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Uitzicht op Maastricht, foto Peter de Ronde
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Raadsel van de Sphinx:

In de ochtend was het levendig, 
’s middags raakte het leeg en vervallen, 
maar in de avond ontwaakte het 
in een nieuwe ongekende dynamiek.

Wat is het?
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De Penitentenpoort biedt toegang tot het Sphinxterrein, foto gebiedsverkenning 14 april 2012.
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Luchtfoto: Noorderbrug, Sappi, Binnenhaven ‘t Bassin en Sphinxgebouw.
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1. Reis naar een complete regio  
(samenvattende inleiding)

Soms komen dingen precies op tijd. Terwijl Nederland en de rest van Europa 
met man en macht het hoofd bieden aan de diepste crisis sinds de ‘roaring 
twenties’, dient zich in Maastricht een pakket kansen aan dat komende genera-
ties wellicht zullen typeren als een geschenk uit de hemel. Dat de Noorderbrug 
behoefte had aan optimalisatie, was al langer bekend. Over een tramverbin-
ding tussen Maastricht en Vlaanderen werd al langer gedroomd. Maar dat zich 
met de realisatie van beide een vergezicht opent dat heel Maastricht (en ook 
Limburg en de Euregio) industrieel, cultureel, ecologisch, universitair en als 
woongebied naar een nieuw niveau kan brengen, dat is een kwartje dat nu pas 
bij grotere groepen begint te vallen.

De herijking van programma Belvé-
dère biedt de kans om Maastricht tot 
aanjager te maken van de regionale 
kenniseconomie. Daarvoor is het no-
dig om tal van functies (wonen, wer-
ken, onderzoeken, leren, ontspannen, 
experimenteren) op nieuwe manieren 
met elkaar te verbinden. Alleen zo 
ontstaat de voedingsbodem voor een 
succesvol klimaat van innovatie dat 
recht doet aan de eisen en mogelijkhe-
den van de 21e eeuw. Bovendien wordt 
hiermee iets fundamenteel nieuws 
toegevoegd aan de stad en de Euregio. 
Geen tweede Céramique of tweede 
Health Campus. Maar de kenniscul-
tuur en de sfeer van ‘hoofdstedelijk 
wonen’ die randvoorwaarde zijn voor 
een duurzame kenniseconomie. Voor 
Maastricht solo lijkt die ambitie mis-
schien te groot. Maar door het als 

regio op te pakken, wordt duidelijk 
dat de kenniseconomie het verdien-
model kan en moet zijn van de poly-
centrische metropool die ons gebied 
in feite is. En het wordt duidelijk dat 
het herijkte Belvédère daarin een cen-
trale en versnellende rol kan spelen.

Het programma Belvédère wordt 
mogelijk door een samenspel van in-
frastructurele aanpassingen. Meest in 
het oog springen de verplaatsing van 
de westelijke aanlanding van de Noor-
derbrug in noordelijke richting en de 
aanleg van een tramverbinding tussen 
Maastricht en Hasselt. In combinatie 
met de vitalisering van het watersys-
teem ontstaat hiermee het raamwerk 
om in cruciale delen van Maastricht 
Noord door te pakken.
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Beaune Frankrijk, foto Pie Frijns
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Op de eerste plaats gaat het daarbij 
om een grondige revitalisering en 
verduurzaming van bedrijventerrein 
Bosscherveld dat hierdoor transfor-
meert tot een toplocatie: het oudste 
industrieterrein van Maastricht 
verandert in het nieuwste en modern-
ste. Voor Maastricht en omgeving 
betekent dit een geweldige impuls 
voor het behoud van bedrijvigheid en 
werkgelegenheid. Voor de bedrijven 
zelf betekent dit grote stappen vooruit 
voor wat betreft bereikbaarheid, lo-
gistiek, veiligheid, energiezuinigheid, 
duurzaamheid, reputatie en interna-
tionale uitstraling (hoe ‘over the top’ 
dat nu ook nog moge klinken).

Op de tweede plaats opent het ‘oprek-
ken’ van de westelijke aanlanding de 
mogelijkheid om de Hoge Fronten 
en de Lage Fronten te combineren 
tot een omvangrijk Frontenpark. 
Pragmatisch gezien wordt hiermee de 
noodzakelijke natuurcompensatie be-
reikt voor natuur die door de ingrepen 
elders verdwijnt.
Tegelijk ontstaan hiermee de noor-
delijke ‘groene longen’ van de stad. 
Bovendien worden de historische 
vestingwerken met hun unieke natuur 
in ere hersteld: een belangrijke inves-
tering in toerisme, leefbaarheid en de 
‘leesbaarheid’ van de totale stad.

Dan het derde cluster: het zoge-
naamde Belvédère binnen de singels 
dat voortaan door het leven zal gaan 

als Sphinxkwartier. Tussen Maagden-
dries, Lindenkruis en Frontensingel 
zijn de eerste woonfuncties inmiddels 
opgeleverd. In vier fasen verschijnen 
in 2013 ook op het terrein van de voor-
malige Nutsbedrijven appartementen 
en stadswoningen. Op termijn zullen 
ook op het terrein van Sphinx Zuid 
woonfuncties komen.
Tussen Maasboulevard en Boschstraat 
ligt de Timmerfabriek, de ‘cultuur-
fabriek’ waar in elk geval cinema 
Lumière en een poppodium komen en 
die gaandeweg steeds meer culturele 
functies zal krijgen. In het kader van 
Maastricht Culturele Hoofdstad van 
Europa in 2018 zal de Timmerfabriek 
fungeren als ‘culturele dynamo’. Het 
complex van Landbouwbelang aan de 
Maasoever dient voorlopig als expe-
rimenteerzone voor kunst en creative 
industry.

