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Het kloostercomplex De Beyart, op de rand van het 
stadscentrum van Maastricht, vormt in de meer dan 

vijf eeuwen van haar bestaan een belangrijke, ruimtelijk 
functionele bouwsteen in de stad. Uit de rijke historie van het 
complex blijkt dat, ondanks de vele veranderingen die De 
Beyart heeft ondergaan, het een verstilde plek is gebleven die 
in het DNA van de stad is opgenomen. De inbedding, karakter 
en bestemming van De Beyart zijn hoogwaardige constanten 
waaraan voortdurend gewerkt is tot de huidige toestand 
waarin we het kennen. 

De Beyart heeft een woonfunctie, van oorsprong opgezet 
voor religieuzen, waarbij het aspect zorg altijd een rol heeft 
gespeeld. Door de afname van het aantal religieuzen wordt 
het complex sinds ruime tijd ook door leken bewoond die hier 
zorg kunnen ontvangen. 

De laatste grote structurele ruimtelijk programmatische 
wijziging van het complex vond plaats in de jaren 80 van de 
vorige eeuw, toen de Neogotische kapel in het midden van het 
gebouw gesloopt werd. Er kwamen appartementen voor in de 
plaats in de typische architectuur uit die periode. 

Nu, bijna 40 jaren later, zal de vraag opnieuw beantwoord 
moeten worden hoe De Beyart ruimtelijk en functioneel 
voorbereid moet zijn op een duurzame toekomst met een 
veranderende woon-zorg vraag. De introverte ligging van het 
complex vraagt een open benadering in het te ontwikkelen 
perspectief. Rosewood group gaat deze ambitieuze vraag 
samen met betrokken partijen beantwoorden en kansen 
benutten waarbij integraliteit, continuïteit en kwaliteit 
vooropstaan.

INLEIDING

‘Het culturele erfgoed van De 
Beyart behouden, benadrukken en 
revitaliseren staat centraal binnen 

het project’
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VAN WOONZORGCENTRUM NAAR WOONZORGLANDSCHAP

De ligging, sfeer, ambiance en parkachtige omgeving 
maken De Beyart uniek. Het pand biedt onderdak en zorg 

aan religieuzen en ouderen die zich thuis voelen in de speciale 
sfeer van rust en geborgenheid. Deze plek biedt meer kansen 
dan alleen het woonzorgcentrum dat er momenteel gehuisvest 
is. Het is een oase van rust in de bruisende binnenstad van 
Maastricht. Een plek waar de bewoners centraal staan en 
waar zij de mogelijkheid hebben om samen aangenaam 
oud te kunnen worden, waar in alles wordt voorzien om het 
leefplezier en het woongenot te vergroten. Een zogenaamd 
‘woonzorglandschap’, dat voor meer ouderen dan alleen de 
zware zorgbehoevenden een thuis kan bieden. Deze woonvorm 
versterkt de veerkracht van zijn bewoners. En samen zorgen de 
bewoners voor een veerkrachtige gemeenschap.

Juist nu verzorgingshuizen verdwijnen en de behoefte 
aan beschermde woonvormen groeit, bieden 
woonzorglandschappen een antwoord voor de groeiende 
doelgroep. De kenmerken van woonzorglandschappen zijn 
anders dan die van reguliere woonzorgcentra :

De bewoners : 

In een woonzorglandschap is iedereen vanaf 55 jaar met 
een zorgvraag welkom om zijn of haar intrek te nemen. In 
feite is het een woonmilieu van gelijkgestemden waar een 
totaalaanbod van zorg-, leisure-, en gemaksgerelateerde 
diensten aangeboden wordt, oftewel een omgeving waar 
senioren aangenaam - en voorzien van alle gemakken - oud 
kunnen worden.

De zorgappartementen : 

Een woonzorglandschap bestaat uit verschillende soorten 
zorgappartementen die afgestemd zijn op de geleverde 
zorgsoort. Zo zijn er assistentieappartementen waar bewoners 
zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
kunnen ontvangen. Deze assistentiewoningen voldoen 
aan de bouwtechnische eisen van verzorgd wonen, zijn zo 
ingericht dat zorgpersoneel optimaal te werk kan gaan en zijn 
daarnaast voorbereid op de implementatie van domotica. Alle 
appartementen zijn uitgerust met voorzieningen die aan de 
MIVA eisen voldoen, en het grootste gedeelte voldoet ook aan 
de eisen die gesteld worden voor bedlegerige bewoners.

PG zorgappartementen : 

Waar bewoners zwaardere zorg kunnen ontvangen. Het gaat 
dan om specifieke zorgsoorten die specifieke bouwkundige, 
installatietechnische en geluidstechnische kwaliteitseisen met 
zich meebrengen. Te denken valt aan psychogeriatrische zorg, 
somatische zorg en revalidatiezorg. Deze zorgappartementen 
hebben meer het karakter van een studio met pantry en eigen 
sanitaire ruimte. De badkamer is praktisch ingericht met het oog 
op de levering van intensieve zorg. Gezamenlijke huiskamers 
maken ontmoeting mogelijk, en door het aanbieden van 
dagbesteding zijn de bewoners in staat om een zo normaal 
mogelijk leven te leiden. Dit is hoofdzakelijk gesitueerd in de 

nieuw te bouwen delen. Ook zullen de zorgappartementen, 
die in deze nieuwbouw worden gerealiseerd, zo worden 
ontworpen dat een transformatie van Zorgappartement naar 
een PG Zorgappartement kan gebeuren zonder “zware” 
bouwkundige ingrepen. Dit om aan de toekomstige stijgende 
vraag te kunnen voldoen. In Maastricht wordt er een stijgende 
vraag verwacht in de komende 10 jaar van ca 10% van deze 
doelgroep. 

In Maastricht wordt er een stijgende vraag 
verwacht in de komende 10 jaar van ca 10% 

van deze doelgroep. 
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De faciliteiten en services : 

Het woonzorglandschap verschilt van een regulier 
woonzorgconcept door de faciliteiten en services die worden 
geboden. De Beyart is gelegen op een centrumlocatie, die goed 
of redelijk ter been, zijn vele mogelijkheden biedt buiten de 
muren van het woonzorglandschap. Om het leefgenot van alle 
bewoners te kunnen waarborgen, zijn er daarnaast vele services 
en faciliteiten binnen het woonlandschap denkbaar. Deze 
services en faciliteiten hebben een ondergeschikt en aanvullend 
karakter op het woonlandschap en zijn in de eerste plaats voor 
de bewoners en bezoek daarvan bestemd. Voorbeelden van 
zulke services en faciliteiten zijn: een grote kloostertuin, een of 
meerdere restaurants, grand café of brasserie inclusief brouwerij 
met echt kloosterbier, terrassen, kapsalon, mani- en pedicure, 
een fysiotherapeut en/of voetreflexpraktijk, supermarkt met 
apotheek, bibliotheek, fitnessruimte met wellnessvoorziening, 
en mogelijk kinderopvang. Ook wordt er interne en externe 
dagbesteding aangeboden.

De faciliteiten kunnen afhankelijk van de vraag worden 
uitgebreid met bijvoorbeeld afval ophaalservice, kranten/
postbezorgservice, huishoudelijke hulp, was-, strijk- en 
stomerijservice en glazenwasserij. Huisdieren kunnen het 
woonplezier van de bewoners verhogen en zijn dan ook 
toegestaan in de appartementen en overige ruimtes van het 
woonlandschap. 

De mantelzorgers en bezoekers : 

Niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de mantelzorgers 
en bezoekers staat gastvrijheid centraal. Zij hebben daarom de 
mogelijkheid om te overnachten in een klein aantal, speciaal 
daarvoor ingerichte logeerruimtes, zodat zij nabij hun geliefden 
kunnen verblijven.

De medewerkers : 

Hoogwaardige zorg en gastvrijheid staat bij de werknemers 
hoog in het vaandel. Ook de werknemers dienen dus een 
prettige werkomgeving te hebben, aangezien sommigen ook 
nachtdiensten draaien en er 24/7 iemand aanwezig is. Denk 
hierbij aan badkamers, een woonkeuken en buitenruimte.

Omwonenden : 

Op locatieniveau zullen de toegangen tot de kloostertuinen 
op een kier worden gezet. De kloostertuinen worden beheerst 
opengesteld, zodat de bewoners van de omgeving toegang 
hebben tot deze mooie verstilde ruimte. Voorwaarde is wel dat 
het bestaande introverte karakter behouden blijft en de oase 
van rust een drager blijft in het plan. Het blijft een verstilde 
plek in de omgeving waar de bezoekers uit de omgeving te 
gast zijn. Niet alleen de kloostertuinen maar ook De Beyart 
zal - weliswaar beperkt - worden opengesteld voor derden. 
De aanwezige services, zoals de fysiotherapeut, wellness en 
dergelijke zijn eveneens toegankelijk voor omwonenden. Het 
woonzorglandschap kan op die manier een bijdrage leveren 
aan het serviceniveau van de wijk, en daarnaast kan het de 
sociale cohesie in de wijk versterken.

Een plek waar de bewoners centraal staan 
en waar zij de mogelijkheid hebben om 

samen aangenaam oud te kunnen worden, 
waar in alles wordt voorzien om het 

leefplezier en het woongenot te vergroten.

Een woonzorglandschap bestaat uit 
verschillende soorten zorgappartementen 

die afgestemd zijn op de geleverde 
zorgsoort. 
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Omliggende instellingen : 

Er is speciale aandacht voor het tot stand brengen van meer 
interactie met de omliggende instellingen zoals de Aloysius 
basisschool, de Universiteit, Kumulus, het Masters Wijkhuis 
en de Cellebroederskapel. Veelal bevinden deze instellingen 
zich in gebouwen die ooit deel hebben uitgemaakt van het 
complex De Beyart. Voor het stimuleren van interactie, kan 
worden gedacht aan activiteiten met ouderen en kinderen 
van de basisschool. Bij concerten en trouwerijen in de 
Cellebroederskapel kan een deel van Kloostertuin gebruikt 
worden en vice versa kunnen de Religieuzen in De Beyart voor 
grotere diensten gebruik maken van de Cellebroederskapel. 

In deze verkenning is de samenwerking met de Universiteit 
Maastricht opgezocht om, het liefst gezamenlijk, tot een 
integrale oplossing te komen met alle partijen en op die 
manier synergievoordeel te behalen. Het gaat hier onder 
andere om het gezamenlijk onderzoeken van de parkeer- en 
mobilteitsoplossing en het betrekken van het gebied van de 
universiteit bij de kloostertuin, en het inrichten van tuinkamers 
op het huidige parkeerterrein van de universiteit. 

