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SPHINX
KWARTIER

Bewoners ontwerpen mee 
aan Les Mouleurs

Cokesfabriek wordt 
ontwerpersatelier

Marente de Moor op 
pad in het Frontenpark

Wandel en ontdek 
het Sphinxkwartier

Modern design in 
14de eeuwse Andrieskapel

De geneugten van 
Gedeelde Weelde

SNS-filiaal als huiskamer

Klimmers en ontwerpers 
in het LAB Gebouw

De lokkende leegte 
van de gashouder

 LEON VERDONSCHOT GIDST U 
DOOR HET MAASTRICHTSE 
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Elf jaar geleden kreeg ik in een interview met HP/De Tijd de vraag: ‘Wat is de beste plek 
om te wonen?’ Daarop antwoordde ik, vanuit Utrecht: ‘Maastricht.’ 
Vorig jaar besloot ik eindelijk, na twintig jaar in het centrum van Utrecht en 

Amsterdam te hebben gewoond, te gaan leven naar dat antwoord. 
   Mijn vrienden in de Randstad reageerden unaniem. Ja, heel mooi, Maastricht. Maar wel 
vér. Zoals Amsterdammers álles ver vinden, zelfs hun eigen wijk IJburg. 
   Ik retourneerde al mijn gekochte kaartjes voor het theaterseizoen Amsterdam, en ging op 
zoek naar kaartjes in de buurt. Voor élke voorstelling kon ik een kaartje krijgen. Niet altijd 
in Maastricht, maar dan wel in Heerlen, of Lanaken, of Genk. Vanuit Zuid-Limburg is een 
grens immers meer theorie dan praktijk – in lockdownvrije tijden dan. 

   De maanden erna veranderden ook 
mijn Nederlandse concertkaartjes 
steeds vaker in Duitse. In Aken, 
maar met name in Keulen, de 
vierde stad van Duitsland, een 
uurtje vanaf Maastricht, en een 
stad met een ontzagwekkend 
aantal concertzalen. Bijkomend 
voordeel: het Duitse publiek. Dus 
niet de beruchte ‘Dutch disease’ van 
onophoudelijk kwebbelende en 
kletsende concertbezoekers, maar 
de heerlijke Duitse ironieloze ernst in 
cultuurbeleving.  
Het leven in het zuiden van Limburg is 
in die zin een Europeser leven. 
   Meer groen, meer ruimte, 
vriendelijke horecamedewerkers, 
toeristen die gebouwen bewonderen 
in plaats van ertegenaan pissen: 
het leven in Maastricht is in vele 
opzichten ook een kwalitatief beter 
leven dan dat in Amsterdam.   
   De reden dat iedereen, zelfs mensen 
die vinden dat het veel te ver weg ligt, 
Maastricht zo mooi vindt, zit besloten 
in de zin die daar altijd na komt: dat 
het eigenlijk buitenland is. 
Het is het beeld van Maastricht als het 
openluchtmuseum, de stad waar een 
grote strik omheen kan: niks meer 
aan doen, vooral zo houden. 

   Dat is een compliment, maar ook een risico. Een stad moet niet stilstaan, maar bewegen. 
Ook rafelranden kennen, en koesteren, net als tegenkleuren. 
   Daarom ben ik blij dat mijn nieuwe woonplaats niet alleen doet denken aan Parijs, maar 
in een specifiek, ongepolijst gebied ook aan de tofste wijken van Berlijn. Dat gebied heet 
het Sphinxkwartier. Het is de wijk van de Muziekgieterij, van Loods 5, van De Brandweer, 
van Pathé en Lumière, de wijk van The Student Hotel. Het is een wijk waar je het nieuwe 
Maastricht voor je ogen ziet ontstaan, waar je de energie van de toekomst voelt. 
   We hadden wel vijf ZL-specials kunnen vullen met alle spannende initiatieven, plannen 
en praktijken in het Sphinxkwartier, maar we dachten: laten we eens beginnen met één.
   Veel leesplezier daarmee, en tot ziens in de brasserie van Lumière, of op een van de vele 
andere prachtige plekken in het Sphinxkwartier. 

— LEON VERDONSCHOT

Je voelt de energie 
van de toekomst

EDITORIAL

COLOFON Dit is een uitgave van Bodosz, in opdracht van wijkontwikkelingsmaatschappij Belvédère en de gemeente Maastricht. De inhoud valt 
buiten de redactionele verantwoordelijkheid van Zuiderlucht. | Fotografie Harry Heuts • Gast-hoofdredacteur Leon Verdonschot • Teksten Emile 
Hollman, Marente de Moor, Leon Verdonschot • Vormgeving Andrea Bertus/Buro Bertus —
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Waar ooit de porselein fabriek van Sphinx 
was, ten westen van de Boschstraat 
in Maastricht, staan nu een aantal 

opmerkelijke woonblokken van verschillende 
architectenbureaus. 

Twee van die blokken werden ontwikkeld door 
een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
(CPO), de bewoners namen zelf de ontwikkeling 
voor hun rekening om in samenspraak met 
de architect hun (duurzame) woningen te 
realiseren. 
   Naast het mintgroene gebouw van Mathieu 
Bruls ligt Les Mouleurs (vernoemd naar de 
mallenmakers van Sphinx) van Humblé, 
Willems & Martens Architecten. De architecten 
zijn opgetogen over hun ontwerp, Bruls zette 
zelfs zijn naam op de gevel. Fred Humblé 
en Rik Martens zijn ook erg te spreken over 

het concept van bouwen: de 
intensieve samenwerking met 
de twintig eigenaren. ‘Vaak zet 
je een gebouw neer zonder te 
weten wie er in komt wonen’, zegt 
Humblé. ‘Nu zwaaien we naar 
elkaar.’ 
  Fred Humblé vindt het 
verschil van bouwstijlen in het 
Sphinxkwartier goed uitpakken. 
‘Het stedenbouwkundig 
masterplan met lange formele 
straten en informele dwarsstraten 
werkt goed. In dat plan staat het 
groen niet in de straat zelf, maar 
puilt het uit over de muren. Dat 

laatste zien we nog niet. Ik zou een pleidooi 
willen houden om het groen er stevig in te 
brengen.’ 
   Hij is optimistisch: ‘De allure moet zich nog 
bewijzen, maar gaat beslist komen. Er is 
iets toegevoegd aan de stad dat er nog niet 
was. Waar de wijk Céramique iets van het 
monumentale en het negentiende-eeuwse van 
de stationsomgeving pakt, brengt dit plan iets 
terug van de fabrieksratio.’ Rik Martens: ‘Qua 
steengebruik zijn we heel dicht tegen de oude 
fabrieksmuur gaan zitten.’ 
   De bewoners van Les Mouleurs konden 
meebepalen hoeveel ruimte en welke indeling 
ze wilden, waar een raam moest komen, een 
terras, een balkon. Die keuzes bepaalden mede 
de gevel van het gebouw. Door de glasrijke 
gevel maakt het  appartement van bewoners 
Rob Brouwers en Monique Dickhaut aan de 

ene kant contact met de historie van de stad, 
zoals de Andrieskapel, en aan de andere zijde 
met het groen van de binnentuin. 
   ’We hebben voor deze plek gekozen vanwege 
de inkijk op de kloostertuin en de binnentuin’, 
vertelt Rob Brouwers. ‘Door een loggia te laten 
vallen, hebben we een as over 22 meter kunnen 
creëren, zo kunnen we de totale lengte van 
het pand ervaren. Lodewijk XV deed dat ook: 
ruimtes aaneenrijgen.’  
   Les Mouleurs volgt de oorspronkelijke 
fabrieksmuur van Sphinx. Op de begane 
grond, tegen de oude muur, is het deurloze 
appartement van Florentijn Hoogerwerf, 
het heeft hoge plafonds en ramen. ‘Geen 
kamertjeshuis maar één grote ruimtelijke 
sculptuur’, zegt Humblé. ‘Fantastisch. Hij heeft 
een huis gemaakt dat niet bestaat. Hij heeft de 
vrijheid benut.’