De enige ‘relatieve onscherpheid’ in 
het totaal is het Eiffelgebouw. Dit 
complex heeft de potentie om iets 
compleet nieuws toe te voegen aan 
stad en Euregio. Zodanig dat daarmee 
ook het industriële verleden recht 
wordt gedaan. Daarbij gaat het om 
‘something completely different’, 
een volstrekt nieuwe dimensie die in 
het teken staat van jong, hip, cool, 
excelleren, toekomstgerichtheid, een 
bruisend uitgaansleven en nieuwe 
vormen van ondernemerschap, 
ambachtelijkheid en stads wonen. 
Met een vernieuwende mix van tijde-
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Uitzicht dak Eiffelgebouw, foto Peter de Ronde
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lijke en permanente bestemmingen, 
waarbij ‘tijdelijkheid’ strategisch 
wordt ingezet om het concept tot 
leven te wekken. Nadrukkelijk is er 
ook aandacht voor dwarsverbanden 
met andere steden van onze polycen-
trische metropool. Het Eiffelgebouw 
is de X-factor van het Sphinxkwartier; 
het Sphinxkwartier biedt de context 
voor hoofdstedelijkheid die de regio 
compleet maakt. Een nieuwe wijk 
met  publiekstrekkende functies op 
de as van de Boschstraat (met name 
in Eiffelgebouw en Timmerfabriek) 
die perfect past bij de groeiambities 
van Universiteit Maastricht en de 
euregionale ambities van Maastricht 
als Culturele Hoofdstad in 2018. Een 
schakelpunt ook van de samenwer-
king met steden als Hasselt, Aken 
en Luik. Het Sphinxkwartier in het 
bijzonder en het herijkte Belvédère 
in het algemeen vormen de scharnier 
naar de completering van Maastricht, 
de regio en de Euregio.

Dit document draait in belangrijke 
mate om de installatie van die zoge-
naamde Sphinxscharnier.

Door ja te zeggen tegen dit ambitie-
document spreekt Maastricht zich uit 
vóór een strategie waarbij daden en 
dromen elkaar versterken. Door beide 
werelden bij elkaar te brengen kan 
Maastricht binnen de kaders van het 
redelijke en verantwoorde ‘the best 
of possible worlds’ bereiken. Of het 
inderdaad een geschenk uit de hemel 
is (dat er uiteraard niet komt zonder 
handen uit de mouwen te steken en te 
investeren), zal blijken. In elk geval is 
het een ambitie de sterstad waardig. 
Voor minder doen we het niet. Al he-
lemaal niet als we de kans hebben om 
stad en regio historisch, toeristisch, 
universitair, ecologisch, infrastructu-
reel, qua leefbaarheid én qua vernieu-
wende aanpak om dit alles voor elkaar 
te krijgen, in stelling te brengen voor 
de komende vijftig à honderd jaar.

Snelle leesroute
Wie in kort bestek een gevoel wil 
krijgen voor de ambitie van dit docu-
ment, begint met de hoofdstukken I, 
VI, VII en IIX. Het hoofdstuk over het 
concept van de Sphinxscharnier (VI) 
is tevens het scharnierhoofdstuk van 
deze tekst.
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Tracé te verleggen aanlanding van de Noorderbrug in Maastricht-West.
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2. Raamwerk voor 
  een levendige toekomst 

Met de aanpassing van de Noorderbrug, de verplaatsing van de 
westelijke aanlanding (investering 125 miljoen) en de realisatie 
van de tramverbinding Maastricht-Hasselt (300 miljoen) 
ontstaat het unieke raamwerk om werk te maken van de 
herijking van programma Belvédère. 

Een eenvoudige ingreep met grote 
gevolgen ofwel het ei van Columbus, 
zo oogt op papier de ‘correctie’ van de 
westelijke aanlanding van de Noorder-
brug. Door die aanlanding in noord-
westelijke richting te verplaatsen, 
vallen ineens tal van puzzelstukken 
op hun plek.

De lijn van Columbus
Stedebouwkundig is het rechtmaken 
van de gekromde brug een ‘lijn van 
Columbus’, een breekijzer waardoor 
de stad in het noorden beter kan ade-
men en beter bereikbaar wordt. Denk 
om te beginnen aan de verbinding 
tussen ’t Bassin en Zuid-Willems-
vaart, de restanten van de Lage Fron-
ten en de oorspronkelijke noordelijke 
entree van de stad via de Bosscherweg, 
waar industrie, historisch erfgoed en 
natuur nu nog een labyrintisch geheel 
vormen.

Wat aan de Maasoever begint als een 
‘kleine correctie’ naar het noorden, 
heeft verderop tot gevolg dat de cruci-
ale verkeersader niet meer ten zuiden 
van de Lage Fronten uitkomt, maar 
er aan de noordzijde langs loopt. Een 
oorspronkelijk verband wordt weer 
zichtbaar: de oude relaties tussen met 
name de Lage Fronten, de Frontensin-
gel, de Statensingel en de rest van de 
stad worden in ere hersteld.

Lightrail Vlaanderen-Maastricht
Een andere belangrijke component 
van de infrastructurele ruggengraat 
is de lightrailverbinding Vlaanderen-
Maastricht. De reis per openbaar 
vervoer van Hasselt naar Maastricht 
wordt daardoor teruggebracht van 
een dik uur (per bus) naar ruim een 
half uur (per tram). De route zal deels 
over de Bosscherweg lopen en er komt 
een halte op de Boschstraat pal voor 
het Eiffelgebouw. 
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Het eindstation komt bij Maastricht 
Centraal. De exacte routing wordt in 
2013 uitgewerkt.
De verplaatsing van de brugaanlan-
ding heeft ook positieve gevolgen 
voor het vervoer over water van het 
’t Bassin naar de Zuid-Willemsvaart. 
Met het verdwijnen van de afritten 
wordt de waterinfrastructuur in het 
Sphinxgebied - bij ’t Bassin en de Tim-
merfabriek - weer beter te beleven, 
met als verwacht effect een hoger 
gebruik.
Om het raamwerk compleet te maken 
wordt de goederenspoorlijn van en 
naar Bosscherveld geoptimaliseerd, 
evenals de aan- en afvoermogelijk-
heden van de Zuid-Willemsvaart.

Logica
De logica van Belvédère is hiermee 
gegeven.
Er ontstaat een duidelijke grens 
tussen het Frontenpark en industrie-
terrein Bosscherveld. Het bedrijven-
terrein zelf is voortaan uitstekend 
ontsloten voor alle vervoersmodali-
teiten (weg, water, spoor en door de 
optimalisatie van de aansluiting op de 
A2 ook voor luchtvervoer). Bovendien 
wordt de installatie van een ultramo-
dern warmtenetwerk meegenomen.

Door de ‘lijn van Columbus’ ontstaat 
ruimte voor een uitgestrekt Fronten-
park dat een meervoudig doel dient: 

denk aan natuurcompensatie, 
beleving, ‘groene longen’ en 
een trekpleister voor toeristen.
Door het Frontenpark liggen de woon- 
en cultuurfuncties van Belvédère 
binnen de singels - ofwel het Sphinx-
kwartier - niet langer perifeer, maar 
centraal. Ze zullen in toenemende 
mate beleefd worden als een uitbrei-
ding en completering van de binnen-
stad. Van hieruit loop je in een paar 
minuten naar de oude binnenstad en 
zit je in enkele minuten per auto op 
de A2.

