
Het zou echter niet meer van deze tijd mogen zijn om
een dergelijke hoeveelheid ruimte te consumeren ten
behoeve van (woning)bouw.
Belvédère vormt een enorme ecologische en
historische schatkamer voor de regio. Het heeft
daarom de voorkeur om de relikwieën uit het verleden
het karakter van Belvédère te laten bepalen. Dat
maakt meteen de geforceerde zoektocht naar een
nieuwe identiteit voor Belvédère overbodig. Het niet
ontkennen van bestaande context geeft aan de
huidige identiteit van Belvédère een positieve impuls.
Indien bebouwing wordt geconcentreerd in diverse
vlekken van minimale omvang, is niet alleen een
marge voor de toekomst gegarandeerd maar
ontstaan er ook betere kansen om de aanwezige
natuur tot zijn recht te laten komen. Tevens Blijft het
diverse karakter van Belvédère uitstekend gewaarborgd.
Wanneer Belvédère, met behoud van eigen identiteit,
een volwaardig stadsdeel van Maastricht moet
worden is het respecteren van de context van natuur
en voormalig gebruik essentieel en dient daarom
prioriteit te krijgen in de planvorming.
Ten behoeve van de functionele haalbaarheid van
Belvédère is een herziening van de hoofdinfrastructuur, zoals de gemeente Maastricht die voorstelt,
onvermijdelijk.
Deze ingreep zal ten koste gaan van een aanzienlijk
deel van bedrijventerrein Bosscherveld.
Indien de bestaande bedrijvigheid in Belvédère
efficiënter met het voor hen resterende oppervlak
omgaat, hoeft die ingreep echter geen teruggang in
de werkgelegenheid te betekenen. Er ontstaan zo
enkele geconcentreerde zones met harde grenzen,
waarbinnen de werkgelegenheid in de (overwegend)
industriële sector volledig behouden blijft.
Na zorgvuldige reservering van zones voor natuur,
infrastructuur en bedrijvigheid resteert dan nog meer
dan voldoende oppervlakte voor de realisatie van de
gewenste nieuwbouw van 4500 woningen.

Door expliciet te kiezen voor een hoge dichtheid in de
bebouwing blijft er voor de toekomst een ruime
speling in het programma en kan er worden voorzien
in extra groen en aanvullende functies als bijvoorbeeld recreatie. Zodoende kan de woningbouw zich
beperken tot de daarvoor optimaal geschikte locaties.
Een representatieve locatie binnen dit alternatieve
masterplan vormt het gebied dat momenteel in
gebruik is als motorcrosscircuit. Het bouwen in hoge
dichtheid zal hier zijn hoogtepunt bereiken, het
hoogteverschil en daarmee ook het potentiële uitzicht
zijn hier optimaal en daarnaast is de afstand tot de
industrie op deze plek minimaal (en dus de overlast
maximaal).
De hoogbouw op deze locatie zal dermate
karakteristiek zijn voor Belvédère dat het als het ware
een landmark vormt..
Tevens biedt de hoogbouw een oriëntatiepunt in het
onoverzichtelijke Belvédère.
Onder de naam 'Het Circuit' herbergt deze locatie
hoogbouw die in kwaliteit niet zal onderdoen voor
laagbouw. Middels stimulering van de sociale
interactie zal de bewoner hier meer binding moeten
krijgen met zijn omgeving dan gebruikelijk bij
vergelijkbare projecten.
Eén van de middelen voor het tot stand brengen van
een hoog kwaliteitsniveau is de inzet van een breed
scala aan voorzieningen. Deze voorzieningen, die
bestaan uit een collectief en een openbaar deel,
vormen samen de kapstok voor de sociale interactie
op buurtniveau.
De sfeer die op Het Circuit ontstaat zal zich karakteriseren als een soort van dorpsgevoel. Dat wordt
nog eens bevestigd door het morfologische eiland dat
Het Circuit vormt en door het landschap dat het van de
stad scheidt. Doordat de stad in werkelijkheid niet ver
weg is, kan wel in alle facetten geprofiteerd worden
van haar nabijheid.
Met een sociale structuur op buurtniveau alleen is het
plan uiteraard nog niet af.
De bewoners zullen te divers van karakter zijn om ze
enkel onder te brengen in de grote noemer van Het
Circuit.
De verschillende woonblokken vormen een goede
aanleiding voor het creëren van een substructuur op
basis van leefstijl. Daartoe krijgt iedere toren zijn
eigen woonthema. Deze thema's, in combinatie met
afzonderlijke ontwerpers voor iedere toren, brengen
een pluriform beeld tot stand dat duidelijk onderscheid
maakt met de monotonie en onpersoonlijkheid van
doorsnee hoogbouwprojecten.