— EMILE HOLLMAN

EEN HUIS 
DAT NIET 
BESTAAT 

ABDELMONIM 
TACHEU (39) is 

eigenaar van The Salad 
Bar, die sinds zes jaar 
in de Boschstraat ligt. 
‘Mijn eigen favoriet 
is onze nieuwe bowl 

of bliss: de Feta-Mine 
Bowl. Met quinoa, feta, 

avocado én kipfilet.’

Het woongebouw Les Mouleurs is mede ontworpen door de bewoners.
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IK DOE ZOIETS 
OMDAT IK HET ÍN HET 
MOMENT WIL DOEN

Een van de meest ambitieuze projecten van het Sphinxkwartier 
is de restauratie van de voormalige cokesfabriek. Ontwerper Valentin Loellmann 

vormt het complex om tot atelier. Zonder subsidies en in een razend tempo, 
constateert Leon Verdonschot. ‘Ik denk dat het gebouw zelf ook heel blij is.’

Valentin Loellmann in de voormalige cokesfabriek.
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‘I
k was een beetje moe van het stempel van 
meubeldesigner, ik wilde een écht werk 
maken, waarmee ik bedoel: een publieke 
ruimte, waar het om energie en uitstraling 
gaat. Tien jaar geleden ben ik hier in 
Maastricht afgestudeerd, ik had het idee 
dat ik nu de stap kan nemen om aan een 
publiek gebouw te werken. 

Dit is mijn eerste échte werk, zo zie ik het. In eerste 
instantie begon het als het idee om een botanische 
tuin te bouwen, waar de tuin alleen maar een 
onderdeel is van een publieke ruimte, om de energie 
te versterken. Daarvoor had ik de noordelijke delen 
van Landbouwbelang op het oog. Ik vond dat een 
bijzondere locatie, omdat het vanuit het noorden de 
ingang van de stad is. Precies wat ik voor ogen had: 
een plek waar je niet per se ín hoeft te gaan, een plek 
die energie uitstraalt, die je ook voelt als je er gewoon 
langsloopt. 
   Dat bleek ingewikkeld, ook omdat Landbouwbelang 
een politiek gevoelig onderwerp is en omdat ik het 
binnen een jaar wilde realiseren. Ik doe zoiets omdat 
ik het ín het moment wil doen, een ander moment kan 
er weer een ander idee zijn. 
   Ik ben geen projectontwikkelaar, ik ben een 
kunstenaar. Ik kan een beslissing, ook een beslissing 
over een half miljoen euro, binnen een minuut 
nemen, als mijn gevoel klopt. De gemeente begreep 
me eerst niet, maar later wel, en toen kwamen ze 
met de gasfabriek. Ik had daar geen zin in, want het 
is een rijksmonument en dan moet je je aan allerlei 
regels houden. Ze zeiden: neem anders gewoon de 
sleutel mee en kijk er eens rond. Dat heb ik gedaan, 
en toen dacht ik: zo slecht is het niet, het is alleen 
ingewikkelder. Het is een gebouw met historie, op een 
ontwikkelterrein, heel ruw, een terrein dat nog tijd 
nodig heeft, maar het heeft ook kansen. 
   Na een week zei ik: ik probeer het gewoon. Ik zei 
dat de wethouder maar moest langs komen in mijn 
atelier, en als hij daarna weer naar buiten zou gaan 
met het idee dat ik het kan, dan ging het door. Als 
hij naar buiten zou gaan met het idee dat ik het niét 
kan, dan niet. Het werd het eerste. Ik heb de intentie-
overeenkomst getekend in juli, heb het gekocht in 
december, en ben begonnen in november, dus vóór ik 
het kocht. De gemeente werd een beetje overprikkeld 
door dat tempo, geloof ik, maar dat is voor mij de 
enige manier: het is een soort rugzak waar ik dingen 
uit moet gooien, dus ik moet voortgang zien, anders 
loop ik vast. 
   Ik sta hier in met enig risico, maar aan de andere 
kant ook niet: ik ben een simpel persoon, ik zou 
ook in een caravan kunnen wonen. Ik heb veel geld 
verdiend met mijn werk, maar de inkomsten van die 
verzamelaars uit de elite gebruik ik alleen om mijn 
kunst te kunnen maken. Toen ik met dit plan bij de 

bank kwam, was hun conclusie dat het geen zin heeft, 
maar voor mij hoéft het in financieel opzicht ook geen 
zin te hebben. Het enige risico voor iedereen, ook voor 
de gemeente, is dat ik faal. Dat het niet lukt hier te 
maken wat me voor ogen staat, dat er iets gebeurt 
wat mijn motivatie doet verdwijnen. Ik vind het knap, 
ook van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, dat ze bereid 
zijn dat risico te nemen op basis van één bezoek aan 
mijn atelier, en dat ze niet alleen varen op zekerheid. 
   Vanaf het begin heb ik gezegd dat ik zonder 
subsidies ga werken, zodat ik van niemand 
afhankelijk ben. Bovendien: alle gebouwen die met 
subsidies zijn gebouwd, zien er hetzelfde uit. En ik wil 
iets maken dat juist uniek is. In de hele wereld. Dit 
gebouw zal overal in de wereld bekend worden. Ik 
ben niet bezig met het neerzetten van een topgebouw 
in Maastricht, ik ben bezig met een gebouw dat in de 
hele wereld aandacht krijg, zoals al mijn werk, en dat 
is voor Maastricht dan mooi meegenomen. 

   Dit gebied, met alle plannen 
ervoor, maakt kans de plek 
van het nieuwe Maastricht 
te worden. Maastricht leek 
vroeger wel een dorp, en dat is 
echt aan het veranderen. Dat 
kleine is mooi, maar er komen 
nieuwe generaties die daar niet 
zoveel meer mee hebben, die 
de stad openbreken.
   We zijn nu ruim een half 
jaar verder, en we hebben 
flink doorgebouwd. Ik ben 
veel jonger dan dit gebouw, 
ik respecteer het gebouw, heb 
geen enkele behoefte het aan 
te pakken op een manier die 

er niet bij past. Ik denk dat het gebouw zelf ook heel 
blij is. Ik heb voor een vermogen aan bomen besteld 
in Italië voor de tuin, maar er moet eerst gesaneerd 
worden, want de grond blijkt verontreinigd. Het 
zijn prachtige bomen, die helemaal meegaan in het 
contrast van de vorm, het rood van het gebouw, de 
weerspiegeling daarvan in de waterpartij. 
   Een langgekoesterde wens van mij is om kunst te 
maken die ook mensen aanspreekt die niets met kunst 
hebben. Ik heb een hekel aan kunstinstanties die zich 
boven water houden met belastinggeld, maar zich 
beter voelen dan hun buren, die dat geld opbrengen. 
Dadelijk kun je gewoon gaan winkelen in de stad, bij 
het stoplicht stilstaan, naar links kijken, het gebouw 
zien, ernaar kijken of een foto ervan maken, en die 
energie meenemen. Een plek met een uitstraling die 
iets doet met iedereen die erlangs komt. En geen 
zorgen, ik heb alleen goede bedoelingen met die 
mensen.’



‘Alle 
gebouwen 

die met 
subsidie

zijn 
gebouwd, 

zien er 
hetzelfde 

uit.’

Kunstenaar COLLIN 
VAN DER SLUIJS 

(40) maakte de mural 
van een zanglijster 

bij de entree van het 
Spinxkwartier. ‘Heerlijk,  

op een hoogwerker 
door te werken tot 
het donker wordt. 
Maastrichtenaren 

die elke dag kwamen 
kijken boden me aan 
met hun scootmobiel 

even naar huis te rijden 
om een maaltijd voor 

me op te warmen.’
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HET FRONTENPARK: 
EEN KOUDBLOEDIGE 

REVOLUTIE
Op de warmste dag van het jaar kwam schrijfster Marente de Moor 
naar Maastricht voor een wandeling door het Frontenpark. In de 
binnenstad kwam ze alvast een muurhagedis tegen. 

I
k zou hier niet moeten zijn. Onder de poort 
maakt een kolonie vleermuizen me duidelijk dat 
ik, obstakel op twee benen, hier niet hoor. Het 
Frontenpark is na zonsondergang verboden voor 
mensen. 