Stedelijke samenhang
Wie de kaart van Maastricht van nu 
vergelijkt met die van straks, ziet 
dat er in de richtingen oost-west 
en noord-zuid fundamentele zaken 
veranderen.
In oost-westelijke richting ontstaat 
er één doorlopende weg waarop zich 
het meeste verkeer concentreert. Een 
doorgetrokken middenberm vanaf 
de oostoever van de Maas zorgt er 
bijvoorbeeld voor dat de weg aanzien-
lijk meer auto’s kan verwerken en dat 
je in één keer door kunt rijden vanaf 
de brug, ten noorden voorbij de oude 
cokes- en Radiumfabriek, voor langs 
Fort Willem, tot aan het kruispunt 
met de Brusselseweg, en vandaaruit 
desgewenst richting Daalhof, Caberg 
of België.
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In noord-zuidelijke richting leidt de 
nieuwe aanlanding van de brug tot 
aanmerkelijk minder autoverkeer op 
de Statensingel, de Hertogsingel, de 
Frontensingel en de Cabergerweg. 
Het gevolg daarvan is dat de oude 
‘rijgdraden’ tussen diverse wijken en 
de binnenstad nieuw leven in wordt 
geblazen. Zodanig dat je prettiger met 
de fiets of lopend naar de binnenstad 
gaat. Vitalisering van bedrijvigheid 
en leefbaarheid gaan zo hand in hand. 
Anders gezegd: door het raamwerk in-
telligent te benutten krijgen werken, 
wonen, natuur en cultuur een niet te 
onderschatten impuls.

Eerste gebaar
Het raamwerk van wegen, groen, 
watersysteem en lightrail waarbinnen 
de herijking van programma Belvé-
dère gestalte kan krijgen, is te zien 
als een eerste gebaar van de gemeente 
naar de stad. Na de A2-tunnel is het de 
belangrijkste ingreep van deze eeuw: 
de hardware waarbinnen en waarmee 
de software gestalte kan krijgen. Een 
logische samenhang van hoog- en 
laagdynamische netwerken waarbin-
nen nieuwe kansen ontstaan.

Venetië Italië, foto Pie Frijns

  Pagina  15  



Industrieterrein Bosscherveld, met in het midden de Cokesfabriek (Rijksmonument), foto Peter de Ronde.
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3. Bosscherveld: 
  Made in Maastricht 

Maastricht mag zich geluk prijzen dat het nog volop beschikt 
over maakindustrie: reden om Bosscherveld te koesteren en 
opnieuw te ontwikkelen. Het nieuwe elan in dit oudste indu-
striegebied van Maastricht wordt ook door de ondernemers 
zo gevoeld. Ze willen weer investeren in ‘hun’ Bosscherveld en 
werken graag mee aan de plannen en kansen om het gebied op-
nieuw op de kaart te zetten. Een vliegwiel komt in beweging.

In het vroegere Masterplan Belvédère 
leek het doek voor Bosscherveld te 
vallen. Maar in de herijkte situatie 
bloeien de 47 hectare tussen de wijken 
Boschpoort, Caberg en de Zuid-Wil-
lemsvaart helemaal op. De stimulans 
daarvoor wordt geboden door de nieu-
we aanlanding van de Noorderbrug, 
waardoor het terrein uitstekend wordt 
ontsloten naar de A2 en het Belgische 
achterland. De vitalisering van de 
goederenspoorlijn en het vervoer over 
water maken de infrastructurele back-
bone voor het Bosscherveld nieuwe 
stijl compleet.

Stip op de horizon
Samen met alle betrokkenen leeft 
hier de ambitie om van Bosscherveld 
een voorbeeldig bedrijventerrein te 
maken. Over enkele jaren ligt er een 

Bosscherveld dat voldoet aan hoogste 
eisen van milieuvriendelijkheid, 
energiezuinigheid en duurzaamheid. 
De bedrijven zullen beschikken over 
een ultramodern warmtenet en initia-
tieven voor opwekking van duurzame 
energie (biomassa, zonnepanelen en 
waterkracht) werpen vruchten af. 
De nieuwe uitstraling heeft ook een 
aantrekkingskracht op nieuwe inves-
teerders en gebruikers. In de volks-
mond geniet Bosscherveld straks weer 
een goede naam die staat voor duur-
zame werkgelegenheid, goed werk-
geverschap en de grote betekenis van 
de maakindustrie voor stad en regio. 
Van oudsher zijn de grote werkgevers 
van Bosscherveld wereldwijd actief. 
Die internationale betekenis wordt in 
de toekomst alleen maar sterker.
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Panorama woonwijk Boschpoort, met rechts onderin het begin van de Zuid-Willemsvaart.

  Pagina  18  



Aanpak
Publieke en private partners zetten 
samen de schouders onder het effec-
tievere grondgebruik, verduurza-
ming, sanering, waar nodig bedrijfs-
verplaatsing, en de verbetering van de 
sociale context. Vier grote bedrijven 
zijn al bezig met herinvesteringen in 
hun aanwezigheid op Bosscherveld. 
Samen met de Limburgse Herstruc-
tureringmaatschappij voor Bedrijven-
terreinen (LIOF) wordt gezocht naar 
nieuwe partijen. De Waterzuivering 
ondergaat een grondige modernise-
ring en zal fungeren als innovatieve 
benchmark. Ook door de vestiging 
van perifere detailhandelsvestigingen 
(PDV) krijgt de levendigheid van Bos-
scherveld een extra stimulans.

Trait d’union naar Frontenpark
In de nieuwe samenhang vormt de 
hoogdynamische verkeersader van en 
naar de Noorderbrug de grens tussen 
bedrijventerrein Bosscherveld en het 
Frontenpark. In de hoek tussen de 
nieuwe weg en de Cabergerweg blij-
ven rijksmonumenten zoals een deel 
van de cokesfabriek en de schoorsteen 
van Radium Rubber behouden. Samen 
met het Eiffelgebouw blijven ze bepa-
lend voor de ‘skyline’ van Maastricht.
De industriële gebouwen die aan de 
zuidzijde van de verbindingsader 

behouden blijven, krijgen ‘pionie-
rende’ functies die passen bij het 
park. Voor het oude Radiumgebouw 
bijvoorbeeld (nu onderkomen van 
KunstFront) worden bestemmingen 
gezocht in de werelden van creative 
industry en vrije kunsten. Samen-
werking met de Stichting Ateliers 
Maastricht (SAM) behoort hier tot 
de voor de hand liggende mogelijke 
werelden.
De ‘creative activity’ vormt het 
koppelteken of trait d’union tussen 
industrieel gebied en park. Kralen aan 
een snoer dat ontstaat als straks ook 
andere bestemmingen zijn ingevuld.