Parkeren en mobiliteit :

De ontsluiting en het parkeren heeft bijzondere aandacht in 
de planontwikkeling. De bestaande oplossing van parkeren 
op maaiveld heeft niet de uitstraling die bij de plek hoort. 
Onderzocht wordt of het bestaande maaiveld parkeren geheel 
of gedeeltelijk onder de grond voorzien kan worden. Daarnaast 
wordt onderzocht of een deel van de parkeervraag op afstand 
kan worden opgelost, om minder verkeer de binnenstad in te 
krijgen. Dit kan worden gecombineerd met een mobility hub, 
valet parking of een pendeldienst om de bereikbaarheid te 
garanderen. 

Speciale aandacht is er voor het tot stand 
brengen van meer interactie met de 

omliggende instellingen zoals de Aloysius 
basisschool, de Universiteit, Kumulus, het 

Masters Wijkhuis en de Cellebroederskapel. 

Er wordt onderzocht of een deel van de 
parkeervraag op afstand kan worden 

opgelost om minder verkeer de binnenstad 
in te krijgen.
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PROGRAMMA EN OMVANG

HHet totale programma zal, afhankelijk van appartement 
groottes, uitkomen op tussen de 350 en 400 

woonzorgappartementen, met ca. 2000 tot 3000m² aan 
faciliteiten en services. Het woonzorglandschap kent 
daarbij diverse zorgvormen met diverse gradaties van 
zorgbehoevendheid. Deze diversiteit komt tevens terug in de 
segmentatie van de aangeboden woonzorgappartementen. 
Kortom; een divers woonzorglandschap dat met dit aantal ook 
voldoende draagvlak heeft voor de faciliteiten en services en 
om echt als een minimaatschappij c.q. gemeenschap te gaan 
functioneren. Met een dergelijk aantal bewoners wonen er 
bijvoorbeeld voldoende mensen, met een gemeenschappelijke 
interesse, om jeu-de-boules of bridgeclubs te vormen. 

Een belangrijk deel van de zorgappartementen, 140 tot 170 
Woonzorg studio’s en appartementen, zullen bij Stichting 
Woonzorgcentrum De Beyart blijven. Daarmee is het sociale 
woonzorgsegment ruim vertegenwoordigd, aangezien het 
verblijf en de zorg van deze bewoners volledig vanuit de Wet 
Langdurige Zorg (WLZ) vergoed wordt met, afhankelijk per 
situatie, een eigen bijdrage. Daarnaast is er een bijzondere 
groep die bij de WZC De Beyart woont en dat zijn de 
Religieuzen, naast de voormalige stichters ‘De Broeders van 
Maastricht’, zijn er nog diverse congregaties die hier resideren 
en hier nog leven als een kloostergemeenschap. Niet al deze 
bewoners hebben zorg nodig, maar De Beyart vormt voor de 
congregaties wel de oudedags woonvoorziening.

De overige 160-220 woonzorgappartementen zullen zich 
hoofdzakelijk in het middensegment bevinden, waarbij 
momenteel de vraag voor het hogere segment nader wordt 
onderzocht. Dit komt met name tot uiting in een grotere 
omvang van de appartementen met een navenante huur. In 
Nederland zijn woonzorgcentra in het middensegment nog 
een relatief schaars goed, maar in de landen om ons heen in 
dit segment al veel verder ontwikkeld. Juist ook mensen die 
wat te besteden hebben, zijn bereid om dit in te zetten voor 
een optimale woonzorgvorm richting hun laatste jaren. Langer 
thuis wonen is dan niet altijd de beste oplossing als er een 
veel geschikter thuis is. Een thuis in een veilige omgeving, met 
voorzieningen in de buurt, waar men ook echt goed verzorgd 
oud kan worden. Als een van de partners zwaardere zorg nodig 
heeft zijn er mogelijkheden thuis of in de dichte nabijheid.

In Nederland zijn woonzorgcentra in het 
middensegment nog een relatief schaars 

goed, maar in de landen om ons heen in dit 
segment al veel verder ontwikkeld. 
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Een belangrijk deel van de zorgappartementen, 140 
tot 170 Woonzorg studio’s en appartementen, zullen 

bij Stichting Woonzorgcentrum De Beyart blijven, 
daarmee is het sociale woonzorgsegment ruim 

vertegenwoordigd.
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Functie m² BVO total

A1 - Beyart Hoofdgebouw fase 1 ca 4.900

A2 - Beyart Hoofdgebouw fase 2 ca 6.550

A3 - Beyart aminities    
Hoofdgebouw + Basement C (Woonflat)

ca 3.100

B - Voorhuis ca 2.600

C - Woonflat ca 2.600

D - Lidwina Paviljoen ca 2.600

E - Poortebouw ca 56

F - Nieuwbouw Hoogfrankrijk ca 4.250

G - Niewbouw verbinding blok B-C-A2 ca 5.850

H - Parkeren + Verplaatsen 
houtopslag = paviljoen

ca 2.300

Totaal ca 34.800

Woonzorg appartementen
Zware PG, luxe-segment
Woorzieningen / Publieke functies
Parkeren
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C
Bestaand 4.479 m²
Nieuw  2.580 m²

G
Nieuw  5.830 m²

F
Nieuw  4.240 m²

A1
Bestaand 3.605 m²
Nieuw  4.878 m²

A2
Bestaand 5.584 m²
Nieuw  6.536 m²

A3 
Bestaand 2.408 m²
Nieuw  3.083 m²

B
Bestaand 2.592 m²
Nieuw  2.592 m²

D
Bestaand 2.467 m² (excl basement)
Nieuw  2.600 m²

H
Nieuw  2.281m²

G

F

B

A1

A2

A3

D

E

H

C
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FUNCTIONELE NOODZAAK VOOR REVITALISATIE

Primair zullen de gebouwen een functie krijgen als 
woonzorggebouwen, en staan daarmee ten dienste aan de 

optimale uitvoering van zorg, in combinatie met een prettige 
woonomgeving. Dit vraagt om een grote slag qua zorgefficiëntie, 
modernisering van de faciliteiten en wooncomfort. 

In de zorg is “efficiency” het sleutelwoord om zo veel mogelijk 
tijd te kunnen besteden aan de zorg. Dit stelt speciale eisen 
aan de gebouwen, en voor zware zorg is het zeer moeilijk 
een bestaand monumentaal pand geschikt te maken, voor 
optimale efficiënte zorg, met behoud van de monumentale 
waarden. Wij proberen dan ook zo veel als mogelijk om de 
zware en speciale zorg appartementen in de nieuwbouw te 
plaatsen, met een zo optimale indeling en groepsgrootte voor 
de zorg. Zo kunnen de bestaande gebouwen gebruikt worden 
voor zorgappartementen, waar men iets flexibeler omgaat met 
de historische waarden van de gebouwen.

Het huidige gebouw kent daarbij veel monumentale kwaliteiten 
en deze willen we in de plannen vooral versterken en meer 
zichtbaar maken. De mooiste delen van De Beyart worden nu 
zeer beperkt gebruikt of zijn niet publiek toegankelijk. Zo is 
de gehele kelderverdieping, wat overigens de begane grond 
is aan de zijde van Hoogfrankrijk, nu in gebruik als logistieke 
verdieping met het ketelhuis en de wasserij, de prachtige 
gewelvenplafonds zijn vergeven van kabels en leidingen. Ook 
de binnentuin is nu niet toegankelijk, omdat deze precies 
tussen het kelder en begane grond niveau in ligt. Daarnaast zijn 
de prachtige 9 meter hoge zolderruimtes nu niet toegankelijk 
en worden incidenteel gebruikt voor wat opslag. Het doel is om 
daarom zo veel mogelijk van het gebouw te gaan gebruiken 
en de unieke kwaliteiten zichtbaar en bewoonbaar te maken. 
Echter de laatste echte verbouwing dateert van begin jaren ‘80 
toen de broeders de woonzorgstichting hebben opgericht, en 
dat betekent dat dit gebouw in het geheel niet meer voldoet 
aan de moderne eisen voor een woonzorggebouw. 

Daarbij gaat om de efficiëntie van het gebouw voor de 
zorgverlener, hetgeen ronduit slecht is. Er zijn lange looplijnen 
tussen verschillende functies en de algehele toegankelijkheid 
laat te wensen over. Tevens gaat het om woon- en leef comfort, 
waarbij  slechte isolatie en verouderde klimaatsystemen niet 
bijdragen, en zo gezondheidsproblemen kan veroorzaken 
of verergeren. Ook zijn er veel appartementen zonder eigen 
sanitair volgens de laatste normen voor minder validen, 
hetgeen een absolute randvoorwaarde is in een modern 
woonzorggebouw. De huidige indeling met psychogeriatrische 
bewoners op de verdiepingen, zonder een gemeenschappelijk 
woonkamer die direct grenst aan een privé tuin, waar men 
zelfstandig naar toe kan, is een groot gemis. Mensen kunnen 
enkel naar buiten onder één op één begeleiding van een 
medewerker. De huidige noodzaak om efficiënte zorg laat dit 
niet toe, hetgeen betekent dat het naar buiten gaan afhankelijk 
is van vrijwilligers of mantelzorgers. Juist ook de efficiëntie van 
zorg in combinatie met de kwaliteit van leven van de bewoners 
is op dit moment een aspect dat dringend om vernieuwing 
vraagt in de huidige opzet van De Beyart. 

De combinatie van de monumentale gebouwen aanpassen 
aan eisen van deze tijd en het zo optimaal mogelijk gebruiken 

en tegelijkertijd het zichtbaar maken van monumentale 
kwaliteiten is de kunst bij deze opgave. Het zal echter ook 
betekenen dat bepaalde monumentale kwaliteiten zullen 
moeten wijken, zij het dat afwegingen hierin met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid worden gemaakt. Bijvoorbeeld 
heeft onderzoek uitgewezen dat een gezond, veilig (en 
duurzaam) binnenklimaat met enkel glas stalen kozijnen met 
zeer beperkte luchtdichtheid, haast  niet realiseerbaar is. Door 
voorzetramen en/of dubbelglas toe te passen in hoogwaardige 
ranke nieuwe profielen kan hier toch op een goede wijze mee 
om worden gegaan met respect voor de monumentaliteit.
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Het betreft echter ook aspecten als de veiligheid van 
vluchtwegen en trappenhuizen, welke niet ondergeschikt 
gemaakt kan worden aan een monumentaal belang in een 
modern, zorgefficiënt gebouw met dermate kwetsbare 
doelgroepen.