Vrouw, ben ik bovendien, terwijl deze droge 
grachten met hun caponnières, escarpes, 

schietgaten en mijngangen gebouwd zijn om 
mannenbloed te vergieten. Wat dat betreft doen deze 
dieren, die rakelings langs mijn hals schieten zonder 
me te raken, hun duistere imago eer aan. 
   Waar gevochten is, zijn vleermuizen. Ze hangen rond 
op de slagvelden van de Amerikaanse burgeroorlog, 

in Richmond, Petersburg, Perryville. In de bossen bij 
Verdun zijn soorten opgedoken die daar vóór 1914, 
toen er nog appelbomen groeiden in plaats van mos, 
niet voorkwamen. Op de Golanhoogten wemelt het 
van de unieke vlinders en op de gedemilitariseerde 
zone tussen de twee Korea’s hebben tweeëntachtig 
bedreigde diersoorten hun toevlucht genomen. Dieren 
leven graag op haastig verlaten plaatsen des onheils, 
tot de mens op het idee komt van iets dat vaak meer 
schade aanricht dan oorlog: massatoerisme. 
   Recreatie - een woord dat Nederlanders vóór de 
Tweede Wereldoorlog amper kenden – wie slaagt 
daar beter in dan de natuur zelf? 
   Ook de Linie van Du Moulin, die na de versterkingen 

Aangenaam vertoeven in het Frontenpark.
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nooit werd gebruikt waarvoor ze was bedoeld, 
is tot leven gewekt door hoefijzervleermuizen, 
franjestaarten, hazelwormen, vroedmeesterpadden, 
vossen en muurhagedissen. Zonder deze soorten 
had de vesting allang plaatsgemaakt voor huizen, 
want zo zijn mensen ook wel weer: als voor de 
broedende oehoe de cementproductie van de ENCI 
kan worden stilgelegd, dan wijkt woningbouw voor de 
vroedmeesterpad. Je kunt ze niet zien, maar ergens 
onder de donkerpaarse zomernacht, bij de laatste 
restjes water in de vijvers, fluiten padden tegen elkaar 
in. Luister er niet te lang naar, want je valt in slaap.  
   Vanochtend, op wat de heetste dag van het jaar 
zou worden, nam een muurhagedis zijn intrek in een 
hotel op de Boschstraat. Dat weet ik omdat ik een uur 
later incheckte. De receptionist liet een foto zien van 
het dier, gevangen onder een glas, de poten op een 
geplastificeerd Covid-19 reglement. Een salamander, 
zei hij, maar Jerom Hendrickx, projectleider ecologisch 
beheer van het CNME, zag meteen dat dit de podarcis 
muralis was. Hij zou de foto doorsturen aan al zijn 
collega’s. 
   Er had zich een koudbloedige revolutie voltrokken. 
Het was ongekend dat deze hagedis, sowieso een 
unieke verschijning in Nederland, oprukte naar de 
binnenstad. Door de hoge temperaturen had hij vaart 
kunnen maken, het zebrapad over, stoep op, hotel 
in. Maar het vuur in zijn koude aderen dwong hem 
verder over de kasseien, de Markt op. Zelfs daar was 
de stad verlaten. Er woedde een epidemie en met deze 
temperaturen stikten de mensen in hun mondmaskers. 
   Ook op de Fronten leek het uitgestorven. In de 
gloeiende middagzon kwamen de meidoorns op 
hun wortels omhoog en bewogen vuurrode sint-
jansvlinders zich even traag als wijngaard slakken. 
Het rook er naar verbrande marjolein en rucola. Als 
er één plek was waar Nederland weer even Frans was 
geworden, op het Provençaalse af, dan was het hier, 
aan de Linie van Du Moulin. Mijn gids, met een naam 
die ook aan de Franse tijd herinnerde, opende een 
koude mijnschacht met een sleutel groter dan zijn 
hand en zei: ik denk dat ik hier vannacht mijn kamp 
maar opsla. Zijn doel is elk jaar een nieuwe soort te 
ontdekken, ook al hoeft dat van die soorten niet zo 
nodig. 
   Sinds de Lage en Hoge Fronten zijn samengevoegd 
tot een aaneengesloten natuurgebied, groeit de 
populatie muurhagedissen in diversiteit en omvang. 
Verwacht voor deze moeite geen toenadering of 

vriendschap. Ze maken zelf geen geluid maar horen 
met oren diep in hun kop. Ze vluchten zodra onze 
schaduwen voor hun zon schuiven. We horen hier niet. 
Elke dag, ook op deze heetste van het jaar, wordt er 
gewacht op het vertrek van de mensen. 
   Van het zwerfafval op de Fronten kregen eerst 
zwervers de schuld, maar het bleken de vossen die 
’s nachts vuilnis meenamen uit de stad. Wat een 
misvatting dat alleen mensen rotzooi maken. Juist 
dieren hebben de dingen graag kapot. In de jaren 
tachtig, tijdens de restauratie van de vestingmuren, 
sloop bioloog Bert Kruyntjes ‘s nachts rond met zijn 
boormachine om de muurhagedis te bevrijden. Een 
paar gaten waren genoeg. De natuur houdt niet van 
glad en strak. 
   Drie partijen met tegengestelde belangen moeten 
hier compro missen sluiten: Stichting Maastricht 
Vestingstad, die de monumentale waarde van 

de Fronten wil 
restaureren, de 
gemeente, die 
toerisme wil 
bevorderen en het 
CNME, dat de flora en 
fauna wil beschermen. 
Nu, zo’n beetje tegen 
middernacht, loopt er 
behalve ikzelf nog een 
mens. Hij is zijn hond 
kwijt. Het dier dat 
tegen ons aanschurkt 
maar regelmatig 

laat blijken dat zijn affectie opportunistische schijn 
is. Heino, heet ie zo te horen, Heeeeinooo. Door de 
ongehoorzaamheid van de hond en zijn baas, die hem 
zou moeten aanlijnen, kan ik het wel vergeten om nog 
een vos te zien. Die is als de dood voor zijn brutale 
neefje. Gelukkig laten de padden zich niet uit het veld 
slaan. 
   Luister er niet te lang naar. Niet als je wakker wil 
blijven. 
   ‘Klungelkens’ (klokjes) noemen de Limburgers 
de vroedmeesterpadden. Jerom had gezegd dat 
hun lokroep aan digitale wekkertjes deed denken, 
maar door het syncopische ritme waarmee ze op 
verschillende toonhoogten tegen elkaar in fluiten 
is het geluid juist onmiskenbaar analoog, en het 
effect ervan eerder hypnotiserend dan opwekkend. 
Ik stuur een opname naar mijn zus, die woelt in een 

te benauwde Haarlemse nacht. Ze 
slaapt binnen een oogwenk. 
   Richting de stad sterft de 
paddenroep weg, nemen krekels het 
over. Ze zagen door de nacht met 
korte pauzes, alsof iemand vergeten 
is een hoorn op de haak te leggen. 
   We vergelijken dierengeluiden 
met dingen. Ooit was het andersom, 
vergeleken we dingen met dieren. 
Maar de mensen met hun dingen zijn 
nu in de meerderheid. Ik klim uit de 
droge gracht, laat de vesting achter 
voor de vossen. Voor mij de rood 
verlichte brug van de Cabergerweg. 
Daarover loopt een mens, een 
nieuwe soort die zich bedreigd voelt, 
met een mondkapje op. 



Door de hoge 
temperaturen 
had hij vaart 

kunnen maken, 
het zebrapad 

over, stoep op, 
hotel in.

SANNE DIJKHUIS 
(20) liep stage in de 

keuken van The Student 
Hotel en daarna in 
de Muziekgieterij. 

‘Iedere dag is totaal 
anders. Door de 

allergieën bij artiesten 
moet ik nogal wat 

ingrediënten weglaten. 
Glutenallergie komt 
veel voor, lactose-
intolerantie ook. 

Laatst had iemand een 
takken-allergie. Dan 
mogen rozemarijn en 

tijm niet. Peterselie dan 
weer wel.’