Boschpoort
Het aanpalende Boschpoort blijft een 
woonbuurt met aandacht voor aan-
vullende woonlocaties zoals de JoJo-
haven. De buurt is zelf actief door het 
voormalig schoolgebouw in te richten 
als gemeenschapsvoorziening.

De transformatie van industrie-
terreinBosscherveld tot toplocatie is 
de eerste hoofdmoot die in het herijk-
te programma Belvédère samen met 
betrokken partijen wordt aangepakt. 
De logische volgende stap is Fronten-
park, dat op de kaart verschijnt als 
een groene buffer tussen werken en 
wonen.
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Park Lugano, foto Kitty Nuyts
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4. Frontenpark: 
  natuurcompensatie 
  en beleving 
Een prachtige combinatie van stad, natuur en geschiedenis: 
dat is het Frontenpark dat ontstaat door de Hoge Fronten en 
de Lage Fronten te verenigen tot één gebied. Aldus ontstaan 
bovendien de ‘groene longen’ die aan de noordzijde samen met 
Rivierpark Maasvallei zijn te zien als tegenhanger van het 
Encibos en het Stadspark aan de zuidzijde van de stad.

De natuur die door de ingrepen van 
het herijkte programma Belvédère el-
ders verdwijnt, wordt gecompenseerd 
door de aanleg van een uitgestrekt 
Frontenpark. De typische kenmer-
ken van de huidige twee gedeelten 
blijven uiteraard behouden. Denk aan 
de hoogteverschillen van de Hoge 
Fronten en de restanten uit de Napo-
leontische tijd in de Lage Fronten. 
Het nieuwe Frontenpark vormt een 
ideale buffer tussen de industriezone 
van het gerevitaliseerde Bosscherveld 
en de binnenstad, gelegen tussen de 
nieuwe verbindingsweg tussen Noor-
derbrug en Brusselseweg enerzijds en 
de Frontensingel en de Statensingel 
(die nu één geheel vormen) ander-
zijds.

Stip op de horizon
Het toekomstvisioen is een multi-
functioneel park waarin verleden 
en toekomst, rust en recreatie, stad 
en natuur elkaar ontmoeten. In dat 
‘eindbeeld’ zullen de droge Hoge en de 
natte Lage Fronten naar verwachting 
elk een eigen uitgesproken karakter 
en bestemming hebben.
De Hoge Fronten ontwikkelen zich 
tot een typisch stadspark met respect 
voor het historisch erfgoed, de hoog-
teverschillen en de unieke natuur 
(denk aan de muurhagedis, de gele 
helmbloem en de muurleeuwebek).
Voor de Lage Fronten bestaat het idee 
om samen met bewoners en andere 
betrokkenen te komen tot een Park 
van de Toekomst: een plek waar als 
het ware opnieuw wordt uitgevonden 
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wat een park betekent en kan zijn. 
De gedachte is tevens dat er bijzon-
dere recreatieve activiteiten worden 
aangeboden.
De overgang tussen beide moet een 
dynamisch/creatief karakter krijgen. 
Hierbij is een bijzondere rol wegge-
legd voor het KunstFront. De verbin-
ding tussen de oorspronkelijke Hoge 
en Lage Fronten wordt waarschijnlijk 
ongelijkvloers. Sowieso zal de Caber-
gerweg niet langer een rigide schei-
ding tussen beide parkdelen vormen. 
Een van de referentiebeelden is hier 
een ecotunnel-achtige verbinding, 
vergelijkbaar met de manier waarop 
het Vondelpark in Amsterdam onder 
de Van Baerleweg doorloopt: een 
sympathieke en logische kruising van 
groen en verkeersweg.

Tweede gebaar
De Lage Fronten zijn een palimpsest 
waar vele lagen geschiedenis over el-
kaar liggen: denk aan middeleeuwen, 
de geschiedenis van de vestingstad 
(Maastricht als bolwerk en ‘Boulevard 
des tous les Pays Bas’) de Napoleonti-
sche tijd, het begin van het industriële 
tijdperk tot en met de verwording tot 
blinde vlek in onze tijd. Je zou kunnen 
zeggen dat dit een tweede gebaar is: 
het teruggeven van de historie van de 
stad aan zichzelf en haar bewoners 
en gebruikers in de vorm van een 
omvangrijk park tegen de noordelijke 

singels dat niet toevallig de contouren 
heeft van een long. Een plek waar het 
verleden weer kan ademen - net als de 
gebruikers.

Aanpak
Het Frontenpark, en dan vooral het 
deel Lage Fronten, moet een park 
‘door en voor’ alle betrokkenen 
worden. In samenwerking met het 
Maastricht-LAB wordt hiervoor in 
2013 een traject uitgezet waarbij 
betrokkenen op velerlei creatieve 
manieren geprikkeld en uitgenodigd 
worden om hun dromen over het park 
te delen en mee te werken aan een 
visie over het park. Om dit te
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faciliteren ontwikkelt Maastricht-
LAB een schets voor een centrale plek 
van waaruit mensen het park kunnen 
ontdekken en zich kunnen laten inspi-
reren voor mogelijke toekomstige 
activiteiten en functies. Bovendien 
wordt er een eerste pad aangelegd 
om het gebied te kunnen verkennen 
en wordt een begin gemaakt met 
de restauratie van de Lage Fronten. 
Opening van het pad is voorzien voor 
april 2013. Zodanig dat in de tweede 
helft van 2013 een door de bevolking 
ontwikkelde en gedragen visie kan 
worden gepresenteerd: dageraad van 
het Park van de Toekomst als Park van 
alle Maastrichtenaren.

Sphinxpark als trait d’union
Het tijdelijke Sphinxpark op het 
terrein van Sphinx Zuid is te zien als 
een koppelteken tussen Frontenpark 
en Belvédère binnen de singels (te 
vergelijken met de manier waarop 
KunstFront een verbinding vormt 
tussen Bosscherveld en Frontenpark). 
Hier wordt geëxperimenteerd met de 
vraag wat een stadspark in de huidige 
tijd kan zijn en hoe het kan voorzien 
in nieuwe behoeften (niet in de laatste 
plaats van de nieuwe doelgroepen 
die met het herijkte Belvédère in het 
vizier komen).