Het gaat kortom om het afwegen van diverse belangen, waarin 
keuzes gemaakt moeten worden. In het nu volgende deel 
zal een masterplan uiteengezet worden, dat een ambitieus, 
kwalitatief hoogwaardig woonzorglandschap oplevert in alle 
aspecten.  

In de zorg is efficiency het sleutelwoord om 
zo veel mogelijk tijd te kunnen besteden 

aan de zorg, dit stelt speciale eisen aan de 
gebouwen en voor zware zorg is het zeer 
moeilijk een bestaand monumentaal pand 
geschikt te maken voor optimale efficiënte 

zorg met behoudt van de monumentale 
waarden.

In het bestaande gebouw zijn er veel 
appartementen zonder eigen sanitair volgens 

de laatste normen voor mindervaliden, 
hetgeen een absolute randvoorwaarde is in 

een modern woonzorggebouw. 
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Zusterklooster
De Beyart

Broeder klooster De 
Beyart (van 1894 tot 
2020) met broeder 
bejaardentehuis (1960 
tot 1980) en woon/zorg 
stichting De Beyart (1980 
tot heden) Broeder Bejaardentehuis Woonzorg Stichting De Beyart

1476 1894 1960 1980 2020

HISTORIE VAN DE LOCATIE

Een locatie in het stadscentrum

Het kloostercomplex van De Beyart bevindt zich ten westen van 
de Maas, op de rand van het oude stadscentrum. Uit historische 
kaarten van 550 jaar geleden blijkt, dat De Beyart zich op dat 
moment al in het hart van de stad had genesteld. In de eeuwen 
daarna breidde de stad zich uit, en nam de dichtheid van de 
stad toe. Ondanks de sterke toename van de bevolking, bleken 
de perceelgrenzen een bufferzone voor De Beyart. Zo bleef 
het klooster beschermd tegen de continu groeiende stad. De 
combinatie van de centrale locatie, het culturele erfgoed van 
het complex en het omliggende park biedt de unieke kans om 
een nieuw stedelijk weefsel te ontwikkelen, dat zowel aan al zijn 
inwoners als de stad van Maastricht teruggeeft. 

Een reis door de geschiedenis 

In de meer dan 5 eeuwen van het bestaan, is het complex 
meerdere keren opnieuw opgebouwd, en heeft in die tijd 
veel verschillende activiteiten ondergebracht. Ondanks deze 
diversiteit van rollen, bleef de hoofdfunctie van het complex 
wonen. 

De laatste grote interventie van het complex vond plaats in de 
jaren ‘80, toen de Neogotische kapel in het midden van het 
gebouw gesloopt werd en plaats maakte voor een woonflat. 

In het volgende hoofdstuk zal de historie van De Beyart aan de 
hand van een tijdlijn uitgelegd worden, om een beter begrip 
te krijgen van de diepgewortelde geschiedenis en erfgoed van 
het complex. 

Het reeds gesloopte klooster
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Maastricht omstreeks 1909 

Maastricht omstreeks 1581

Maastricht omstreeks 1748
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1479 1894

1794

De Middeleeuwen- De Beyart 
was een middeleeuws klooster 
van de zusters Franciscanessen 
van Peer. 

Bombardering van de Fransen. Het 
klooster is onbewoonbaar.

Honderd jaar later werden de 
ruïnes gesloopt en stichtten de 

broeders van Maastricht een 
nieuw klooster. 

Begin constructie van het Sint Lidwina Paviljoen 
– A.J.N Boosten

ARCHITECTURALE ONTWIKKELING VAN DE BEYART
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19801938

1952

De zuidvleugel van het hoofdgebouw is 
later opnieuw opgebouwd nadat het zwaar 
beschadigd was door bombardementen in de 
Tweede Wereldoorlog. 

De originele kapel werd afgebroken. In 
plaats daarvan kwam er een woonflat, om 
meer mensen te kunnen huisvesten. Een 

groot verlies voor het erfgoed van het 
complex.

Een reeks extensies zorgden 
voor een groei van complex, 
maar binnen een korte tijd ook 
weer afgebroken.
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HISTORISCHE ONTWIKKELING VAN DE TUIN

1795
1795

Kloostertuin
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1964

1938

Moestuin noord

landschapsontwerp John Bergman 
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De ligging en bereikbaarheid

De Beyart ligt op de grens van het Statenkwartier en de 
binnenstad van Maastricht. Ondanks deze binnenstedelijke 
ligging is de bereikbaarheid - mede door het vernieuwde 
Noorderbrugtracé en de ondertunneling van de A2 - erg 
goed. Op 2 minuten loopafstand ligt bushalte Kommel waar 3 
lijnen vertrekken naar onder andere het station. Op 7 minuten 
loopafstand ligt bushalte Emmaplein met lijnen naar vrijwel 
alle andere buurten in Maastricht, Het Universitair Medisch 
Centrum (MUMC+) en P+R Noord.

Stadsgrens

Historisch centrum

Stadscentrum

Hoofdwegen

De Beyart

Het Vrijthof op 5 minuten loopafstand

De stadsgrenzen van Maastricht

STEDENBOUWKUNDIGE ANALYSE
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De directe omgeving 

Het Statenkwartier ligt op de Noord-West grens van het 
stadscentrum. Vanaf de hoofdingang van het terrein aan de 
Brusselsestraat is het 5 minuten lopen naar het Vrijthof en 8 
minuten lopen naar het Stadhuis op de Markt. 

Door de centrale ligging van het complex kunnen veel 
functies in de directe omgeving gezocht worden. Denk hierbij 
voornamelijk aan sociale gelegenheden en services zoals 
kapperszaken, bars en restaurants. 

Rondom het perceel bevinden zich meerdere parkeergarages 
voor bezoekers en bewoners van Maastricht. Het centrum 
heeft een goed netwerk van openbaar vervoer, en het 
dichtstbijzijnde busstation ligt op 3 minuten van de ingang 
van De Beyart. 

Met de auto ben je binnen 5 minuten via de Statensingel en 
de Hertogsingel op de ringweg A2. 

Naast het park rondom het complex ligt een groot stadspark - 
het Frontenpark - nabij. Het huist archeologische overblijfselen 
daterend uit de Middeleeuwen, evenals andere voorbeelden 
van industrieel erfgoed. Door de herbestemmingen van de 
vele industriële gebouwen in het gebied ontwikkelt het park 
zich ook als cultuurpark. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 min

1. Wilhelminabrug
2. Sint Servaasbrug
3. Stadhuis van 
    Maastricht
4. Dominicanenkerk
5. Vrijthof
6. Basiliek van 
    Sint Servaas
7. Sint-Janskerk
8. Frontenpark
9. St. Lambertuskerk

         Kerk
         
         Busstation
         
        Treinstation

         Parkeren

         Park

         De Maas

         Plein

         Hoofdwegen  

5 min

2 min

10 min

De Markt op 8 minuten loopafstand

Het Frontenpark op 10 minuten loopafstand

De context van De Beyart
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De buren 
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De stedelijke ontwikkelingen hebben het blok rondom het 
perceel van De Beyart specifiek vormgegeven. Rijtjeswoningen 
omgeven de locatie waarbinnen de kloostertuinen als een 
buffer om het complex ligt. Het blok huisvest verschillende 
culturele voorzieningen, wisselend van educatie tot kunst en 
sociale voorzieningen. 

Verbinden van de aanwezige sterke punten.

Concipiëren van de openheid om de patrimoniale nadruk van 
het terrein te vergroten

Het herontwerpen van de locatie met een integratie van een 
publiek programma, open voor de omwonenden. 

Stimuleren van sociale interacties met bestaande intitiatieven, 
zowel privé als publiek.

Ambities

WIJKNIVEAU - DE BUREN
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Een bijzondere grens
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muur
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Openen van het terrein om de omwonenden en bezoekers 
te kunnen laten genieten van wat de unieke kloostertuinen te 
bieden hebben, zonder de privacy en de stilte te schenden.

Toevoegen van een nieuwe toegang naar een ondergrondse 
parkeergelegenheid voor alle auto’s. 

Heroverwegen van de circulatie van de bezoekers en de 
bewoners. 

De huizen rondom, gebouwd in de 17e en 18e eeuw langs 
de lange assen omgrenzen het perceel en zorgen voor een 
fysieke afscheiding tussen het complex en de omliggende 
straten. Daarnaast zorgen de, tot monument benoemde 
muren uit 1895, voor verdere afscheiding tussen het blok 
en De Beyart. Er bevinden zich enkel 2 ingangen naar het 
complex. 

Omgrenzende 
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Ambities

WIJKNIVEAU - EEN BIJZONDERE GRENS
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MAASTRICHT - RELIGIEUZE GEBOUWEN EN TUINEN

Het aantal religieuze gebouwen in het centrum van 
Maastricht is uitzonderlijk. Veel van de kloosters waren 
voorzien van tuinen. Terwijl veel van deze groene ruimtes 
inmiddels zijn volgebouwd, is de tuin van De Beyart bewaard 
gebleven. Het ensemble van gebouwen en tuin vertelt een 
belangrijk verhaal van de geschiedenis van Maastricht.  

Plan de la forteresse de Maastricht 1814
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Het oude en het bestaande

Een nieuwe, centrale en publieke ruimte creëren, transparant
en open naar de omliggende kloostertuinen.

Het benadrukken van het culturele erfgoed van De Beyart
en het creëren van nieuwe ontmoetingsplekken door
herorganisatie en herconfiguratie van de openbare ruimte.

Het toegankelijker maken van het park.

De bestaande gebouwen linken om de ruimtes als een geheel
beter te laten functioneren.

Onderzoeken van de mogelijkheden tot het realiseren van
een WKO-installatie om op die manier de duurzaamheid en
energiezuinigheid van het woonlandschap te waarborgen.

De Beyart heeft een tumultueuze geschiedenis van 
veranderingen gehad. De historie van het complex is terug 
te zien aan het ensemble van verschillende gebouwen uit 
verschillende periodes, allen geregistreerd als nationaal dan 
wel lokaal monument.