De muurhagedis vindt het ook fijn in het Frontenpark.
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Filmhuis Lumière Cinema
Van Oscar winnaar tot art-house en ‘movies that matter’. In de 
voormalige energiecentrale van het Sphinxkwartier zie je de meest 
bijzondere films (en docu’s) van dit moment. In het bijbehorende 
restaurant-café (met heerlijk terras aan het water) geniet je 
bovendien van een uitgebreid driegangendiner, een snelle hap en 
goed glas wijn voor en na de film. 

Blockbusters bij Pathé Maastricht
Aan de voet van het iconische Eiffelgebouw kunnen filmfans terecht 
voor blockbusters, Bollywood films, animatiefilms en nog véél meer. 
De 4DX zaal is een must: een revolutionaire bioscoopervaring die alle 
zintuigen prikkelt. Wil je een film na afloop even laten bezinken? Dat 
kan in het gezellige Charlie’s café! 

Popmuziek in de Muziekgieterij
Liefhebber van popmuziek? Haal dan je hart op bij de Muziekgieterij. 
Dit poppodium in de voormalige Timmerfabriek presenteert 
maandelijks een bruisende line-up met (live)optredens, 
experimentele muziekvormen en vele (inter)nationale artiesten. 

Architectuur van toen & nu
Ooit werden hier de (laatste nieuwe) keramieke pronkstukken vanuit 
de Sphinxfabriek getoond. Tegenwoordig vult Bureau Europa de 
oude toonzaal met tentoonstellingen, lezingen, workshops en 
debatten op het gebied van architectuur, stedenbouw en 
vormgeving. 

Borrel & Bites op dakterras
Met een cocktail in je hand genieten van de zonsondergang die 
Maastricht in een nog warmere gloed onderdompelt. Daarvoor moet 
je bij ‘Bold Rooftopbar’ zijn op de achtste verdieping van het 
markante Eiffelgebouw. Ook op de kaart: ‘social food’, oftewel kleine 
gerechtjes om te delen, omdat samen genieten nog leuker is. 

Creëren, leren en dineren in Brandweerkantine
Creatieve geesten ‘meets’ culturele hotspot ‘meets’ coffee. De 
voormalige brandweerkazerne van Maastricht is een creatieve 
broedplaats voor jonge ondernemers, kunstenaars en performers. 
De bijbehorende ‘Brandweerkantine’ in de ruimte waar vroeger de 
brandweerwagens stonden, is nu een restaurant voor ontbijt, lunch 
en diner.

Eten, drinken & kunst in historische binnenhaven
Misschien wel het best bewaarde geheim van Maastricht. Dat mag je 
zelf beoordelen. Een verrassende plek is het Bassin, midden in het 
Sphinxkwartier, zonder meer. In deze oude, historische binnenhaven 
met werfkelders vind je nu diverse restaurants, een wijnbar en een 
porseleinatelier.

Maastrichtse keramiekgeschiedenis in tegelexpo
Heel mooi en indrukwekkend die oude fabriekshal van het 
Sphinxkwartier, maar wat heeft zich hier nu eigenlijk afgespeeld in 
die hele periode? Precies dat wordt in beeld gebracht door bijna 
30.000 tegels in deze 120 meter lange Sphinxpassage. De rijke 
historie van de Maastrichtse keramiek heeft daarmee een bijzondere 
en dagelijks toegankelijke plek gekregen in de stad.

Biologische boodschappen (van eigen bodem)
Dé plek in het Sphinxkwartier voor je dagelijkse biologisch 
verantwoorde boodschappen. Van Maastrichtse aardappels tot 
romige kazen uit de Ardennen, van Limburgs appelsap tot 
Italiaanse wijnen. Gedeelde Weelde biedt zoveel mogelijk 
regionale producten aan. In het horecagedeelte kun je terecht 
voor een gezond ontbijt, een vegetarische lunch of een stuk 
versgebakken cake. Zie pagina 12

Interieur inspiratie in oude fabriekshallen
In de oudste fabriekshallen van het Sphinxkwartier hebben de 
mengkuipen voor keramiek plaatsgemaakt voor het 19.000 m2 grote 
woonwarenhuis Loods 5. De combinatie van oude industrie en 
hedendaags design maken deze plek tot een walhalla voor 
interieur- en styling inspiratie.

Ongerepte natuur in Frontenpark
Een stadspark. Maar dan wel helemaal in lijn met het industriële, ruwe 
karakter van het aangrenzende Sphinxkwartier. 
Het Frontenpark wordt niet voor niets omschreven als de ruwe en 
rauwe achtertuin van het Sphinxkwartier. Een wandeling door het 
park voert je door een stuk ongerepte natuur en langs historisch en 
cultureel erfgoed. En dat, gewoon, midden in de stad. Zie pagina 6

Overnachten in het iconische Eiffelgebouw 
Opvallend design, een levendige omgeving én een nachtje of zelfs wel 
een heel jaar doorbrengen in het Sphinxkwartier? Dat kan in The 
Student Hotel, in het hart van het iconische Eiffelgebouw. Kom langs 
en geniet van een adembenemende inrichting en internationale 
atmosfeer die studenten uit de hele wereld met zich meebrengen.

Industrieel design in de Andrieskapel
De Andrieskapel is het álleroudste bouwwerk van het Sphinxkwartier. 
Een restant van een klooster en gebouwd in de 14de eeuw. Industrieel 
designer René Holten heeft de Andrieskapel omgebouwd tot een 
bloedmooie studio waar hij prompt de prestigieuze Victor de 
Stuersprijs 2019 mee won. Bezoekers zijn van harte welkom tijdens 
exposities en evenementen. Zie pagina 10

Koffie branden in het oude Brikkegebouw
Vroeger werden in het Brikkegebouw bakstenen gebakken, vanaf 
eind 2020 brandt Blanche Dael hier koffiebonen en roostert verse 
theebladeren in de eigen theekeuken. Als bezoeker volg je het hele 
brand- en roosterproces van A tot en met Z. En natuurlijk geniet je 
daarna volop van een perfect kopje koffie of thee. 

Het Radium: (re)creatief en cultureel ondernemerschap
De geur van rubber is weggetrokken en Het Radium is nu een 
broedplaats voor nieuwe, jonge ondernemers. Ga eens klimmen bij 
Radium Boulders, boek een middagje Roomescape en geniet van een 
picknick op de Stadsweide, naast de grote groene Gashouder (zie 
pagina 16). En nu nog ‘under construction’, maar straks een uniek 
atelierconcept van designer Valentin Loellmann: de voormalige 
gemeentelijke Gasfabriek, in de volksmond beter bekend als de 
Cokesfebrik. Zie pagina 4

Bank & Brasserie
In De Ruimte (SNS) maak je kennis met de bank van de toekomst. Het 
is een plek waar je ontmoet, leert en geïnspireerd raakt over thema’s 
die met geldzaken te maken hebben. Maar je kunt hier ook terecht 
voor een kop koffie, lunch, borrel of event bij Brasserie Roest. 
Zie pagina 13

Tip: Boek de rondleiding ‘Hidden places & Secret spaces’ via 
Visit Maastricht en kom nog veel meer te weten over het 
industriële verleden van Maastricht.

Ontdek nog meer Sphinxkwartier via sphinxkwartier.nl 
of neem een kijkje op belvedere-maastricht.nl.

 

Tip: In het visitor center van Visit Maastricht vind je een 
complete wandelroute met interessante weetjes over het 
Frontenpark en Sphinxkwartier.

15 HIGHLIGHTS IN
HET SPHINXKWARTIER
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Dit poppodium in de voormalige Timmerfabriek presenteert 
maandelijks een bruisende line-up met (live)optredens, 
experimentele muziekvormen en vele (inter)nationale artiesten. 

Architectuur van toen & nu
Ooit werden hier de (laatste nieuwe) keramieke pronkstukken vanuit 
de Sphinxfabriek getoond. Tegenwoordig vult Bureau Europa de 
oude toonzaal met tentoonstellingen, lezingen, workshops en 
debatten op het gebied van architectuur, stedenbouw en 
vormgeving. 