Het tijdelijke Sphinxpark, foto Daniël van Hauten.
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Binnenhaven ‘t Bassin met zicht op de Timmerfabriek en het Ketelhuis, foto gebiedsverkenning 14 april 2012.
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5. Belvédère binnen de singels: 
  heldere bestemmingen 

De derde hoofdmoot van het herijkte programma Belvédère 
omvat een reeks heldere bestemmingen: de voormalige 
Nutsterreinen, de Timmerfabriek, ’t Bassin, Landbouwbelang, 
Sphinx Zuid (Maagdendries en Achter de Barakken) en Sphinx 
Noord (Eiffelgebouw). Door deze delen in samenhang in te 
vullen is de Maastrichtse binnenstad uit te breiden en te 
completeren.

Voormalige Nutsterreinen
Op de hoek van de Frontensingel 
en Maagdendries (Lindenkruis) is 
inmiddels het eerste appartementen-
complex opgeleverd. Op het ernaast 
gelegen terrein van de voormalige 
Nutsbedrijven worden in 2013 
gefaseerd appartementencomplexen 
gerealiseerd conform het oorspronke-
lijke sferenplan. In de huidige situatie 
liggen deze (toekomstige) residenties 
nog in de directe nabijheid van de 
drukke Frontensingel. In de toekomst 
wordt dit een voetgangersvriendelijk 
gebied. Het monumentale Eiffelcom-
plex blijft ook voor dit deel van Maas-
tricht beeld- en zichtbepalend.

Timmerfabriek
Doorslaggevend voor de ontwik-
kelingen in en rondom de Timmer-
fabriek was het besluit om het casco 

te restaureren. Hierdoor ontstond 
de voedingsbodem voor tijdelijke en 
permanente bestemmingen. Intussen 
is duidelijk dat filmtheater Lumière 
en poppodium De Muziekgieterij zich 
hier gaan vestigen. Ook Toneelgroep 
Maastricht heeft in de Timmerfabriek 
zijn bestemming gevonden. Resultaat 
van deze eerste bewegingen en ver-
huizingen is dat zich een samenspel 
aftekent van vele culturele disciplines. 
Helemaal in de geest van Maastricht 
Culturele Hoofdstad in 2018. Film, 
vormgeving, architectuur, toneel, 
muziek en tijdelijke tentoonstellingen 
vinden elkaar onder één dak. De ambi-
tie om hier een kar- en publiekstrek-
ker te realiseren moet in 2013 verder 
gestalte krijgen met het aantrekken 
van andere tijdelijke en permanente 
bestemmingen.
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Landbouwbelang
Op de locatie Landbouwbelang 
toonde het industriële Maastricht zijn 
verbond met de Maas: fabrieken en 
havengebouwen met forse, robuuste 
volumes en een hoekig, getrapt 
silhouet. Herontwikkeling moet zich 
hier rekenschap geven van de cultuur 
en de sfeer van eenvoud, stoerheid 
en doelmatigheid. Niet alles kan of 
moet daarbij gehandhaafd blijven. 
Industriële attributen zoals silo’s, 
hijskranen en kleiputten hebben hun 
functie verloren en zijn niet geschikt 
voor hergebruik. Sloop en nieuwbouw 
zijn daarom uitgangspunt onder de 
voorwaarde dat de ‘footprint’, het 
volume en het silhouet van de nieuwe 

bebouwing zich ‘door de oogharen’ 
gezien schatplichtig tonen aan het in-
dustriële verleden. Net als in de Tim-
merfabriek moeten hier op termijn 
publiekstrekkers komen.

’t Bassin
De ontwikkeling van het omringende 
gebied is cruciaal voor de toekomst 
van ’t Bassin. Als het lukt om de Sp-
hinxscharnier (zie volgende hoofd-
stuk) succesvol te installeren, dan valt 
daarmee ook ’t Bassin ‘op z’n plek’. 
Ook de koppeling met de Willems-
route (via de Zuid-Willemsvaart) is 
daarvoor essentieel.

Bassin met op de achtergrond het Sphinxgebouw, foto gebiedsverkenning 14 april 2012.
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6. Eiffelgebouw: het concept 
  van de Sphinxscharnier 

Huzarenstuk van het herijkte programma Belvédère is het 
tot nieuw leven wekken van het Eiffelgebouw. Hier moet iets 
komen dat de stad nog niet heeft en dat de hele regio naar een 
nieuw niveau kan tillen. Something completely different. 
Niet een voortborduren langs bekende lijnen. 
Maar een zoektocht naar nieuw ondernemerschap en 
innovatieve vormen van hoofdstedelijkheid.

Stip op de horizon
Naast sjiek & sjoen heeft Maastricht 
behoefte aan omgevingen waar het 
schuurt en waar snel & slim de bo-
ventoon voeren. Een samenspel van 
hotspots waar het qua film, muziek, 
toneel, modernste technologie, 
whizzkids, universiteit en industrie-
eel verleden (denk aan het ‘potten-
menneke’) constant bruist van talent 
en de successen die ontstaan uit de 
kruisbestuivingen van wetenschap, 
cultuur, onderzoek, ondernemer-
schap en ambachtelijkheid.
We hebben het dan over een kennis-
cultuur als noodzakelijke voorwaarde 
voor een kenniseconomie.
De referentiebeelden zijn bekend: 
Greenwich Village in New York, het 
Antwerpse Havenkwartier, de Wester-
gasfabriek in Amsterdam, het oude 

industriële landschap van Strijp-S in 
Eindhoven, C-Mine in Genk. Voorbeel-
den van restauraties en revitalisaties 
van monumentaal industrieel en/
of cultuur-historisch erfgoed die 
bijdragen aan de vitalisering van een 
complete omgeving.
Ook Maastricht beschikt over cul-
tuurhistorisch erfgoed met potentie. 
Met z’n enorme omvang en markante 
vorm is het Eiffelgebouw een icoon 
van Maastricht. Het kan nu ook het 
icoon worden van een stad en een 
regio die in het teken staan van een 
welvarende kenniseconomie.