Middeleeuwse ruïne muur - 1479

Perceelgrens - 1895

Reeds gesloopte gebouwen

Hoofdgebouw 1894
Status: «dominant 

bouwwerk»
Gemeentelijk erfgoed 

Maastricht

Tuinmuur, 1895
Status: «Waardevol 

cultuurhistorisch 
element»

Gemeentelijk erfgoed 
Maastricht

Poortgebouw en por-
tiersloge De Beyart
Status: «dominant 

bouwwerk»
Gemeentelijk erfgoed 

Maastricht

Middeleeuwse ruïne muur, 1479
Status: «Nationaal monument»

sinds 1966

Lidwina Paviljoen, 1937
Status: «Nationaal 

monument»
sinds 1997

Tuin (1895 voor het 
grootste gedeelte)
Status: «Waardevol 

groen element»
Gemeentelijk erfgoed 

Maastricht

Voorhuis, 1952
Status: «dominant 

bouwwerk»
Gemeentelijk erfgoed 

Maastricht

Tuinmuur, 1895
gebouwd met stenen uit 

Middeleeuws tijdperk
Status: «Waardevol cultuurhistorisch 

element»
Gemeentelijk erfgoed Maastricht

Stimuleren van 
het terrein

Doorgaan op 
het bestaande

Onthullen 
van erfgoed

Middeleeuwse ruïne muur - 1479

Perceelgrens - 1895

Reeds gesloopte gebouwen

Hoofdgebouw 1894
Status: «dominant 

bouwwerk»
Gemeentelijk erfgoed 

Maastricht

Tuinmuur, 1895
Status: «Waardevol 

cultuurhistorisch 
element»

Gemeentelijk erfgoed 
Maastricht

Poortgebouw en por-
tiersloge De Beyart
Status: «dominant 

bouwwerk»
Gemeentelijk erfgoed 

Maastricht

Middeleeuwse ruïne muur, 1479
Status: «Nationaal monument»

sinds 1966

Lidwina Paviljoen, 1937
Status: «Nationaal 

monument»
sinds 1997

Tuin (1895 voor het 
grootste gedeelte)
Status: «Waardevol 

groen element»
Gemeentelijk erfgoed 

Maastricht

Voorhuis, 1952
Status: «dominant 

bouwwerk»
Gemeentelijk erfgoed 

Maastricht

Tuinmuur, 1895
gebouwd met stenen uit 

Middeleeuws tijdperk
Status: «Waardevol cultuurhistorisch 

element»
Gemeentelijk erfgoed Maastricht

Ambities

LOCATIENIVEAU - HET OUDE EN HET BESTAANDE
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BESTAANDE GEBOUWEN
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De luxe tuin rondom het complex is een waar juweel van 
groen verborgen binnen de muren van het terrein. Op dit 
moment zijn de kloostertuinen niet toegankelijk voor publiek 
en bieden daardoor een bevoorrechte omgeving oor de 
huidige bewoners van De Beyart.

Een park voor de stad 

Hoogfrankrijk

Brusselsestraat

He
rb
en
us
str
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t

C
apucijnenstraat

Bevoorrechte 
omgeving

Promenade
Eiland van 

groen
Significantie 
van erfgoed 

Nieuwsgierig
heid

Het eiland van groen benadrukken en het toegankelijk maken 
voor publiek maakt het mogelijk voor zowel bewoners van het 
complex als voor bezoekers te ontspannen en genieten van wat 
de kloostertuinen te bieden hebben.

Het herstellen van het natuurlijke landschap door parkeren 
ondergronds te realiseren.

Het teruggeven van een uniek stukje groen aan de wijk en de 
stad Maastricht. 

Ambities

DE KLOOSTERUINEN



37

REVITALISATIE DE BEYART - Maastricht STUDIO AKKERHUIS I ARCHITECTS - December 2020

BESTAANDE PARK 

ADDITIONAL / DIFFERENT 
PICTURES FROM LOLA

REVITALISATIE DE BEYART - Maastricht STUDIO AKKERHUIS I ARCHITECTS - December 2020

BESTAANDE PARK 

ADDITIONAL / DIFFERENT 
PICTURES FROM LOLA

BESTAAND PARK

REVITALISATIE DE BEYART - Maastricht STUDIO AKKERHUIS I ARCHITECTS - December 2020

BESTAANDE PARK 

ADDITIONAL / DIFFERENT 
PICTURES FROM LOLA

REVITALISATIE DE BEYART - Maastricht STUDIO AKKERHUIS I ARCHITECTS - December 2020

BESTAANDE PARK 

ADDITIONAL / DIFFERENT 
PICTURES FROM LOLA

BESTAAND PARK
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BESTAANDE BOMEN

Het terrein staat vol met prachtige bomen. Ze geven het 
terrein een weelderige aanblik. De meest waardevolle 
bomen zijn in kaart gebracht; deze zouden moeten worden 
behouden, als levende monumenten. Maar er is ook veel 
achterstallig beheer in het park. Een aantal dode bomen is 
inmiddels verwijderd.  

Waardevolle bomen

Achterstallig onderhoud

Bomen

Gekapte bomen
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REVITALISATIE DE BEYART - Maastricht STUDIO AKKERHUIS I ARCHITECTS - December 2020

BESTAANDE PARK 

ADDITIONAL / DIFFERENT 
PICTURES FROM LOLA

Waardevolle bomen

Bomen Gekapte bomen Chamaecyparis lawsoniana 
‘Glauca’

Acer pseudoplatanus Fagus sylvatica

Pterocarya fraxinifolia

Picea abies Fagus sylvatica ‘Atropunicea’

Quercus frainetto Magnolia soulangiana Fagus sylvatica ‘Atropunicea’
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BESTAANDE BOMEN

Het terrein staat vol met prachtige bomen. Ze geven het terrein een 
weelderige aanblik. De meest waardevolle bomen zijn in kaart ge-
bracht; deze zouden moeten worden behouden, als levende mon-
umenten. Maar er is ook veel achterstallig beheer in het park. Een 
aantal dode bomen is inmiddels verwijderd.  

Achterstallig onderhoud
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ZWAKKE PUNTEN VAN HET TERREIN

Gesloopte Kapel in het hart van het klooster

Binnentuin - Onbenut potentieel

De binnentuin van het hoofdgebouw is het centrum van het 
oude klooster. Heden ten dage wordt deze ruimte echter niet 
als dusdanig gebruikt, maar eerder als een voorzieningsruimte:  
slecht onderhouden,  onuitnodigende sfeer, technische 
uitrusting. De binnentuin heeft een groot potentieel om het 
levendige nieuwe centrum van het beyart complex te worden.

De sloop van de kapel is een ongelukkige gebeurtenis in de 
geschiedenis van De Beyart. Het oude verbindingspunt heeft 
het potentieel om een bijzondere plek te worden waar het 
erfgoed van de kapel zichtbaar gemaakt zou kunnen worden 
doormiddel van een architectuur die aansluit bij het bestaande 
klooster ontwerp
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Parkeerplaats in de kloosteruinen

Kloostertuinen - Kneuterig beheer

PARK - KNEUTERIG BEHEER

PARK - KNEUTERIG BEHEER

Momenteel wordt het parkeren voor het woonzorgcentrum 
binnen de kloostertuinen georganiseerd. Dit creëert een breuk 
in het landschap en een onwelkome sfeer. Het bieden van 
een goede oplossing voor parkeren en transport heeft groot 
potentieel voor de locatie en zou een enorme verbetering voor 
de kloostertuinen betekenen.

Het is duidelijk dat er in de loop van de tijd punctuele 
werkzaamheden, onderhoud en aanpassingen in de 
kloostertuinen zijn uitgevoerd. Sommige zones zien er 
vandaag vreemd uit en ze missen een totaalconcept en een 
samenhangend ontwerp dat hun grandeur zou terugbrengen.
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CONCEPT EN STRATEGIE

GROENE STRATEGIE

Het terrein van De Beyart grenst aan andere groene percelen. 
Tezamen hebben ze het potentieel om uit te groeien tot een 
complex van aaneengeschakelde plekken, die de bezoeker 
kan ontdekken, en die de bewoners en gebruikers een royaal 
territorium geeft om te vertoeven. 

Moestuin

Klooster binnenhof

Faculty of Art & Social Science binnenhof

Nieuw binnenhof kloostertuinen

Beyart

Kumulus

De Beyart kloostertuinen

Prive tuin

Openbaar groen

Groen dak
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KLOOSTERTUINEN- INSPIRATIE

Jardin de plume, Rouen Jardin agricola privado, Gerona
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PARK - REFERENTIES

Parsonage Garde Disbury, UK

Pastorietuin Starkow, DE

De Oude Pastorietuin Easterein, NL

Bijbelsetuin Hoofddorp, NL

Pastorietuin Saxdorf, DE

Parsonage Garden St. Peter, DE

Pastorietuin Reuth, DE

Pastorietuin Roosbeek, BE

Gebouwen

Bloementuin

Boomgaard

Moes- en kruidentuin

Wandeltuin

Vee

Bos

Prive tuin
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KLOOSTERTUINEN - REFERENTIE
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PARK - REFERENTIES

Parsonage Garde Disbury, UK
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KLOOSTERTUINEN - HET CONCEPT

Universele toegankelijkheid 

Muur en poorten

Beschermde omgeving 
in verschillende gradaties 

Bijzondere collectie bomen
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Autonome parkgebouwen 
met eigen karakter

Divers programma voor 
bewoners en bezoekers

Maximaal groen, minimaal grijs

Geschakelde tuinen
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KLOOSTERTUINEN - GESCHAKELDE TUINEN

Het toekomstige terrein bestaat uit geschakelde tuinen, 
of parkruimtes, die elk een eigen karakter hebben. De 
verschillende sferen komen voort uit de bestaande kwaliteiten, 
de geschiedenis, de nieuwe opzet van de gebouwen en het 
kansrijke programma. Rond de nieuwe ingang komt een 

siertuin geflankeerd door een moestuin en een pinetuin. Elke 
binnenhof heeft een eigen sfeer en gebruikswaarde. De muur 
is een biotoop op zich met zijn eigen unieke vegetatie; de tuin 
bij de ruïne is een intensivering van dit gegeven. Tussen de 
hoofdgebouwen komt een kalme boomweide.