Borrel & Bites op dakterras
Met een cocktail in je hand genieten van de zonsondergang die 
Maastricht in een nog warmere gloed onderdompelt. Daarvoor moet 
je bij ‘Bold Rooftopbar’ zijn op de achtste verdieping van het 
markante Eiffelgebouw. Ook op de kaart: ‘social food’, oftewel kleine 
gerechtjes om te delen, omdat samen genieten nog leuker is. 

Creëren, leren en dineren in Brandweerkantine
Creatieve geesten ‘meets’ culturele hotspot ‘meets’ coffee. De 
voormalige brandweerkazerne van Maastricht is een creatieve 
broedplaats voor jonge ondernemers, kunstenaars en performers. 
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Sphinxkwartier, zonder meer. In deze oude, historische binnenhaven 
met werfkelders vind je nu diverse restaurants, een wijnbar en een 
porseleinatelier.

Maastrichtse keramiekgeschiedenis in tegelexpo
Heel mooi en indrukwekkend die oude fabriekshal van het 
Sphinxkwartier, maar wat heeft zich hier nu eigenlijk afgespeeld in 
die hele periode? Precies dat wordt in beeld gebracht door bijna 
30.000 tegels in deze 120 meter lange Sphinxpassage. De rijke 
historie van de Maastrichtse keramiek heeft daarmee een bijzondere 
en dagelijks toegankelijke plek gekregen in de stad.

Biologische boodschappen (van eigen bodem)
Dé plek in het Sphinxkwartier voor je dagelijkse biologisch 
verantwoorde boodschappen. Van Maastrichtse aardappels tot 
romige kazen uit de Ardennen, van Limburgs appelsap tot 
Italiaanse wijnen. Gedeelde Weelde biedt zoveel mogelijk 
regionale producten aan. In het horecagedeelte kun je terecht 
voor een gezond ontbijt, een vegetarische lunch of een stuk 
versgebakken cake. Zie pagina 12

Interieur inspiratie in oude fabriekshallen
In de oudste fabriekshallen van het Sphinxkwartier hebben de 
mengkuipen voor keramiek plaatsgemaakt voor het 19.000 m2 grote 
woonwarenhuis Loods 5. De combinatie van oude industrie en 
hedendaags design maken deze plek tot een walhalla voor 
interieur- en styling inspiratie.

Ongerepte natuur in Frontenpark
Een stadspark. Maar dan wel helemaal in lijn met het industriële, ruwe 
karakter van het aangrenzende Sphinxkwartier. 
Het Frontenpark wordt niet voor niets omschreven als de ruwe en 
rauwe achtertuin van het Sphinxkwartier. Een wandeling door het 
park voert je door een stuk ongerepte natuur en langs historisch en 
cultureel erfgoed. En dat, gewoon, midden in de stad. Zie pagina 6

Overnachten in het iconische Eiffelgebouw 
Opvallend design, een levendige omgeving én een nachtje of zelfs wel 
een heel jaar doorbrengen in het Sphinxkwartier? Dat kan in The 
Student Hotel, in het hart van het iconische Eiffelgebouw. Kom langs 
en geniet van een adembenemende inrichting en internationale 
atmosfeer die studenten uit de hele wereld met zich meebrengen.

Industrieel design in de Andrieskapel
De Andrieskapel is het álleroudste bouwwerk van het Sphinxkwartier. 
Een restant van een klooster en gebouwd in de 14de eeuw. Industrieel 
designer René Holten heeft de Andrieskapel omgebouwd tot een 
bloedmooie studio waar hij prompt de prestigieuze Victor de 
Stuersprijs 2019 mee won. Bezoekers zijn van harte welkom tijdens 
exposities en evenementen. Zie pagina 10

Koffie branden in het oude Brikkegebouw
Vroeger werden in het Brikkegebouw bakstenen gebakken, vanaf 
eind 2020 brandt Blanche Dael hier koffiebonen en roostert verse 
theebladeren in de eigen theekeuken. Als bezoeker volg je het hele 
brand- en roosterproces van A tot en met Z. En natuurlijk geniet je 
daarna volop van een perfect kopje koffie of thee. 

Het Radium: (re)creatief en cultureel ondernemerschap
De geur van rubber is weggetrokken en Het Radium is nu een 
broedplaats voor nieuwe, jonge ondernemers. Ga eens klimmen bij 
Radium Boulders, boek een middagje Roomescape en geniet van een 
picknick op de Stadsweide, naast de grote groene Gashouder (zie 
pagina 16). En nu nog ‘under construction’, maar straks een uniek 
atelierconcept van designer Valentin Loellmann: de voormalige 
gemeentelijke Gasfabriek, in de volksmond beter bekend als de 
Cokesfebrik. Zie pagina 4

Bank & Brasserie
In De Ruimte (SNS) maak je kennis met de bank van de toekomst. Het 
is een plek waar je ontmoet, leert en geïnspireerd raakt over thema’s 
die met geldzaken te maken hebben. Maar je kunt hier ook terecht 
voor een kop koffie, lunch, borrel of event bij Brasserie Roest. 
Zie pagina 13

Tip: Boek de rondleiding ‘Hidden places & Secret spaces’ via 
Visit Maastricht en kom nog veel meer te weten over het 
industriële verleden van Maastricht.

Ontdek nog meer Sphinxkwartier via sphinxkwartier.nl 
of neem een kijkje op belvedere-maastricht.nl.

 

Tip: In het visitor center van Visit Maastricht vind je een 
complete wandelroute met interessante weetjes over het 
Frontenpark en Sphinxkwartier.
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H
et is moeilijk om niet stil te vallen bij het 
betreden van de vanaf de doorgaande 
weg amper zichtbare Andrieskapel. 
Dat René Holten, als ontwerper vooral 
bekend van zijn meubelen voor Artifort 
en zijn sanitair voor Clou, met de 
restauratie van de kapel vorig jaar 
zowel de jury- als de publieksprijs won 

van de Maastrichtse Victor de Stuers-prijs zal niemand 
verbazen. 

René Holten en zijn vriendin Daniëlle Colson zitten 
boven, naast het zwevende kantoorblok van hout, 
in de glazen vergaderruimte, die een fraai uitzicht 
biedt op de begane grond, van waar af en toe hard 
geschreeuw klinkt. In vitrinekasten staan maquettes van 

nieuwe ontwerpen, een verdieping hoger verschillende 
prototypes van nieuwe modellen. 
   Het lawaai van beneden komt van jeugdtheatergroep 
Het Laagland die er repeteert voor de voorstelling 
(Bijna) Alles Komt Goed. De repetitie is coronaproof; 
met blokjes staat aangegeven waar het publiek straks 
mag zitten. Zoals deze zullen er meer voorstelling 
plaatsvinden in de uit 1362 stammende Andrieskapel, of 
een expositie. Maar het is vooral de plek waar Holten en 
Colson werken, en uiteindelijk ook zullen intrekken om 
te wonen, wanneer het van atelier een atelierwoning 
wordt. 
   René: ‘Ik zocht een nieuw atelier, daar begon het 
eigenlijk mee. Toen hoorde ik dat deze kapel leegstond. 
Ik kom uit Roermond en woon al 25 jaar in Maastricht, 
maar had eerlijk gezegd nog nooit van de Andrieskapel 

gehoord. Begin jaren tachtig was het 
gebouw rijp bevonden voor de sloop. Er 
was zelfs al een vergunning afgegeven, 
maar omdat het de op een-na-oudste 
kapel van Maastricht was, is ze gered 
door er een rijksmonument van te 
maken. Alle ramen en deuren waren 
dichtgemetseld, er zat geen voordeur 
meer in. Het was een dichte doos, er lag 
zeven kilometer archief van de gemeente 
Maastricht.’
   Holten kocht de kapel toen alles nog 
dichtgetimmerd zat, de kwaliteit van de 
ruimte zag hij pas toen alles open was 
getrokken. ‘Visualiseren is een belangrijk 
onderdeel van mijn vak, toch was het een 
bijzonder moment toen de eerste ramen 
open gingen en er voor het eerst daglicht 
binnenviel. Maar het was een heel traject 
om alles rond te krijgen, zowel financieel 
als qua vergunningen.’ 
   Achteraf kan hij er wel mee lachen. ‘Het 
is wel goed dat ik niet echt wist waar 
ik aan was begonnen. Er waren veel 
spannende momenten. Het storten van 
de betonvloer, bijvoorbeeld. We hebben 
de vloer in vier vakken verdeeld en er 

DE MEESTE MENSEN 
ADVISEERDEN ME OM 

HET NIET TE DOEN 
Achter een oude muur in het Sphinxkwartier ontdekt Leon Verdonschot 
een verborgen parel: de 14de eeuwse Andrieskapel, die nu een nieuw 
leven leidt. Inclusief ogenschijnlijk knuffelbaar sanitair. 