Sphinxkwartier:
ruimte voor ontmoetingen
Soms volstaat het toevoegen van één 
element om het totaal op een hoger 
plan te brengen. De nieuwe wijk 
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Mercado de Colon terrasje Valencia, foto Josephine Dols
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van het Sphinxkwartier wordt geen 
tweede Céramique of tweede Health 
Campus. Maar er komt een urbane 
context die op lange termijn onont-
beerlijk is voor de vitaliteit van beide 
en van de kenniscultuur en -econo-
mie van de hele regio. Namelijk de 
sfeer en de X-factor die nodig zijn om 
kennisintensieve activiteiten te doen 
ontstaan, te koesteren, te behouden 
en uit te bouwen. Een cultuur van 
bohémiens, van cool en hip, van stads 
wonen, misschien zelfs van rauw en 
ruig en een onvervalsbare internati-
onale ‘Sphinxscene’ die bij voorkeur 
zijn vertier zoekt in Landbouwbelang. 
En ja, ook van relatieve rommeligheid 
en op plekken van een bovengemid-
delde ‘geluidruchtigheid’.
Dat alles in een gebied waar de orga-
nische transformatie van de stad bij 
uitstek in het oog springt en studieob-
ject is van het internationale project 
A new dialogue in Urban Planning, 
dat de interactie onderzoekt tussen 
stedelijke vernieuwing en architecto-

nisch erfgoed. Cruciaal in die meta-
morfose zijn de bijzondere publieks-
trekkers op de as van de Boschstraat: 
het Eiffelgebouw aan de westzijde en 
de Timmerfabriek aan de oostzijde. 
Rondom deze as groeit een creatieve 
wijk met een eigen identiteit die 24/7 
draait om ontmoetingen tussen oud 
en jong, morgen en vandaag, traditi-
oneel en ultrahip. Een type wijk dat 
er nog niet is, maar dat de randvoor-
waarde is voor het verdienmodel van 
de toekomst. Daarmee niet concur-
rerend, maar complementair aan de 
totale omringende context. Zoals het 
Eiffelgebouw een cruciaal icoon is 
van Maastricht, zo wordt het Sphinx-
kwartier de hoofdstedelijke kroon van 
Maastricht Culturele Hoofdstad in 
2018. En van de manier waarop hier in 
het directe contact met tweeduizend 
jaar geschiedenis nieuwe vormen van 
hoofdstedelijk wonen worden ontdekt 
en tot leven gewekt.
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Graffiti op het Landbouwbelang, foto gebiedsverkenning 14 april 2012.
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Concept
Om de reis naar het Sphinxkwartier goed te structureren werken we met een 
concept dat volgens een startbeeldplanning wordt toegepast. Hoe dit werkt 
beschrijven we in het volgende hoofdstuk. Nu eerst het concept, waarvoor we 
de naam Sphinx als kapstok gebruiken.
Als volgt:
S  van scharnier – Het Eiffelgebouw is ‘te installeren’ als een scharnier tussen 

verleden, heden en toekomst van Maastricht en de regio. De Sphinxschar-
nier is de ontbrekende schakel om de regio compleet te maken.

P  van permanent en tijdelijk – De ‘Eiffel’ is een gigantisch gebouw dat onmo-
gelijk in één keer is te vullen met functies. Mede daarom werken we met een 
strategie van tijdelijke en permanente functies (zie hoofdstuk VIII).

H  van hoofdstedelijk en hoogwaardig – De functies in het Eiffelgebouw moe-
ten kwaliteit toevoegen aan Maastricht en omgeving. Met hoogwaardigheid 
doelen we op kennisintensieve, culturele en ambachtelijke initiatieven en 
functies. En op de sfeer van hoofdstedelijkheid als voorwaarde om dit alles 
leven in te blazen.

I  van icoon, innovatief en internationaal – Als rijksmonument staat de ‘Eiffel’ 
voor een scharnier tussen industrieel verleden en een innovatieve toekomst 
met een internationale uitstraling.

N  van Netwerk – De Sphinxscharnier als toonbeeld van de netwerksamenle-
ving en kenniseconomie. 

X  van (Sphin)X-factor – Het ‘gewisses Etwas’ als noodzakelijke voedingsbo-
dem voor creativiteit en innovatie.

Het Sphinxconcept is voor Maastricht een grote ambitie. Misschien zelfs té 
groot. Maar door het in een provinciale en euregionale context te plaatsen, 
ontstaat voldoende kritische massa.
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Ordeningsprincipes
Het concept is te vertalen in orde-
ningsprincipes die richting geven 
aan de kwantitatieve en kwalitatieve 
invulling van het Sphinxkwartier. 
Zodanig dat daadwerkelijk de wijk 
ontstaat die we willen, maar niet 
kunnen afdwingen. De ruimtelijke 
principes scheppen kortom het kader 
waarbinnen het vliegwiel van de 
Sphinxscharnier in beweging kan 
komen. Te denken is aan de volgende 
categorieën van principes (die niet 
strikt te scheiden zijn, maar wel te 
onderscheiden):

Stedelijkheid
Publiekstrekkende functies aan het 
‘organiserend kader’ van de Bo-
schstraat (Eiffelgebouw, Timmerfa-
briek) die bijdragen aan het beeld en 
de sfeer van een 24/7 dynamische wijk. 
Richtinggevend is de uitstraling van 
internationaliteit en hoofdstedelijk-
heid.

Toegankelijkheid
De as van de Boschstraat wordt 
expliciet beleefd als de noordelijke 
toegang en de beloopbare verbinding 
tussen binnenstad en Frontenpark. 
Door de verbeterde bereikbaarheid 
voor autoverkeer en openbaar vervoer 
ontstaat ruimte voor verkeersaantrek-
kende functies. Richtinggevend is de 

ontsluiting van het Sphinxkwartier 
als completering van het centrum.

Ontmoeting
De kwaliteit van en de routes door 
de openbare ruimte ondersteunen 
een aangenaam verblijfsklimaat van 
wonen, werken en ontspannen dat in 
teken staat van ontmoetingen, crea-
tiviteit en cultuur. Richtinggevend is 
het ontstaan van een kenniscultuur 
als voorwaarde voor een netwerk/ken-
niseconomie.

Kwaliteit van de invulling
Er is een goede verhouding van typen 
functies (wonen, werken, leren, 
uitgaan, ontmoeten, ontspannen) 
en tijdelijke en permanente bestem-
mingen. Er is een grote diversiteit van 
kleinschalige vormen van werkgele-
genheid, met bijzondere aandacht 
voor mengvormen van wonen en 
werken. Duurzaamheid en de verwe-
venheid met de virtuele ruimte zijn 
verbindende thema’s. Richtinggevend 
is de ruimte voor vernieuwende com-
binaties van functies en verschillende 
leefpatronen.

Benutting van gebiedskenmerken
Groen, natuur, water en architec-
tonisch erfgoed als inspirerende 
elementen. Richtinggevend is de 
gebiedseigen ‘ziel’ of X-factor van het 
Sphinxkwartier.
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7. Startbeeldplanning: 
  de installatie van 
  de Sphinxscharnier 
Jarenlang voerde in de gebiedsontwikkeling de zogenaamde 
eindbeeldplanning de boventoon. Die tijd is goeddeels voorbij. 
De herijking van programma Belvédère verloopt daarom op 
belangrijke onderdelen volgens een startbeeldplanning.