Pinetum

Moestuin

Ruïnetuin

Siertuin
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Muurtuin

Binnenplaatsen

Boomweide

Privé-tuinen
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KLOOSTERTUINEN - GESCHAKELDE TUINEN

Pinetum

Boomeweide

Referentiebeelden

Referentiebeelden
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Ruïnetuin

Siertuin

Referentiebeelden

Referentiebeelden



52

KLOOSTERTUINEN - GESCHAKELDE TUINEN

Moestuin

Binnenplaatsen

Referentiebeelden

Referentiebeelden



53

Privé-tuinen

Muurtuin

Referentiebeelden

Referentiebeelden
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ARCHITECTUUR - HET CONCEPT

Duurzaamheid

Visuele en fysieke connecties

Het culturele erfgoed behouden, 

benadrukken en revitaliseren

Efficiëntie in bestaande gebouwen, minste 
impact op de kloostertuinen

Nieuw knooppunt voor  publiek en bewoners, 

Diversiteit van activiteiten

Het cultureel erfgoed van De Beyart staat centraal in het 
project. Het bestaande monument heeft een minimale 
footprint en laat een genereus oppervlak over voor het groen 
en het park. Door gebruik te maken van de bestaande kelders 
en de huidige indeling aan te passen, kan het oorspronkelijke 
concept evolueren en kunnen historisch waardevolle elementen 
behouden blijven.

Nieuwe volumes zijn zorgvuldig in het park geplaatst, om de 
impact op het omringende stadslandschap en de kloostertuinen 
te minimaliseren. Door het hoofdgebouw te spiegelen 
en te accentueren, geeft de G-vleugel vorm aan 2 nieuwe 
binnentuinen. Het bestaande binnenhof wordt nieuw leven 
ingeblazen, waardoor een nieuw centraal knooppunt ontstaat 
waar bewoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten en in 
contact kunnen treden. De F paviljoens, zorgzaam gesitueerd 
in het groen van de kloostertuinen, bieden unieke woningen, 
waardoor toekomstige bewoners de kans krijgen om midden in 
een prachtig park te wonen. 

Geschakelde tuinen creëren een nieuwe dynamische reis door 
het complex en bieden kans op ontmoetingen en nieuwe 
interacties voor zowel bewoners als bezoekers.
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GEBIEDS ANALYSE - BESTAAND & VERLEDEN

Een reeks extensies en gebouwen werden toegevoegd aan het 
complex, maar binnen een korte tijd ook weer afgebroken.

Uit analyse van het bouwblok van De Beyart blijkt dat aan de 
noordzijde van het blok de structuur van het stedelijk weefsel 
ontbreekt. Het patroon van omsloten bouwblokken wordt 
hiermee doorbroken. Op stedenbouwkundig niveau biedt dit 
kansen om de structuur van het blok te complementeren. 
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Continuïteit van het groen

De kloostertuinen die De Beyart omringen 
worden doorgetrokken naar de binnentuin. 
Doordat de binnenplaats overdekt is, kan deze 
het gehele jaar dienen als verblijfsruimte.

De monumentale gangen zijn allen 
georiënteerd op de binnentuin en zorgen 
voor visuele verbindingen. De originele gevels 
blijven behouden. Via de binnentuin ontstaan 
nieuwe fysieke verbindingen.

De binnentuin wordt  een nieuwe verzamel- 
en ontmoetingsplaats en biedt ruimte voor 
diverse activiteiten. De verschillende functies 
zullen aangepast wordenaan de behoeften 
van de bewoners van De Beyart

De binnenplaats en het nieuwe publieke 
souterrain werken als ontmoetingsplek, en 
verdelen de verschillende stromen mensen 
over diverse publieke en private ruimtes.

Visuele en fysieke connecties

Diversiteit van activiteiten

Nieuw knooppunt voor publiek en bewoners

Zzzz

EEN NIEUWE ONTMOETINGSPLEK - EEN VERBONDEN GEBIED
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EEN NIEUWE PUBLIEKE VERDIEPING



58

EFFICIËNTIE IN BESTAANDE GEBOUWEN - MINSTE IMPACT OP HET PARK

Door het benutten en toevoegen van extra ruimtes binnen de 
bestaande gebouwen wordt het mogelijk om het concept van 
de kloostertuinen en het groen, zo veel mogelijk te behou-
den. Zo wordt uitbreiding van het bouwvlak door extra nieuwe 
gebouwen toevoegen en het waardevolle parkgebied te 
verkleinen, vermeden.

11.597 m² > 14.497 m²

BVO Gebouw A - Bestaand BVO Gebouw A - Bestaand

BVO Gebouw A - Nieuw BVO Gebouw A - Nieuw
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KLOOSTERTUINEN
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‘Alhoewel het behouden van het erfgoed van het complex 
van vitaal belang is, kan het voor het revitaliseren van het 
project betekenen specifieke elementen te transformeren of 
te vervangen met een hogere consistentie van het project als 
gevolg.’ 

HET ERFGOED

Stimuleren van 
het terrein

Doorgaan op het 
bestaande

Onthullen van 
erfgoed
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‘Het culturele erfgoed van De Beyart 
behouden, benadrukken en revitaliseren, 

staat centraal binnen het project’
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HET ERFGOED

De tuinaanleg door John Bergmans uit 1938 is gedeeltelijk 
bewaard gebleven en heeft een hoge landschappelijke en 
tuinhistorische waarde. Belangrijke elementen zijn de bakste-
nen vijverpartij en de pandenstructuren; enerzijds de sling-
erpaden, anderzijds de radiale, strakke paden in de richting 

van de kapel van het Lidwinapaviljoen. Daarnaast zijn er nog 
talrijke kunstelementen die her en der in het park geplaatst 
zijn en een individuele kunsthistorische of esthetische waarde 
hebben.

Water
Sculptuur
Fontein
Historisch ruine
Muur
Paden John Bergmanns tuinaanleg
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2

1

1 Tuinontwerp John Bergmans
2 Bakstenen vijver
3 Radiale, strakke pad richting kapel
4 Slingerpad
5 Standbeeld

3

4

5

De geschiedenis van De Beyart is een belangrijk uitgangspunt 
voor de toekomstige inrichting. Waardevolle elementen en 
structuren blijven zoveel mogelijk behouden en worden in ere 
hersteld.  
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DUURZAAMHEID

Duurzaamheid staat maatschappijbreed hoog op de agenda 
en is dan ook een belangrijk aspect in de revitalisering van De 
Beyart. Het revitaliseren van bestaand monumentaal vastgoed is 
een belangrijk duurzaamheidsaspect met een maatschappelijk 
component. Duurzaamheid gaat immers veel verder dan het 
onderdeel energieverbruik, maar omvat zeker ook:

- Verantwoord materiaalgebruik
- Creëren van een aangename en gezonde omgeving (healing 
environment)
- Creëren van toekomstige waarde(vastheid)

Voor het verduurzamen van historische gebouwen zonder 
technische (gevolg)schade of verlies van monumentale 
waarden, moet worden gezocht naar verantwoorde en integrale 
oplossingen afgestemd op het gebouw. 

In plaats van op zichzelf staande maatregelen, wordt er 
gezocht naar een optimale combinatie van elkaar versterkende 
maatregelen binnen het kader, die samen het monument 
duurzaam maken. 

Voor maatregelen op het gebied van energieopwekking, 
distributie en afgifte is het van belang dat een optimum 
ontstaat, zonder dat de ingrepen negatieve gevolgen hebben 
voor de monumentale waarde in techniek, beeldkwaliteit en 
comfort. 

Door slim te ontwerpen, kunnen ruimtelijke oplossingen voor 
gebruikskwaliteit een bijdrage leveren aan het beperken van 
de energiebehoefte. Denk hierbij aan het voorstel voor het 
maken van een serre die een positieve invloed heeft op het 
verblijfsklimaat.   

Met betrekking tot de energieopwekking/energiebron zal 
onderzocht gaan worden of en hoe De Beyart kan worden 
aangesloten op het warmtenet van Maastricht. Er bestaat een 
mogelijkheid dat deze ontwikkeling kartrekker wordt voor een 
ontwikkeling op wijkniveau, mits dat technisch, financieel en 
binnen de ontwikkeltermijn mogelijk is. 

VERANTWOORD
MATERIAALGEBRUIK

GEZONDE OMGEVING

OPTIMAAL ENERGIE 
GEBRUIK

DUURZAAM 
MONUMENT
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NIEUWBOUW MASSASTUDIE
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Terwijl het landschap wordt opgefrist om de kwaliteiten van 
het bestaande groen op te waarderen, zullen de bijkomende 
gebouwen de toekomstige bewoners meer mogelijkheden 
bieden om midden in een prachtig park te wonen. Door een 
nieuw licht te werpen op de patrimoniale waarde van de locatie, 
zullen het oude en het nieuwe elkaar op de voorgrond plaatsen 
om de geschiedenis van de plek voort te zetten en te vernieuwen  

De Beyart wordt een nieuwe openbare ruimte waar architectuur 
en natuur samenwerken om een uniek kader te creëren waar 
inwoners van Maastricht van verschillende generaties kunnen 
rondwandelen en elkaar ontmoeten. 
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GEBOUWEN G + C

CONTEXT
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CONTEXT ANALYSE

2 Hoofdingangen bieden toegang tot het complex

Vroeger waren de kloostertuinen niet toegankelijk voor het 
publiek. Om de tuinen open te maken en het publiek uit te 
nodigen, wordt een nieuwe hoofdingang toegevoegd vanaf 
Hoogfrankrijk en wordt een visuele verbinding van buitenaf 
gemaakt, om bezoekers in de kloostertuinen te verwelkomen. 
De bestaande entree vanaf de Brusselsestraat blijft gehandhaafd 
en brengt doorstroming vanuit het hart van de stad Maastricht.

Een as die hen verbindt

Om de doorstroming en de continuïteit in de kloostertuinen te 
behouden, zal de hoofdas de ingang vanuit de Brusselsestraat 
verbinden met de nieuwe hoofdingang vanuit Hoogfrankrijk.

Het park als centraal verbindend element

De kloostertuinen bieden veel waarde voor zowel De Beyart 
als de omgeving. Ze kunnen daarom worden gezien als een 
verbindend element voor bezoekers en bewoners. Om de 
kloostertuinen te respecteren is er gezocht naar een interventie 
met een zo min mogelijk impact. 