Buitenaanzicht van de 14e eeuwse Andrieskapel.
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een kruis in geslepen, omdat je anders 
het risico loopt van scheuringen. Het 
kruis is asymmetrisch, omdat er onder 
de vloer nog een crypte bleek te zitten 
die we toegankelijk wilden houden.’
   Nog steeds krijgt Holten de vraag 
of er ook iemand in die crypte heeft 
gelegen. Ja dus. ‘Toen ze hier in 1983 
gingen ruimen om een deel van 
het gemeentearchief te huisvesten, 
hebben ze de resten van nonnen 
gevonden. Wij hebben niets aangetroffen – binnen 
althans.  Toen we buiten gingen graven kwamen er 
schedels tevoorschijn, en kanonskogels. Op zich niet 
heel bijzonder in een historische stad als Maastricht, 
ik vind het wel bij zo’n pand passen.’ Een van de 
gietijzeren kogels heeft hij verwerkt in het gebouw. 
De geschiedenis van de aankoop is trouwens ook 
wel bijzonder. Daniëlle: ‘Toen René thuis kwam met 
dit idee, dacht ik dat hij niet helemaal lekker was 
geworden.’ 
René: ‘Ik zei: ik heb iets moois gezien. We gaan een 
kapel kopen!’
Daniëlle: ‘Hij zag het meteen helemaal voor zich. Ik 
moest hier eerst een paar keer komen kijken om het 
te voelen.’
René: ‘Ik kreeg van veel mensen adviezen.’ Lachend: 
‘Die kwamen vooral neer op: niet doen. Maar nu 
zijn we er superblij mee. En we hebben het allemaal 
zelf gedaan, van het ontwerp tot de technische 
tekeningen en de uitvoering. Dat moet eigenlijk ook 
wel, ik kan ergens lang aan schaven. Uiteindelijk moet 
alles als puzzelstukjes in elkaar vallen.’
   Wie de kapel betreedt, loopt meteen tegen de 
eerste verrassing aan: een enorme groene sculptuur, 
waar de unit met de sanitaire voorzieningen in is 

verstopt. De huid lijkt aaibaar, maar 
is het allerminst. De unit is van koper. 
Daniëlle: ‘Ik vond het aanvankelijk 
een te wild idee. Maar toen ik om 
was, hebben we met houten planken 
een model gemaakt, zodat we 
wisten hoe de vorm eruit ging zien. 
Toen hebben we er kippengaas 
om heen gespannen, alsof je een 
carnavalswagen bouwt. Om het 
geheel stootvast te maken, zijn er 

een paar lagen polyester overheen gaan. En toen 
koperverf laten oxideren. Dat gaat razendsnel, het 
kleurt heel snel groen. Het was even zoeken, maar het 
is precies geworden wat we voor ogen hadden.’ 
   Omdat de poort van de kapel wel eens open 
staat, lopen er geregeld mensen binnen, in de 
veronderstelling dat het een openbare ruimte is. René, 
lachend: ‘Soms lopen ze al pratend binnen en zeggen: 
wat een mooi gebouw! We hebben daar zelf ook wel 
een beetje de hand in gehad. Toen we de kapel net 
hadden gekocht, was het Open Monumentendag, en 
kregen we de vraag of we mee wilden doen. Ik zei: er 
is nog niks te zien, maar ik wil best open. Ik had net 
een nieuw boek gekocht en dacht: ik ga een dagje 
lekker lezen. Daar kwam niet veel van terecht, er 
kwamen meer dan duizend bezoekers. Ik had niets 
eens de tijd voor een glas water.’
Daniëlle: ‘En al die mensen kwamen later nog een 
keer terug om te kijken hoe het vorderde.’
René: ‘Nog los van de mensen die hier komen wonen; 
hier is natuurlijk een nieuwe wijk aan het ontstaan. 
Eigenlijk is ‘ie er al.’ 



‘Toen we buiten 
gingen graven 

kwamen 
er schedels 

tevoorschijn, en 
kanonskogels.’

NANCY JANSSEN (33) 
werkt in Lumière. ‘Sinds 

20-nogwat was ik al 
vrijwilliger in Lumière, 
inmiddels werk ik er. 

Gemiddeld zie ik tegen 
de honderd films per 

jaar. Alleen dit jaar ga 
ik dat niet redden.’

René Holten met Daniëlle Colson op een door hem ontwerpen Artifort-bank.
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In het cafégedeelte van Gedeelde Weelde hangen 
foto’s aan de wand van het fraaie, hoge, industriële 
pand nu en vroeger, en daarbij tekstjes met 

uitleg. Over de opening, in februari 2019, van de 
eerste coöperatieve winkel van Maastricht. Over 

de zoektocht naar een geschikte locatie, en 
de meest geschikte: dit Eiffelgebouw, een 
gerenoveerd Rijksmonument. Over het veelal 
hergebruikte materiaal, van de lampen tot 
het servies, dat hier een tweede leven krijgt, 
of door de leden van de coöperatie zelf is 
gemaakt – tot en met de prijsbordjes van de 
groenteafdeling. 

Als er iets zou zijn dat Esther Cremers, een van 
de drijvende krachten achter de winkel, in 
de toekomst nog zou willen uitbreiden, is het 
precies dit: de bezoekers nóg meer betrekken 
in het verhaal van Gedeelde Weelde. 
   Esther zit aan een tafeltje in het café (op een 
stoel met een kussen uit Berg en Terblijt) op 
de tweede dag dat het café weer open is sinds 
de coronacrisis. Tot haar opluchting: ‘Het café 
is toch een beetje de ziel van de winkel. Het 

werkt aanstekelijk: mensen die wat komen drinken, 
winkelen daarna vaak ook, en andersom. Het idee 
dat Gedeelde Weelde ook een community is, voel je 
veel levendiger als het café open is. Zoals je ook aan 
dit pand voelt dat het een pand is met een verhaal, 

waar generaties lang arbeiders hebben 
gewerkt.’
   Wat de klanten van Gedeelde Weelde 
met elkaar gemeen hebben is ‘een 
bepaalde manier van nadenken over 
de voedselketen. Ze willen gewoon 
goéd eten, en liever appels van een 
lokale boer dan appels waarvan ze niet 
eens weten waar ze vandaan komen.’ 
Tot haar vreugde worden ook steeds 
meer studenten lid van de coöperatie. 
‘Die zijn heel gedreven, vooral als het 
op zero waste aankomt. Heel mooi om 
te zien.’
   Voor Esther, die zelf een eigen 
bedrijf in biologische soepen heeft en 
in horeca en winkels heeft gewerkt 
‘komt hier alles samen wat ik leuk en 
belangrijk vind’. Dat voelde ze eigenlijk 
al in de aanloop naar de opening in 
2019: ‘We vergaderden toen elke week, 
én klusten elke week. Dat was een 
erg mooie periode: al die mensen die 
kwamen meehelpen en meedenken, 
niet voor een materiële vergoeding, 
maar omdat ze erin geloofden.’
   Honderden leden die allemaal 
meedenken en samen beslissen: het 
klinkt ook als een aaneenschakeling 
van Poolse landdagen. Esther, 
glimlachend: ‘Het kost tijd, zeker. Ik zou 
het geen nadeel willen noemen, maar 
een bijkomstigheid: hier kunnen we 
rustig nadenken over zaken die in een 
andere organisatie misschien worden 
afgeraffeld. En natuurlijk frustreert 
dat wel eens, maar de kern van een 
coöperatie is nu eenmaal dat je sámen 
beslist. Het dwingt je anders te denken 
en te communiceren, je bent een 
onderdeel van een groter geheel.’  