Je weet wat je wilt maar je kunt het 
(door de crisis, de complexiteit, de 
onvoorspelbaarheid van de toekomst) 
niet op voorhand precies uittekenen 
en uitrekenen. Daarom hanteren 
we bij de realisatie van de Sphinx-
scharnier wel een stip op de horizon, 
namelijk het concept zoals in het 
vorige hoofdstuk aangeduid. Maar 
we weerstaan de verleiding om dat 
concept meteen helemaal in te vullen. 
Startbeeldplanning verloopt kortom 
met kleine stapjes. De herijking van 
Belvédère is het begin van een proces 
van regelmatige herijking. Het con-
cept blijft ongewijzigd. Maar afhan-
kelijk van de ontwikkelingen is het 
startbeeld bij te stellen.

Startbeeld I
Het eerste startbeeld begint met de 
redding van het Eiffelgebouw door 
het herstel van het casco. Het casco-

herstel van dit rijksmonument is de 
noodzakelijke voorwaarde voor de 
Sphinxscharnier: een uniek gebouw 
met unieke mogelijkheden voor een 
bijzondere tijd. Bij dit startbeeld 
hoort ook de optimale ontsluiting van 
het gebouw en de exploitatie van de 
aanpalende parkeerplaats. Nadruk-
kelijk gaat het bij de invulling van het 
gebouw om functies die complemen-
tair zijn aan de binnenstad (dus niet 
concurrerend).

Scharniereffecten voor stad, 
regio en euregio
Startbeeld I geeft een realistisch am-
bitieniveau passend bij het concept 
uit het vorige hoofdstuk. De aantrek-
kingskracht op andere steden wordt 
hiermee versterkt. De valkuil is echter 
om steeds te denken aan uitbreiding 
van bestaande of bekende functies 
(universiteit, cinema). Doel is juist dat 
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ook nieuwe functies aanhaken en dat 
de nieuwe en bekende functies nieuwe 
combinaties vormen - hét recept voor 
innovatie en vernieuwing.
Enkele denkbare functies zijn:
	Prestigieuze loft-appartementen 

op de zevende verdieping.
 Publiekstrekkende functies.
	 Interuniversitaire en intercul-

turele initiatieven met Hasselt, 
Aken en/of Luik.

	Complementaire detailhandel 
als scharnier tussen de PDV van 
Boschpoort en de winkels in het 
centrum.

	Studentencampus.
	Tijdelijke academie.
	 InnovatieAteliers voor weten-

schappers en studenten.
	Multifunctionele ontmoetingen-

ruimten, flexwerkplekken.
	SphinxPanorama: terras op Eif-

felgebouw (vgl. havenkwartier 
Antwerpen).

Nieuwe stedelijkheid
Innovatief is de nieuwe stedelijkheid 
die met de Sphinxscharnier wordt 
nagestreefd. In de kenniseconomie 
vervaagt het onderscheid tussen 
werken, wonen, leren en spelen en 
ontstaan hybride overgangsvormen. 
Het Eiffelgebouw staat nadrukkelijk 
open voor zulke tijdelijke en semi-
permanente bestemmingen. 

Er zal een nadruk liggen op ambach-
telijke en scheppende functies en de 
mix van verschillende culturen.
Een ander aspect van de nieuwe 
stedelijkheid ontstaat door het per-
spectief van de Euregio Maas-Rijn. De 
Sphinxscharnier wil nadrukkelijk een 
verbindingsschakel zijn met Aken, 
Luik, Hasselt en Diepenbeek.
Stedelijkheid is niet afdwingbaar, 
maar je kunt er wel de randvoor-
waarden voor scheppen. Denkbaar is 
dat Maastricht de wording van een 
Maastricht-eigen vorm van hoofd-
stedelijkheid ter plekke onderzoekt 
en stimuleert. En op basis daarvan 
ook het concept en het startbeeld van 
de Sphinxscharnier kritisch volgt en 
voedt. Dit kan met het Maastricht-
LAB dat aldus bijdraagt aan de orga-
nische groei van de nieuwe stedelijk-
heid.

Derde gebaar: 
verdienmodel van de toekomst
Na het infrastructurele raamwerk 
(eerste gebaar), het teruggeven van de 
historie aan de stad (tweede gebaar), 
is het scheppen van de randvoorwaar-
den voor het verdienmodel van de 
toekomst het derde gebaar van het 
herijkte programma Belvédère.
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8. Organisatie van de reis: 
  de Sphinxscharnier 
  als toetsingskader 
Vanaf een pril begin speelde de commissie Stadsontwikkeling 
een actieve rol in de planvorming en het scherp krijgen van 
het startbeeld (uniek in de geschiedenis van de Maastrichtse 
gemeenteraad). Doel is dat in een zwaan-kleef-aanproces steeds 
meer partners aansluiten. 

Op 24 januari 2012 besloot de gemeen-
teraad zelf de herijking van de kaders 
van Belvédère actief te sturen op basis 
van een financiële en inhoudelijke 
analyse. Dit gebeurde via de com-
missie Stadsontwikkeling die zich 
ter voorbereiding op de herijking 
oriënteerde op de opgaven. Allereerst 
door zelf het gebied te verkennen. Op 
de tweede plaats door een oriëntatie 
op een vergelijkbare opgave in een 
andere stad (Eindhoven/Strijp-S). 
Op de derde plaats door de opgaven 
vanuit verschillende invalshoeken te 
benaderen (regionaal economisch, 
vanuit de huidige gebruikers, vanuit 
de ‘Placemaking’-gedachte, en vanuit 
de stedenbouwkundige transfor-
matie). En tenslotte door met sfeer-
beelden (eigen foto’s) de ambitie te 
visualiseren.