De historische schaal

Het bestaande hoofdgebouw heeft een historische band met 
de omringende stad. Het toegevoegde volume zal de schaal 
van het historische klooster respecteren en de reeds bestaande 
taal ervan benadrukken en aanvullen.
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EEN AS DIE HEN VERBINDT

HUIDIGE SITUATIE

HET VOLUME WORDT WEERSPIEGELD TEN 
OPZICHTE VAN DE CENTRALE VLEUGEL 

VAN HET HOOFDGEBOUW

EEN TWEEDE BINNENTUIN WORDT ZO 
GECREËERD TUSSEN HET BESTAANDE EN 

HET NIEUWE GEBOUW

ONTWERPPROCES
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Volume Studies gebaseerd op

• Hoek tussen gebouw G en gebouw B
• Positie van gebouw G ten opzichte van gebouwen A & B
• Lengte van gebouw G / Brusselsestraat kant
• Nieuwe welkomende publieke entree
• Volume gebouw C en de verhoudingen ven de originele kapel
• Breedte van gebouw G
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FOTO MAQUETTE

ONTWIKKELING

C - G 8.400 m²
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MASTERPLAN
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AANZICHT - KLOOSTERTUINEN

AANZICHT - ZUIDGEVEL

PERSPECTIEF VANUIT DE KLOOSTERTUINEN
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FOTO MAQUETTE
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PERSPECTIEF VANAF ENTREE HOOGFRANKRIJK
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FOTO MAQUETTE
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PERSPECTIEF TUSSEN HOOFDGEBOUW EN LIDWINA PAVILJOEN
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LANDSCHAP CONCEPT

Tuinruimten in relatie tot F gebouwen

Geschakelde tuinen

Pinetuin Siertuin Moestuin
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BINNENPLAATSEN

DOORSNEDE BINNENPLAATSEN

Dankzij de nieuwbouw ontstaan er drie binnenplaatsen 
met verschillend karakter. Het langwerpige, historische 
binnenhof krijgt een overkapping en wordt opgedeeld in een 
binnenplein met veel ruimte voor terras en evenementen, en 
een binnenbos met zitplekken. De noordelijke binnenplaats 
krijgt een centraal water element, met rondom een diffuse 
groene ruimte. De besloten tuin wordt een groene wandeltuin 
voor dementerende bewoners.  
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PERSPECTIEF VANAF ENTREE BRUSSELSESTRAAT

De bestaande hoofdingang van het terrein aan de 
Brusselsestraat was tot nu toe ontoegankelijk voor het 
publiek. Door het terrein te openen, wordt deze ingang een 
belangrijk middel om beweging te brengen vanuit het hart van 
Maastricht. Het nieuwe volume zal zowel de bezoekers die het 
terrein betreden intrigeren, als een interessante uitwisseling 
bieden voor de bewoners, die levendige milieu buiten hun 
woonruimtes kunnen beleven. Geschakelde tuinen zullen een 
gevarieerde reis door de kloostertuinen bieden.
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INGANG STUDIE - INTENTIES

BRUSSELSESTRAAT

HOOGFRANKRIJK
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REFERENTIES

Louis Kahn - Indian Institute of Management, Emden

Henley Halebrown - Chadwick Hall, London
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Rodrigues + Pintos Arquitectos - Monastery St Maria, Armenteira

Shift AU - Oude Dijk, Tilburg
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CONTEXT

GEBOUWEN F0 - F3
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ONTWERPPROCES

De hoofdentree wordt verplaatst naar de knik van de muur, 
langs Hoogfrankrijk, tussen de groep bestaande hoge eiken/, 
noten en pijnbomen, waardoor een natuurlijke en majestueuze 
entree tot het park ontstaat.

De nieuwe volumes zijn zorgvuldig geschaald en gepositioneerd 
om harmonieus te worden geïntegreerd in de bebouwde 
omgeving en een dialoog aan te gaan met de bestaande 
gebouwen van het terrein.

Deze architectonische toevoegingen completeren en 
verbeteren de kwaliteiten van de beoogde sequentie in de 
tuinen van het masterplan. 
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De aanwezigheid van de bijna 13 meter hoge Quercus 
frainetto en Pterocarya fraxinifolia fungeren als signaal 
voor de nieuwe ingang, zichtbaar vanaf het einde van 
Hoogfrankrijk.
De monumentale schaal van deze bomen biedt voldoende 
plaats om met hoge voertuigen het terrein op te rijden.
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FOTO MAQUETTE

ONTWIKKELING

F0  1370 m² 
F1    970 m²
F2-3  1900 m²
Totaal  4240 m²

F0

F1
F2-3
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MASTERPLAN
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LANDSCHAP CONCEPT

Tuinruimten in relatie tot F gebouwen

Geschakelde tuinen

Pinetuin Siertuin Moestuin

Pinetum Ruïnetuin

Boomeweide Siertuin

PARK - GESCHAKELDE TUINEN

Pinetum Ruïnetuin

Boomeweide Siertuin

PARK - GESCHAKELDE TUINEN

Moestuin

Binnenplaatsen

Privé-tuinen

Muurtuin

PARK - GESCHAKELDE TUINEN
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AANZICHT F1 F2 F3 -  HOOGFRANKRIJK

AANZICHT F1 F2 F3 - PARK

AANZICHT F0 - PARK
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F2/F3 BOUWVOLUME - INTENTIES

• Integratie in de kloostertuinen

• Transparentie tussen blokken 

• Relatie met Lidwina Paviljoen

• Gefragmenteerde volumes voor een betere integratie 
tussen de omringende dennenbomen

9 m

4.5 m

5.7 m

45°

Reference

Hoogte en relatie tot de muur

De nieuwe constructies zijn gedimensioneerd om goed in 
de omgevende bebouwing te integreren en hun impact op 
Hoogfrankrijk te beperken.
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PERSPECTIEF VANUIT HET LIDWINA PAVILJOEN

F2+F3 - DOORSNEDE VERBINDENDE SOUTERRAIN

F2+F3 - DOORSNEDE
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MUURTUIN

De paviljoens zijn verschoven ten opziche van de muur om 
de intieme en geheime sfeer van het bestaande deel van 
de kloostertuinen te behouden en de visuele impact  op 
Hoogfrankrijk te minimaliseren. Om de impact op het terrein te 
verminderen zijn de volumes deels verzonken en is de topografie 
aangepast om de toegang tot de appartementslobby aan deze 
zijde te regelen, waardoor het groen tussen de gebouwen en 
de muur een privétuin wordt. Hierdoor worden zichtlijnen en 
luchtigeheid gecreëerd tussen de verschilende volumes.
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F2 EN F3 - MUURTUIN
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F1 BOUWVOLUME 

RELATIE TUIN EN MUUR

HOOGFRANKRIJK

TUIN STAD

ZUID
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DOORSNEDE F1

PERSPECTIEF VANUIT KLOOSTERTUINEN
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Hoogte en relatie tot de muur

De materialiteit en de continuïteit van de muur worden 
behouden en aangepast om plaats te bieden aan het F1-
gebouw en de nieuwe toegangspoort.

Alle F-gebouwen zullen dezelfde hoogte hebben ten 
opzichte van de natuurlijke topografie, om hun integratie in 
het stadsbeeld te vergemakkelijken en de verschoven F2-3 
maakt het mogelijk om de vegetatie zichtbaar te houden vanaf 
Hoogfrankrijk.
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UITZICHT VANAF HOOGFRANKRIJK-OOST

UITZICHT VANAF HOOGFRANKRIJK-WEST
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• Verhoudingen met schoolgebouw

• Relatie tussen de gevels

• Opening / Relatie tot tuin

F0 BOUWVOLUME - INTENTIES
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F0 EN HET SCHOOLGEBOUW

DOORSNEDE F0
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REFERENTIES

Aan de tuinzijde van de F gebouwen wordt gekozen voor een 
lichte en transparante architectuur. Met een constructiesysteem 
dat grote openingen in de gevel mogelijk maakt, wordt de 
beleving van het leven in het midden van de bomen voor 
de bewoners versterkt. Van buiten  wordt dit berijkt door het 
implementeren van een eigentijdse lichte en transparante 
architectuur die zich harmonieus in het park nestelt.

Louis Kahn - Fisher House, Pennsylvania 
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SYNTHESE
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VOLUMETRISCHE INTERPRETATIE VAN DE NIEUWE GEBOUWEN

[H] 
Door het realiseren van een ondergrondse parkeergarage 
worden de auto’s aan het zicht onttrokken, wordt een belangrijk 
deel van een extra park gecreëerd en wordt de groene oase in 
het centrum van Maastricht versterkt en verbeterd. 

[G] 
Een nieuwe vleugel verbindt beide zijden van het terrein. De 
vleugel spiegelt het bestaande hoofdgebouw en creëert een 
extra binnenplaats en weerspiegelt de typische organisatie van 
een oud klooster. 

[C]
De huidige Woonflat wordt verbouwd. Het nieuwe gebouw 
integreert zich in de oude envelop van de gesloopte kapel.

[F1] 
Het nieuwe poortgebouw aan de rand van Hoogfrankrijk 
markeert de toegang tot De Beyart. Het staat in nauwe relatie 
met de muur en het aangrenzende schoolgebouw.

[F0] 
Het F0-gebouw staat op gelijke hoogte met het schoolgebouw 
en het volume van het F1-gebouw. Deze tegenover elkaar 
liggende gevels openen zich naar het park en creëren een 
nieuwe stedelijke plaats in het park.

[F2+F3] 
De paviljoenen zijn zorgvuldig geplaatst om alle belangrijke 
bomen in de kloostertuinen te behouden, ze creëren een 
privétuin langs de muur en onderstrepen de belangrijke 
zichtlijn naar de kapel van het Lidwina paviljoen.
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GLOBALE STRATEGIE

Behoud voor vernieuwen

Zorgvuldig ontwikkelen

Respect voor historische structuren en materiaal

Authenticiteit

Respect voor details

Het belangrijke culturele erfgoed van De Beyart is essentieel 
en een sleutelelement in het architecturale concept. Het 
hoofddoel van het project is om het bestaande maximaal te 
behouden.

Aanpassingen en afbraak gebeuren slechts punctueel en 
worden zorgvuldig gekozen, steeds met het hogere doel om 
de authenticiteit van De Beyart te bewaren. Ingrepen worden 
altijd afgewogen, en zijn vaak een goed gekozen opoffering 
om zo andere belangrijke elementen te kunnen behouden. Het 
doel is om De Beyart een nieuwe betekenis te geven en een 
nieuw economisch en toekomstbestendig leven te bieden.

Historische structuren en materialen worden gerespecteerd en 
waar mogelijk behouden. Zij worden ook hergebruikt bij nieuwe 
ingrepen om een samenhangend totaalbeeld te creëren.