— LEON VERDONSCHOT

JE BENT 
ONDERDEEL 
VAN EEN 
GROTER 
GEHEEL 

LOUIS COENEN 
(63) werkt in de 

Muziekgieterij. ‘Ik ben 
tuinman geweest, 

klusjesman, heb in de 
bouw gezeten. Aan 
bijna alles wat je in 

de Muziekgieterij ziet 
staan of hangen, heb ik 
in mijn handen gehad. 

Het is ook allemaal 
gerecycled. Ik ben een 
doener: ik zie iets, en 

dan maak ik het.’

Esther Cremers is een van de drijvende krachten achter Gedeelde Weelde.
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Het is dus een bank, zo een waar je voor een 
hypotheek of een lening naar toe gaat. Al 
duurt het even voor je dat door hebt. Want De 

Ruimte lijkt eerder een hip en warm horecazaakje 
met bankstellen, een houten tribune en zogenaamd 
achteloos geplaatste objecten en snuisterijen. 

De bank van de toekomst? Dat durft manager Helma 
van Pelt niet voor haar rekening te nemen. De SNS is 
wel de eerste Nederlandse bank die met dit concept 
komt. ‘De meeste mensen doen hun bankzaken 
online’, zegt ze. ‘Hier willen we dat mensen op een 
laagdrempelige manier hun geldzaken kunnen 
bespreken.
Mensen hebben behoefte aan persoonlijk contact, 
wij denken dat een huiskamersfeer daar meer toe 
uitnodigt dan rood pluche of marmer.’   
   Goed, dan loop je niets vermoedend De Ruimte 
binnen in de veronder stelling dat de latte macchiato 
molto buono is en de wifi snel en betrouwbaar, komt 
er iemand in je nek hijgen dat je klant moet worden? 
‘Hier hoeft niks’, zegt Van Pelt beslist. ‘Onze klanten 
kunnen hier hun zaken regelen en we hopen dat de 
andere bezoekers zich thuis voelen. Wij claimen die 
plek midden in de samenleving zoals ASN vooral een 
groen imago profileert.’

   Tegelijkertijd is De Ruimte ook een 
laboratorium, zegt Van Pelt. ‘We hopen 
te leren met welke geldvragen mensen 
zitten en hoe we ze daarmee kunnen 
helpen. Met die kennis kunnen we 
andere winkels van SNS voorzien.’
   In De Ruimte heeft SNS zich 
verbonden aan een horeca-partij, 
genaamd Roest. Van Pelt vond het 
‘heel cool’ om als bankmanager bij de 
gemeente een horeca-vergunning aan 
te vragen. ‘Als je iets wil in Maastricht 
moet er horeca bij’ - in het tweede 
filiaal met dit concept, in Groningen, is 
de horeca achterwege gelaten.    
   Door het horeca-deel hangt aan De 

Ruimte een hoger prijskaartje dan andere vestingen. 
‘We gaan niet alle winkels in deze setting omtoveren; 
we hebben wel een paar jaar om het stevig neer te 
zetten.’ 
   Van Pelt werkte als project manager bij SNS toen 
een van haar directeuren het combi-idee opdeed 
in Australië, in een bank annex boekhandel. ‘Ik 
dacht (klakt met de tong) die is voor mij. Ik wil dat in 
Maastricht uitproberen.’  Niet omdat hier haar roots 
liggen, maar omdat SNS met name in Oost-Nederland 
sterk is geworteld.’  
   Lezingen, webinars, presentaties, er is van 
alles mogelijk, voorlopig nog kosteloos. In het 
souterrain kun je vergaderen in de monumentale 
roerkommen van de Sphinx. ‘We hebben het concept 
niet dichtgetimmerd, we willen juist dat mensen 
meedenken. Een bank bepaalt niet meer wat 
belangrijk is op het gebied van geldzaken, dat doen 
de klanten. Natuurlijk gaat het ook om rendement, 
maar het belangrijkste doel is juist die plek in de 
gemeenschap waar we geldzaken bespreekbaar 
willen maken.’

— EMILE HOLLMAN

O IS DIT EEN 
BANK: MISSIE 
GESLAAGD

WIL KUIPERS (54) 
is eigenaar van Au 
Renard Blanc. ‘Ik zit 
hier nu bijna 19 jaar 

met mijn winkel. Wat 
voor winkel het is, heb 
ik ooit opgeschreven 
op mijn visitekaartje: 

‘een bijzondere winkel 
op een onverwachte 

locatie’. Dat klopt nog 
steeds. Andere winkels 
in Maastricht verkopen 
trends, ik bewust niet.’

Helma van Pelt in De Ruimte, een nieuw concept van SNS.
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H
et is net twee uur geweest, toch lopen 
er al aardig wat mensen rond in Radium 
Boulders, veelal in groepjes. ‘Veel mensen 
hebben het klimmen echt gemist tijdens 
de quarantaine’, zegt Bob Giesberts, ‘ik 
zag bizarre filmpjes langskomen waarin 
ze buiten gingen klimmen, of thuis op 
hun tafel klommen.’

Giesberts is mede-eigenaar van Radium Boulders, 
de klimhal die in Maastricht in korte tijd een succes 
werd. ‘Het moeilijkste deel’, zegt Giesberts, is eigenlijk 
het vinden van een geschikte hal. Je komt bijna 
altijd bij oude loodsen of fabriekspanden uit, op 
industrieterreinen. De hal moet een hoog plafond 

hebben, want we klimmen tot 4.20 meter. En de hal 
moet zo weinig mogelijk pilaren hebben. Hier hebben 
we ze ingepakt met schuim, of ze zitten in het midden 
van een paddenstoel.’
   Een paddenstoel; zo heten de eilandjes van 
veelkleurige klimmuren waarin kleuren de routes 
aangeven, in oplopende moeilijkheid. Roze is makkelijk, 
geel is moeilijk. Puzzels zijn het eigenlijk, die al 
klimmend moeten worden opgelost. ‘Die sport van ons 
is een heel luie. Je kunt het heel ontspannend en relaxed 
doen. Je bent er niet snel te oud of te jong voor.’
   Bobs onderburen, Nadine Pulles (34) en Eveline 
Lucassen (39) van Room Escape, zitten al wat langer 
in het pand. Ze waren blij dat er met Bob Giesberts 
nog een echte ondernemer in het pand kwam. Ooit 

GOED SCHOONMAKEN,  
CASCO OPLEVEREN 

Het LAB-gebouw, tot eind 2014 laboratorium, werkplaats, kantoor 
en opslag voor Rubber Resources, is tegenwoordig het domein van 
klimmers, ontwerpers, kunstenaars en toneelspelers. Leon Verdonschot 
nam een kijkje. ‘Mensen vergeten na vijf minuten al dat wij meekijken.’