Concept + startbeeld = 
toetsingskader
Aldus ontstonden de contouren van 
het concept van de Sphinxscharnier 
en het eerste startbeeld. Beide samen 
vormen het actuele toetsingskader 
van de reis naar een complete regio.
Het toetsingskader ligt ter tafel bij de 
acquisitie en selectie van partners van 
de Sphinxscharnier. Met steeds als 
vraag: draagt de potentiële partner bij 
aan het antwoord van de Sphinx? Per 
kandidaat is dit een kwestie van dia-
loog. Lakmoesproef om aan te sluiten 
is de vraag of men begrijpt waar het 
bij de Sphinxscharnier om draait. Is 
men gevoelig voor de SphinX-factor? 
We zoeken kortom partners die zich 
herkennen in dit document en die 
mee willen werken aan het antwoord 
van de Sphinx.
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Tijdelijkheid als strategie
Bij de invulling van het Sphinxge-
bouw wordt nadrukkelijk gebruik ge-
maakt van de mogelijkheid om zoge-
naamde tijdelijke bestemmingen toe 
te kennen. Dit kunnen bestemmingen 
zijn die onvoldoende renderen, maar 
wel passen bij het Sphinxconcept en 
dit zelfs kunnen versterken. En het 
kunnen bestemmingen zijn die niet 
helemaal passen bij het concept (en 
het in elk geval niet frustreren), maar 
gedurende een vastgestelde tijde-
lijke termijn wel het geld opbrengen 
waarmee andere elementen van het 
concept extra kans krijgen.
De invulling van het Sphinxgebouw 
is te zien als een tweetaktmotor van 
tijdelijke en permanente bestemmin-
gen. Zodanig dat sommige tijdelijke 
bestemmingen op den duur kunnen 
evolueren naar blijvende functies. Het 
inzetten van tijdelijkheid als strate-
gisch instrument is ook wenselijk 
vanwege de enorme omvang van 
het Eiffelgebouw dat onmogelijk in 
één keer is te vullen met blijvende 
functies. Bovendien blijft een duur-
zame en zorgvuldige realisatie van het 
concept waarschijnlijk vragen om een 
bepaalde mix of ratio van tijdelijke 
en permanente functies. Hoe deze 
ratio per startbeeld kan variëren is een 
interessant studieonderwerp voor het 
Maastricht-LAB.

Sphinxteam
De installatie van de Sphinxscharnier 
ofwel de invulling van het Eiffel-
gebouw met oog voor maximale 
synergie-effecten met de stedelijke 
en regionale omgeving, is de verant-
woordelijkheid van het Sphinxteam. 
Dit is een groep specialisten die bui-
ten de geijkte kaders van de gemeente 
om werk maken van het Eiffelgebouw. 
Ze staan onder leiding van een be-
zielend en daadkrachtig iemand van 
postuur. De taken van het Sphinxteam 
omvatten:
 Toezien op de redding van het Eif-

felgebouw door herstel casco.
 Zoeken en vinden van tijdelijke en 

permanente partners. Zodanig dat 
de Timmerfabriek en het Eiffelge-
bouw uiterlijk in 2015 gevuld zijn.

 Bewaken van concept en start-
beeld.

 Maken van slimme combinaties 
tussen gebruikers van het Eif-
felgebouw in het bijzonder en het 
Sphinxkwartier het algemeen.

 Marketingcommunicatie van de 
Sphinxscharnier voor alle relevan-
te doelgroepen: potentiële part-
ners, partnersteden, gebruikers, 
omwonenden, politiek en bestuur.

 Nauwe samenwerking met het 
tijdelijk Maastricht-LAB (denk 
aan monitoring en stimulering 
‘nieuwe stedelijkheid’, mobiliseren 
creativiteit van diverse groepen 
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betrokkenen, zoals universiteiten, 
studenten, onderzoekers, etc.).

 Organisatie en facilitering van de 
organische reis naar een complete 
regio en sturing op basis van cash-
flowplanning.

 Bewaken van de compleetheid van 
het concept. Werk maken van goed 
opdrachtgeverschap.

Sphinxmomenten
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat 
de gemeenteraad wordt meegenomen 
in de reis die met een ja tegen dit am-
bitiedocument begint. Met regelmaat 
(bijvoorbeeld één maal per half jaar) 
worden daarvoor Sphinxmomenten 
gehouden: creatieve sessies waarin 
wordt uitgelegd waar we staan, wat de 
status is van het startbeeld, en hoe we 
verder gaan.

Speelplek in park Lugano, foto Kitty Nuyts
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Kino en museum over duurzaamheid, foto Josephine Dols
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9. Het antwoord van de Sphinx 
“In de toekomst verdienen we ons geld met slimme mensen en 
sterke steden” - Centraal Planbureau

Dit ambitiedocument is ontstaan vanuit de overtuiging dat de tijd gekomen is 
om de troefkaart van de SphinX-factor op tafel te leggen.
Soms komen dingen precies op tijd.
De redding van het Eiffelgebouw is een kwestie van nu of nooit.
Wie nu ’s avonds over de Wilhelminabrug loopt of vanaf de Markt de Bo-
schstraat inkijkt, loopt kans gefascineerd te raken door de stip op de horizon 
van zes melkwitte letters die haar of hem vanaf het Eiffelgebouw aankijken.
Met het ja-woord tegen dit document krijgen die letters een nieuwe betekenis 
die straks steeds meer mensen kunnen dromen:

Scharnierfunctie
Permanente en tijdelijke bestemmingen
Hoofdstedelijk en hoogwaardig
Iconisch, innovatief en internationaal
Netwerk in alle mogelijke opzichten
X-factor.

Daden en dromen kunnen elkaar versterken.
De best of possible worlds ligt binnen handbereik.
Met de Sphinxscharnier scheppen we daarvoor de randvoorwaarden.
Het begint echter met het herstel van het Eiffelgebouw.
Zie daar de Maastricht-eigen troefkaart voor een duurzame kenniseconomie.
Zie daar het antwoord van de Sphinx op de vraag naar het verdienmodel van de 
toekomst. En hoe we daar kunnen komen.
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Colofon 
Het antwoord van de Sphinx is een uitgave van Gemeente Maastricht, 
januari 2013.

Auteurs:    Govert Derix en Wim Meys

In samenwerking met Raadscommissie Stadsontwikkeling: 
     Gerdo van Grootheest (wethouder), Ben Peters, Theo Dassen, 
     Frans Bastiaens, Josephine Dols, Monique Martens, 
     Maurice Moers, Michel Severijns, Richard Schoffeleers, 
     Kitty Nuyts, Peter Corsius, Pie Frijns, Ed Sabel, 
     Jacquemain Sondeijker, John Steijns, Ludo Wijnands, 
     Lucy Willems en Roxanne van Wunnik

Coördinatie:   Joep Delsing

Met dank aan:  Guid Bartholomee, Guido Derkx, Peter de Ronde, Arie Versluis, 
     Luciënne Waterval, Frits Palmboom, Marius Kiers, Luc Soete, 
     Obed Verbeek, Harry Welters, Tom Bergevoet, 
     Paul Kuitenbrouwer en Tim Prins

Vormgeving:  Jef Fouraschen

Vestingwerk Lage Fronten, Maastricht, foto Peter de Ronde.
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Antwoord:

Maastricht 
dat de kansen van het Eiffelgebouw onderkent 

en omarmt 
en het lef heeft 

om deze reis te maken.