De Beyart is een belangrijk cultureel erfgoed en heeft een sterk 
karakter in Maastricht. Het architectonisch concept heeft tot 
doel de authenticiteit niet alleen te behouden, maar deze te 
versterken en het totaalbeeld te verbeteren door in te spelen 
op de zwakke punten van de bestaande situaties.

Bij ingrepen wordt ernaar gestreefd de bestaande detaillering 
te behouden, waar nodig te herstellen en soortgelijke of 
overeenkomstige technieken en materialen opnieuw te 
gebruiken, om een samenhangend beeld te behouden.

RESTAURATIEPLAN
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Autenticieit van 
gebouwen

Zorgvuldige 
ontwikkeling

Respect voor
details

Respecteren van het erfgoed - Gebruik als garantie voor het voortbestaan

De buitenkant van de bestaande gebouwen wordt zoveel mogelijk behouden. Nieuwe openingen worden slechts punctueel gemaakt, 
op welgekozen situaties en met het doel een efficiënter en functioneler gebouw te creëren. Isolatie wordt alleen aangebracht waar 
nodig en aan de binnenzijde van het gebouw. Ramen worden zoveel mogelijk als zodanig gehandhaafd en indien mogelijk wordt de 
enkele beglazing vervangen door een dunne (dubbele) monumentale beglazing. Indien dit niet mogelijk is, zullen er voorzetramen 
aan de binnenzijde worden aangebracht. Voor de nieuwe ramen worden dezelfde detaillering en materialen gebruikt als voor de 
bestaande ramen. Nieuwe afwerkingen zullen zorgvuldig worden gekozen om harmonieus samen te gaan met de bestaande situatie, 
maar zonder te suggereren origineel te zijn. Er zal rekening worden gehouden met de kleur, de afmetingen en de detaillering.

Het interieur van de gebouwen wordt alleen aangepast waar dat absoluut noodzakelijk is. Aanpassingen worden gedaan om 
een bruikbare, functionele plattegrond te creëren of om de efficiëntie van het totale complex te verbeteren. Veranderingen in de 
plattegrond worden ook gedaan om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren, beter gebruik te maken van daglicht, nieuwe visuele en 
fysieke verbindingen te creëren en een samenhangend totaalplan te berijken.

Alle wijzigingen worden aangebracht om de bestaande structuur van het gebouw te behouden en het algemene karakter ervan 
te bewaren. Waar wijzigingen plaatsvinden zal een spoor van het origineel worden bewaard, om het gebouw met zijn wortels te 
verbinden.

Ontwerptekening van het klooster De Beyart door architect Faber, 
plattegrond van de begane grond (1894)

‘Alhoewel het behouden van het erfgoed van het complex van 
vitaal belang is, kan het voor het revitaliseren van het project 

betekenen specifieke elementen te transformeren of te vervangen 
met een hogere consistentie van het project als gevolg.’
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POORTGEBOUW

De portiersloge

De poortmuur aan de Brusselsestraat

Oorspronkelijke personendeur aan de straat

Het Poortgebouw heeft het potentieel om een nieuwe 
levendige toegang tot De Beyart, en een directe link naar de 
stad te creëren: Het is de dichtstbijzijnde ingang die te voet 
bereikbaar is vanuit het centrum van Maastricht; het zou een 
nieuw “ raam “ kunnen worden van het project De Beyart als  
nieuwe (semi) openbare plek in verbinding met de stad.
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Het architectonisch ontwerp

- Het exterieur blijft onaangetast.

De beglazing van de ramen wordt vervangen door een dunne 
monumentale (dubbele) beglazing, waardoor de bestaande 
houten kozijnen behouden blijven en een beter thermisch 
comfort wordt bereikt.

 
- Aanpassing van de indeling voor nieuwe functie

Omdat de huidige ruimtes onbruikbaar klein zijn, moet de 
indeling worden aangepast zodat het Poortgebouw als integraal 
onderdeel van het project kan worden gebruikt en een nieuwe 
functie krijgt die levensvatbaar is. De oorspronkelijke indeling 
blijft zichtbaar in zowel vloerafwerking als in gedifferentieerde 
plafondhoogtes.

 
- Behoud van de afwerking op de achterwand.

De oorspronkelijke inrichting aan de achterzijde van het 
gebouw blijft gehandhaafd, waaronder de oorspronkelijke 
berging, kast en cementtegels van de gang bewaard blijven. 
Aan de binnenzijde zijn dit ook de meest gedetailleerde en 
geornamenteerde delen die ervoor zullen zorgen dat het 
gebouw zijn authenticiteit behoudt.

 

Ontwerptekening voor het poortgebouw uit 1911

HERSTELD KASTENWAND BESTAANDE KASTENWAND BESTANDE BERGINGGERENOVEERT
TOILET

Kitchenette
3m²

Project Kantoor
37m²

Berging 
2m²

Toilet 
1m²

GERENOVEERD 
TOILET

HERSTELDE 
KASTENWAND

BESTAANDE 
KASTENWAND

BESTAANDE 
BERGING
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VOORHUIS

G

CD

E

F2

F3

F1

F0

H

B

A1

A2

Zuidgevel

Hoofdingang Entreehal met dubbele toegangsdeur

Oorspronkelijke plattegrond met laterale gang van Faber

De Boostenvleugel is een latere toevoeging aan het klooster. 
Het exterieur is aangepast aan de bestaande gevels, het 
interieur is echter sober en eerder functioneel met integratie van 
lagere verdiepingshoogtes dan de rest van het Hoofdgebouw. 
Het belangrijkste element is het prominente hoofdingang.
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Het architectonisch ontwerp

Bestaande indeling: 
centrale gang, kamers aan weerszijden

Nieuwe indeling: 
hoofdstructuur wordt behouden, circulatie aan 
de noordzijde, vorige gang wordt gebruikt voor 

secundaire ruimtes

De bestaande gevels van het Voorhuis blijven behouden. Voor het thermische comfort wordt aan de binnenzijde van de appartementen 
isolatie en voorzetbeglazing aangebracht.

Om het gebouw optimaal aan zijn nieuwe functie aan te passen, dienen er veranderingen te worden gemaakt aan de indeling van 
het interieur. De bestaande ruimtes aan de noordzijde van het gebouw voldoen niet aan de huidige standaard om voor zorg ingezet 
te worden, vanwege de diepte van 2.8m. Een indeling aangepast aan deze diepte is niet mogelijk. De indeling is daarom aangepast 
met een laterale gang, zoals dat refereert naar het originele ontwerp van Faber en de huidige layout van de rest van het klooster. 
Tegelijkertijd biedt dit natuurlijk licht aan de circulatie en uitzicht op de nieuwe binnentuin en het klooster. Deze ingreep heeft geen 
effect op de gevel. Het bestaande trappenhuis voldoet niet aan de normen voor brandveiligheid en toegankelijkheid en heeft daarmee 
zijn functie verloren: Om een functioneel gebouw en plattegrond te kunnen creëren wordt deze daarom dan ook niet behouden. 

De huidige entree is karakteristiek voor de Boostenvleugel en zal daarom onaangetast blijven. De lichtgewicht vloeropbouw die om 
comfortredenen in de rest van het gebouw wordt toegepast, wordt hier niet toegepast om de originele tegelvloer te behouden en 
wijzigingen aan de houten voordeur te voorkomen.

De huidige zolderverdieping heeft een mooie houten structuur, maar is niet goed ingericht. Het dak wordt geïsoleerd en de 
zolderverdieping wordt gebruikt als open kantoorruimte. Dit is een belangrijke valorisatie van deze ruimte.

Nieuwe plattegrond
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LIDWINA PAVILJOEN
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Zuidzijde

Noordzijde met kopgevel van de kapel Westelijke kopgevel

drawings to update

Het Lidwina Paviljoen heeft een zeer bijzonder karakter als 
vrijstaand paviljoen in het parklandschap. De loggia aan de 
zuidzijde biedt een mooie, directe verbinding met het park. 
Aan de noordzijde is de kapel een markant element en creëert 
een belangrijke as.
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Het architectonisch ontwerp

De bestaande gevels van het Lidwina paviljoen blijven 
onaangetast.

Het huidige souterrain heeft een aantal kleine ramen. Het 
project maakt de kelderverdieping bruikbaar als een volledige 
verdieping door het parklandschap aan de noordzijde van het 
paviljoen uit te graven en aan te passen. De nieuwe verlengde 
gevel respecteert het bestaande ontwerp en past in de 
schaal en indeling van de bestaande ramen daarboven. Een 
herpositionering van de gangwand in het souterrain van de 
westvleugel is nodig om deze ingreep af te ronden.

Door het vinden van de benodigde extra ruimtes binnen de 
bestaande gebouwen, wordt het mogelijk het concept van het 
park en het groen zo veel mogelijk behouden. Uitbreiding van 
het bouwvlak door extra nieuwe gebouwen toe te voegen, en 
het waardevolle parkgebied te verkleinen wordt zo vermeden.

De huidige loggia wordt vanwege de weersomstandigheden 
slechts zelden gebruikt. Een zeer eenvoudig en helder systeem 
van schuivende, enkel glas elementen, zal worden toegevoegd 
om het mogelijk te maken deze ruimte af te sluiten en een 
beschermde buitenruimte te bieden aan de bewoners. De 
ruiten zijn zo ontworpen dat er van buitenaf geen belangrijke 
kozijnen te zien zijn en dat ze kunnen worden verwijderd zonder 
schade aan de bestaande loggia-onderdelen.

Uit functioneel oogpunt bieden zowel de verdiepte tuinen 
voor het souterrain als de beschermde wintertuin veilige 
gemeenschappelijke ruimten, die geschikt zijn voor PG-units 
met een hoog zorgniveau. Deze ruimtes maken een directe 
(visuele) verbinding mogelijk tussen het gebouw en het park. 
Ze garanderen ook in een bepaalde zin dat het gebouw niet 
afgesloten en in zichzelf gekeerd zal zijn, maar in directe 
uitwisseling blijft met zijn omgeving.

Afgezien van de ingreep op het kelderniveau, blijven zowel de 
begane grond als de 1e verdieping in hun huidige indeling, 
afwerking en detaillering gehandhaafd. Wijzigingen zullen 
alleen plaatsvinden in de aanduiding van de verschillende 
ruimten. Sommige gemeenschappelijke ruimten in de 
hoofdvleugel zullen worden omgevormd tot appartementen. 
Alle belangrijke sporen van het erfgoed worden behouden.