Klimmers aan het werk in de ruimte van Radium Boulders in het LAB-gebouw.
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bezochten Nadine en Eveline een escape room in 
Keulen. Het bezoek maakte hen zo enthousiast dat 
ze besloten er zelf een te beginnen, in Maastricht. 
Nadine: ‘We gingen gebouwen bekijken die vooral 
niet te gelikt moesten zijn en die we naar onze hand 
konden zetten. De gemeente stelde dit pand voor - 
dat toen nog op de nominatie stond om te worden 
gesloopt. Vrijwel niemand had hier ooit gehoord 
van escape rooms. In de aanvraag werd het een 
‘puzzelkamertje’ genoemd. Dat veranderde snel. We 
begonnen met vier ruimtes, maar telkens als er een 
ruimte in het pand vrijkwam, wilden wij die erbij 
hebben. Inmiddels hebben we hier zes kamers, en nog 
een vestiging in Heerlen. We zijn er trots op dat we 
zelf alles verzinnen en bouwen.’
   Nadine en Eveline dachten in eerste instantie dat 
escape rooms vooral populair zouden worden onder 
studenten. ‘Daar zijn we snel van teruggekomen: al 
snel kwamen de gezinnen, en de bedrijfsuitjes. Heel 
interessant om te zien wat er dan gebeurt. Inmiddels 
hebben we ook een arrangement waarbij een coach 
meekijkt, en daarna evalueert.’
   Sowieso: onderschat niet hoeveel je leert van 
menselijke verhoudingen wanneer je meekijkt met 
vijf mensen die samen binnen een uur uit een kamer 
moeten ontsnappen. 
Eveline: ‘Het is vooral grappig. Mensen vergeten na vijf 
minuten al dat wij meekijken. Die eerste minuten zijn 
heel keurig. Maar na een kwartier met hetzelfde liedje 
op de achtergrond en die nadrukkelijk tikkende klok, 
worden mensen ongedurig. Dan is het al snel: “Dat zei 
ik toch!”’
Nadine: ‘Of: “Je doet thuis ook niks!”’
Eveline: ‘Een misverstand is ook: hoe meer mensen, 
hoe makkelijker het wordt. Integendeel.’
Nadine: ‘Het grappigst zijn van die alfamensen die er 
niets van snappen, maar die tegen iedereen vertellen 
hoe ze het moeten doen, en geen ruimte laten voor de 
introverte in de kamer van wie wij al na een minuut 
doorhadden dat die het juist helemaal begreep.’
Eveline: ‘Het mooie is vaak de rol van jonge kinderen. 

Die blijven maar zoeken. 
Die hersenen werken heel 
procesmatig, prachtig om te zien.’
   Een van de eerste ondernemers 
die het LAB gebouw introkken, 
was architect Tim Prins (42) met 
zijn ontwerpstudio Studio Stad. 
‘De afspraak toen ik erin trok 
was: what you see is what you 
get. En ik was heel blij met wat 
ik zag.’
   Voorheen zat Tim in het 
Sphinxkantoor. Als hij door 
een van de vele ramen in zijn 
kantoor naar dat gebouw wil 

wijzen, realiseert hij zich dat het door de nieuwe 
woonblokken in het Sphinxkwartier niet meer 
zichtbaar is. Glimlachend: ‘Ik ben erg verrast door die 
snelheid.’
   Prins studeerde in Delft en LA, werkte in Eindhoven, 
Berlijn en Oslo, maar kwam, als geboren Sittardenaar, 
toch terug naar Zuid-Limburg. ‘Het is een interessante 
regio, ook vanwege de leegstand en krimp. Dat 
geldt voor de hele euregio, want Luik en Aken 

hebben vergelijkbare 
uitdagingen.’
   Jaren geleden kreeg 
Tim de opdracht de 
brandweerkazerne in 
de Capucijnenstraat 
te herbestemmen. ‘De 
gemeente wilde dit 
type stadsontwikkeling 
testen. Dat model is 
maatgevend geworden 

voor de ontwikkeling in de rest van het gebied: goed 
schoonmaken en casco opleveren.’ 
   Hij heeft er goede herinneringen aan: ‘De slogan 
was toen: leegstand bestaat niet, elk gebouw zit 
vol ideeën. En er waren veel partijen bij betrokken 
met veel ideeën, en daar moest een soort consensus 
uitkomen. In maatschappelijk opzicht was dat heel 
interessant.’ 
Zowel Tim, Nadine, Eveline als Bob herinnert zich 
levendig hoe anders het LAB-gebouw en vooral de 
omgeving er bijlag toen ze er introkken. Het was een 
‘bouwval’, zegt Bob. ‘Met het pand zelf ben ik altijd blij 
geweest: het is heel stevig, industrieel en lekker rauw. 
En het ligt dicht bij het centrum. Ik kijk vooral enorm 
uit naar het moment waarop Valentin Loellmann, 
onze buurman, zijn project af heeft. Het wordt zo vet 
hier, zeker als hij klaar is met zijn pand. Dan wordt dit 
gebied the place be.’



'We zijn er trots 
op dat we zelf 

alles verzinnen 
en bouwen.’

Eveline Lucassen en Nadine Pulles

ROB DRESEN (46) is 
eigenaar van de Bold 
Rooftopbar. ‘Een van 
onze meest populaire 

cocktails is de Pornstar 
Martini – dat bekt 

natuurlijk wel lekker 
bij het bestellen. Mijn 
persoonlijke favoriet 
is een combinatie van 
donkere rum, ginger 

beer en limoensap: de 
Dark and Stormy.’
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DIGITALE 
PLANNEN 
VOOR SCHONE 
SLAAPSTER

Sinds de aanpassing van de Noorderbrug 
in 2019 geldt de voormalige Gashouder als 
blikvanger van het Sphinxkwartier. Ooit 

stonden er een stuk of acht van die dingen in 
Maastricht: gashouders, of gasometers, waarin 
uit steenkool gewonnen gas werd opgeslagen. 
Na de introductie van aardgas in de jaren zestig 
raakten ze in onbruik. 

De uit 1956 stammende gashouder op het 
toenmalige industrieterrein Bosscherveld 
verloor zo tien jaar na oplevering zijn functie. 
Er kwamen deuropeningen die een tweede 
gebruik moeste stimuleren, maar de kolos bleef 
een schone slaapster in de greep van de tijd. 
   De plaatstalen, cilindervormige gashouder 
heeft een doorsnee van 43 meter, een hoogte 
van 16 meter, een vloeroppervlak van 1.500 
vierkante meter en een inhoud van 50.000 
kubieke meter. Langs de rand van het platte 
dak loopt een balustrade. Ook de vloer 
bestaat uit aan elkaar gelaste stalen platen. 
De legergroene kleur is een kwestie van 
camouflage. Volgestouwd met gas zou een 
luchtaanval desastreuze gevolgen hebben voor 
Maastricht en omgeving - tijdens de Koude 
Oorlog was het een scenario waar serieus 
rekening mee werd gehouden. 

De meeste gashouders in Nederland zijn 
inmiddels opgeruimd. Het Maastrichtse 
exemplaar is aan deze dans ontsnapt en 
inmiddels tot monument verklaard. Tot een 
nieuwe functie kwam het niet.

De gasometer in Oberhausen, in het 
Ruhrgebied, is sinds 1993 een expositieruimte. 
Tien jaar later werd deze maar liefst 117 
meter hoge cilinder, zeven keer zo hoog als 
die in Maastricht, ingepakt door kunstenaar 
Christo. De beroemdste ex-gashouder van 
Nederland staat bij de Westergasfabriek 
in Amsterdam; ook dit complex kreeg een 
culturele bestemming. Tv-programma’s als De 
Wereld Draait Door, Jinek en Pauw werden en 
worden er opgenomen; het Holland Festival 
wordt er gehouden, net als de technofeesten 
van Awakenings. In een nog net zo ver verleden 
traden bands als R.E.M. en Radiohead er op. 

Sinds 2015 wordt ook in Maastricht 
geëxperimenteerd met de gashouder, al is de 
stalen klankkast uit akoestisch oogpunt funest 
voor het organiseren van concerten. Intussen 
zijn er wel exposities gehouden en namen de 
festivals Musica Sacra en Bruis tijdelijk bezit 
van de plek. Ook was er, tijdens Jumping Indoor 
Maastricht, een keer een paardenmarkt die 
naar verluidt goed was voor 2,4 miljoen euro 
aan verkopen. 

Op dit moment wordt onderzocht of er een 
digital art center in de gashouder kan worden 
ondergebracht. Hoe de vlag erbij hangt, is 
onduidelijk. Initiatiefnemer Robin Groenveld 
van One & Only Productions houdt de kaken 
voorlopig op elkaar. Eerder liet hij in Dagblad 
de Limburger doorschemeren te denken 
aan digitale projecties, in combinatie met 
evenementen zoals bedrijfsfeesten, congressen 
en dinnershows.

− EMILE HOLLMAN

De gashouder uit 1956 geldt nu als een van de blikvangers van het Sphinxkwartier.

Gashouder als blikvanger


