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Toekomstige ‘M-steerkes’

door John Hoofs
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Ze liggen verspreid over de stad: plekken
waar de toekomst van Maastricht vorm kan
krijgen. Sphinxterrein, Tapijnkazerne, Trega-
gebied, ENCI-groeve, Griendomgeving. Peter
Claassens bedenkt er prikkelende metamor-
foses voor. Dromen mag, is de boodschap.

B ladzijde 6 van de presenta-
tiebrochure van ARCH, af-
korting voor Atelier Re-
search Creatieve Herbe-

stemming, bevat een plattegrond
van Maastricht waarop sterretjes

van chocolade zijn uitgestrooid. Al-
le smaken zijn vertegenwoordigd:
puur, melk, wit. Vrijwel alle choco-
latiers verkopen ze, vooral aan toe-
risten, als Mestreechter steerkes.
Peter Claassens van N-Architecten
en motor achter ARCH vertaalt de
sterretjes symbolisch naar verkom-

mag, is de boodschap.

merend vastgoed, gribusomgevin-
gen, leegstaande hallen en andere
beeldbepalende gebouwen in de
stad, die in potentie alles hebben
voor succesvolle herbestemming.
Het zijn sterretjes, die nu dof zijn
uitgeslagen, maar het in zich heb-
ben ooit weer fier te gaan stralen.
Een maand geleden meldde deze
krant dat de autogarage aan de
Franciscus Romanusweg, bij het
Griendpark, leeg kwam te staan.
Huurder Loek van Sebillen verhuis-
de naar een ander handelspand, en
eigenaar Servatius – de woning-
corporatie – heeft vooralsnog geen
plannen met het complex.
Toen kwam Peter Claassens in
beeld. In zijn vrije tijd stoeit hij , ge-
holpen door zijn architectentalent,
met de toekomst van Maastricht.

Dat vindt hij leuk. Hij woont en
werkt hier, is er geboren en dat
heeft hem opgezadeld met een
soort morele verplichting om zijn
bijdrage te leveren aan de ontwik-
keling van de stad. Belangeloos,
puur als aanjager van gedurfd den-
ken. Dromen mag, is zijn bood-
schap. Hij prikkelt het denken,
daagt uit om lef te tonen en anders
te gaan denken over creatieve her-
bestemming van het rijke arsenaal
monumentale objecten dat Maas-
tricht in voorraad heeft.
Als voorbeeld van Claassens’ exerci-
ties concentreren we ons op deze
pagina’s op de Griendomgeving.
Hij begint (1) met een absolute aan-
dachttrekker: een kabelbaan die de
stad binnenkomt vanaf het Geus-
selt-stadion en via de Griend de
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Maas oversteekt richting Land-
bouwbelang. De opslagloodsen
voor grondstoffen voor papierma-
ker Sappi (2) krijgen een tweede le-
ven als in-en-uitstapstation voor
de gondels. Maastricht by Air,
noemt Claassens zijn bedenksel.
Over het realiteitsgehalte maakt hij
zich niet druk. Hij reikt alleen aan
wat – met lef – zou kunnen.
Dat geldt ook voor De Platte Zaol,
inmiddels nietszeggend Maastricht
Music Hall gedoopt. Het pand,
prachtig gelegen aan de Maas, is va-
ker geopperd als onderkomen voor
de Maastrichtse popscene. Daar-
mee wordt de naam in elk geval
recht gedaan, want nu gebeurt er
amper wat in de zaal. Claassens
heeft er vast een kijk op (3), inclu-
sief een mooi terras aan de Maas-

kant. Hij grijpt de komst van de
tram Hasselt-Maastricht – die via
de Wilhelminabrug gaat rijden –
aan om ter hoogte van de Platte
Zaol een halteplaats te maken en
trappen naar het Griendpark.
De leeggekomen garage oogt niet
bepaald als een architectonisch
hoogstandje. Echter: als bijgebou-
wen worden weggedacht, resteert
een Wiebengahal-achtige loods,
die Claassens een nieuw leven
geeft als skatehal en ontmoetings-
plek voor jongeren, perfect passend
bij het Griendpark als recreatieve
ontmoetingsplek (4).
Voeg daarbij een totale herinrich-
ting van de Maaspromenade bij de
koffieshopboten met optimaal wa-
tercontact, en de metamorfose is
compleet. Dromen moet je durven.

Creatief hergebruik van erfgoed
Leegstaand erfgoed is een te-
ken van deze tijd. Elke gemeen-
te heeft monumenten of opval-
lende gebouwen waarvan nie-
mand weet wat ermee moet ge-
beuren, met verpaupering als
resultaat. De Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed maakte re-
cent bekend dat de komende
tien jaar naar schatting in heel
Nederland twee miljoen vier-
kante meter aan vaak beeld-
bepalende monumentale pan-
den en fabrieksgebouwen leeg
komt. Daar moeten we wat

mee, want afbreken is vanwe-
ge de beschermde status vaak
geen optie. Daarom is een nieu-
we pot beschikbaar gesteld
voor het aanvragen van onder-
zoekssubsidies voor herbestem-
mingskansen. Een groot suc-
ces. Inmiddels zijn bijna 170
subsidies verstrekt. In Maas-
tricht stoeit architect Peter
Claassens van N-Architecten
met kansen voor veranderend
gebruik van erfgoed. De kans-
rijke plekken zijn de nieuwe
‘Mestreechter steerkes’.

Toekomstige
Het Griendgebied met kabelbaan (1), gondelstation bij het Landbouwbelang (2), Poppodium Maastricht met

‘M-steerkes’
tramhalte (3) en de skatehal in de loods-met-boogdak van de voormalige autogarage.  afbeeldingen brochure ARCH

Maastricht by Air, kabelbaan vanaf de Geusselt naar Landbouwbelang.

Lounge-achtige ontmoetingsruimte voor jongeren in de skatehal.

Bovenaanzicht van een overdekte skatehal in de autogarageloods.

Impressie van de skatehal met opbergkasten voor sportmaterialen.

Sappi-grondstofloods als kabelbaanstation bij het Landbouwbelang.Sappi-grondstofloods als kabelbaanstation bij het Landbouwbelang. De grondstofloodsen bij de papierfabriek, bestaande situatie.De grondstofloodsen bij de papierfabriek, bestaande situatie. Impressie van Peter Claassens voor Poppodium Maastricht in de Platte Zaol. Bovenaanzicht Platte Zaol en Wilhelminabrug met tramhalte.Bovenaanzicht Platte Zaol en Wilhelminabrug met tramhalte.