De kapel zal in haar oorspronkelijke indeling en afwerking 
worden bewaard en ook de bestaande trap naar het oosten, met 
haar prachtige gekleurde beglazing, zal worden gehandhaafd.
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Het Hoofdgebouw is het oudste bouwdeel en het hart van 
het klooster. Enkele indrukwekkende kenmerken zijn de 
monumentale hal en de binnentuin, die het potentieel heeft 
om het nieuwe levendige middelpunt van het complex De 
Beyart te worden.
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Binnentuin

Een binnentuin voor de bewoners

De monumentale gangen

Maximale efficiëntie

Een glazen overkapping tussen het bestaande gebouw overdekt 
de binnenplaats, waardoor er een nieuwe levendige binnenruimte 
ontstaat.

De gangen van De Beyart zijn een van de meest herkenbare 
en monumentale ruimtes van het complex. Door de gangen te 
betrekken bij verschillende ruimtes binnen het gebouw komt de 
architectonische gaafheid tot zijn recht. 

Door binnen het bestaande gebouw een maximaal bruikbare 
ruimte te creëren, is het mogelijk om de behoefte aan 
uitbreidingen of extra bebouwing in het park te verminderen. 
Het souterrain en de zolder van het hoofdgebouw worden 
gebruikt om zowel publieke ruimtes als nieuwe zorgapartmenten 
te creëren.

Het blootleggen van de historie van de Kapel

Een grote boogvormige opening refereert naar de historie van 
het erfgoed van de verloren kapel, die hier tot 40 jaar geleden 
stond. 

Het architectonisch ontwerp
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De gangen van De Beyart zijn een van de meest herkenbare en monumentale ruimtes van het complex. De detaillering, het 
materiaalgebruik en de bijzondere ornamenten in de gangen zijn voor het gebouw van hoge architectuurhistorische waarde. Door de 
gangen te betrekken bij verschillende ruimtes binnen het gebouw komt de architectonische gaafheid tot zijn recht. Een deel van de 
gangen zal zich bevinden binnen in de nieuwe appartementen. Zo wordt het erfgoed van het gebouw een zichtbaar onderdeel van 
iedere woning. Centraal in het gebouw komt de monumentale gang tot zijn recht in de lobby. In de noordvleugel behoudt de gang 
zijn oorspronkelijke rol en ontsluit het de appartementen van deze vleugel.

De originele gang wordt behouden; deels 
als gang en deels als onderdeel van de 
appartementen

De originele gang wordt behouden 
in zijn oorspronkelijke rol

De originele gang wordt behouden 
als onderdeel van de lobby

De monumentale gangen
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Doorsnede Wintertuin

Wintertuin

Een glazen overkapping tussen het bestaande 
gebouw overdekt de binnenplaats, waardoor er 
een nieuwe levendige binnenruimte ontstaat. In de 
winter werkt het als semi geklimatiseerde ruimte, wat 
de bewoners beschermt van de natuurelementen. 
Naast het bewoonbaar maken van de ruimte, biedt 
het glazen dak ook extra isolatie voor het gebouw. 
Hierdoor wordt er een stap gedaan richting de hoge 
duurzaamheidsambitie waarnaar het project streeft.
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PARTNERS & STAKEHOLDERS

GEMEENTE MAASTRICHT

WOONZORGCENTRUM De Beyart

ROSEWOOD GROUP

Rosewood Group is een investeringsplatform voor vastgoed. 
Als bedrijf streven wij er naar om in actieve zin duurzame en 
waardevaste vastgoed investeringen te creëren. Voor onze 
partners, maar ook voor bedrijven waarin we investeren en die 
van invloed kunnen zijn op onze samenleving en maatschappij 
als geheel. Rosewood Group is een investeringsvehikel van 
een besloten groep van private vastgoed investeerders met 
een rijke historie in zowel de financiële- als vastgoedsector. 
We opereren dan ook vanuit een solide omgeving samen 
met diverse gerenommeerde financiële instituten, maar ook 
buitenlandse (staats-)investeringsfondsen en familie bedrijven. 
De groep investeert substantieel in verschillende vastgoed 
projecten. 

We initiëren, ontwikkelen en investeren met name in 
vastgoedprojecten in de Benelux, maar steken net zo makkelijk 
de grens over van Duitsland, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk. 
Waarbij wij vanuit onze expertise en kennis waarde toevoegen 
aan projecten. We bewegen ons actief in de zorgsector, 
maar investeren ook in woningen, short stay voorzieningen, 
logistieke centra en mogelijke combinaties die we binnen deze 
categorieën kunnen creëren.

Onze belangrijkste focus ligt op het verkennen van 
gedegen marktproposities, marktverkenning, acquisitie, 
procesmanagement, structurering van transacties, maar ook 
het begeleiden van equity partners bij investeringen of het 
aanbieden van Asset- & Fund management. Iets waarvoor we 
een ervaren team van professionals hebben klaar staan die 
weten wat partnerschap betekent in de wereld van vastgoed. 
Mensen die met hart en ziel begrijpen wat cultuur is en een 
ongekende drive hebben om stabiele rendementen te behalen 
met een compromisloze integriteit.
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INSPIRE Real Estate

INSPIRE Real Estate (INSPIRE) uit Rotterdam werkt als 
(gedelegeerd) ontwikkelaar en adviseur aan complexe 
(binnen)stedelijke vastgoed vraagstukken. INSPIRE is een 
projectontwikkelaar gespecialiseerd in herbestemming 
van gebouwen. In concrete zin combineert INSPIRE een 
gebruikersgerichte aanpak met een lange termijn focus en 
vindt dat plekken tot de verbeelding moeten spreken, moeten 
inspireren waarbij de gebruiker en duurzaamheid voorop staan.
 
Gebieden en gebouwen halen hun waarde namelijk uit de wijze 
waarop ze de gebruikers ondersteunen. Het is de kunst een 
gebied of gebouw zo te maken dat het de gebruiker optimaal 
ten dienste staat. De beste belegging in vastgoed is namelijk 
wanneer de gebruiker het meest tevreden is. En er een fijne 
leefomgeving ontstaat voor iedereen. Met de juiste aandacht 
voor de gebruiker en respect voor de omgeving.
 
INSPIRE is de regisseur van het proces en het project De Beyart 
in Maastricht, kruipt in de rol van ontwikkelaar en managet het 
ontwikkelproces. INSPIRE is flexibel en is in staat om de beste 
oplossingen en strategieën te bedenken en de juiste partners 
te kiezen. Het oog op de toekomst is daarbij het leidend 
principe. In de basis zijn projecten toonaangevend, maar 
ook financieel en contractueel is er aandacht voor flexibiliteit, 
toekomstscenario’s en een robuuste business case. INSPIRE 
is in dit traject de ontwikkelaar die in opdracht en samen met 
de andere partijen de visie in meerdere scenario’s naar een 
(vastgoed)strategie uitwerkt.
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STUDIO AKKERHUIS I ARCHITECTS

Studio Akkerhuis is een jong team van 47 creatieve individuelen 
van 19 verschillende nationaliteiten met een gedeelde passie 
voor architectuur en design. Werkend vanuit het hart van 
Parijs richt de studio en maquette workshop zich op projecten 
variërent van kleinschalige interventies tot complexe gebouwen 
en masterplannen. De focus van de studio is het creëren van 
inspirerende en innovatieve ruimtes plekken voor mensen 
waarin diversiteit wordt omarmd en de fragiliteit van onze 
wereld wordt beschermd.

We werken aan projecten waarmee we innovatieve oplossingen 
op milieu-, technologische, culturele en sociale contexten 
kunnen onderzoeken. Daarbij werken we regelmatig samen 
met specialisten uit andere gebieden, van kunstenaars en 
ingenieurs tot filosofen en filmmakers.

De studio is gewijgd aan creativiteit en originaliteit, terwijl wij 
ook  een pragmatische houding hebben met betrekking tot 
de betaalbaarheid en bouwbaarheid van onze ontwerpen. Zo 
zijn we in staat van conceptontwerp tot bouwbegeleiding, alle 
architectonische ontwerpfasen te beheren.

Samenwerking met de cliënt is voor ons cruciaal. Wij geloven 
dan ook dat onze beste projecten degene zijn waarin de cliënt 
ons creatieve denkvermogen uitdaagt. Samen gaan we op zoek 
naar innovatieve oplossingen die de nieuwe standaard van de 
industrie neerzetten.

In de korte periode sinds de start van de studio in september 
2014 is het bureau snel gegroeid. Met een grote variatie van 
internationale projecten van verschillende schaalniveaus  heeft 
de studio diverse prestigieuze onderscheidingen ontvangen 
voor hun vooruitstrevend werk.

Reeds gerealiseerde- en lopende projecten van de studio zijn 
onder andere de transformatie van de 55.000 m² monumentale 
Meelfabriek naar een mixed-use complex in Leiden, een high 
tech kantoor campus in het zuiden van Frankrijk en een 250 
meter hoge toren in Rabat, Marokko. Daarnaast werkt Studio 
Akkerhuis samen met Renzo Piano Building Workshop aan 
diverse projecten in Parijs, Toronto en Monaco. 
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LOLA I LANDSCAPE

LOLA Landscape Architects is een bureau voor 
vooruitstrevende landschapsarchitectuur. Het 
onderzoekt en ontwerpt ruimtelijke transities van 
bestaande cultuurlandschappen. Met doordachte 
ideeën en doelgerichte ingrepen wil LOLA (LOst 
LAndscapes) die landschappen optimaliseren mooie, 
gezonde en duurzame plekken. Daarin neemt het 
ontwerpen van unieke belevenissen een prominente 
plek in: landschappen om in te dwalen, te verbazen en te 
verwonderen, te genieten en te dromen. 

LOLA Landscape Architects is opgericht door 
landschapsarchitecten Eric-Jan Pleijster, Cees van der 
Veeken en Peter Veenstra. Sinds de oprichting in 2006 
heeft het bureau gewerkt aan toonaangevende projecten 
in de binnenstad, de stadsrand en het buitengebied. 
Voor hun werk ontving LOLA de Maaskantprijs voor 
jonge architecten en de TOPOS landscape award. Het 
bureau is gevestigd in Rotterdam en telt 35 gedreven 
medewerkers, waaronder landschapsarchitecten, 
architecten en stedenbouwkundigen. 




