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Mobilizing the People 

ir. Nicole Maurer, architect 



Maurer United Architects (MUA) is based in Maastricht. From this location, the studio works  

on interdisciplinary projects mainly in the southern part of the Netherlands, but also beyond  

the national borders, like Belgium and Germany.  



The studio is located at the internationally known Jan van Eyck Academy and works closely with 

the range of laboratories that is affiliated to this post-academic art institute. The institute building  

and its users form the perfect habitat for MUA’s design approach.  



The institute building (by architect Frits Peutz,1958) was recently updated according to  

a renovation and conversion plan by MUA: a combination of authentic Dutch modern  

architecture from the 50-ties with contemporary cultural and creative activities. 
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The institute building (by architect Frits Peutz,1958) was recently updated according to  

a renovation and conversion plan by MUA: a combination of authentic Dutch modern  

architecture from the 50-ties with contemporary cultural and creative activities. 



Currently, Maurer United Architects is working on the realization of ‘Poppodium Muziekgieterij’ in 

Maastricht. 
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Functioneel modernisme in Bleijerheide 

 

 

 

De flats in Bleijerheide zijn gebouwd als 

functionele woonbokken. De woningen 

zijn ruim en flexibel. Het uitzicht over 

Zuid-Limburg en Duitsland is 

indrukwekkend. De monotone 

uitstraling, de geringe diversiteit in 

woningtypes en de smalle balkons zijn 

nadelig. De bouwkundige staat van de 

flats is zodanig, dat deze volledig 

gesloopt of op zijn minst tot op de 

betonnen draagconstructie gestript 

moeten worden. 

 

Daarmee wordt een hoofdstuk van het 

modernisme op deze plek afgesloten en 

ontstaat ruimte voor een post-

modernistische nieuwe invulling. 



Voormalige en huidige bewoners zijn  

geïnterviewd. Hieruit konden verschillende  

lessen getrokken worden. 



Interviews bewoners en portretfoto’s  

in eigen interieur 

 

















Een indexatie van de verschillende  

relaties tussen de bewoners. 

 



Oorspronkelijk 4 flats. 

Nieuwe Glorie in jaren ‘60 en ’70. 

Hechte gemeenschap. 



Vandaag leegstand. Een flat gesloopt. 

Demografische krimp in Zuid-Limburg. 

Terug naar 100 woningen. 



Een indexatie van de voorzieningen rond  

de flats in de ‘glorietijd’ van de wijk. 

 



Een indexatie van de demografische krimp 

in Bleijerheide en het effect op de  

voorzieningen in de wijk. 

 



Een indexatie van de maatschappelijke en 

culturele ontwikkelingen in Nederland en 

Bleijerheide in het bijzonder sinds 1967. 
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SUPERLOCAL PROCES 

 

 

 

In tegenstelling tot de traditionele - op 

snelle winst gefocuste - manier van 

projectontwikkeling (‘fast, more and 

global’), willen de projectpartners van 

SUPERLOCAL op duurzame wijze een 

project realiseren (‘slow, less and local’). 

Met ‘slow’ bedoelen we een 

gebiedsontwikkeling, waarbij we de tijd 

nemen om zorgvuldig na te denken over 

de toekomst van het gebied. ‘less’ 

verwijst naar de bevolkingskrimp in de 

regio Parkstad, waardoor minder 

woningen nodig zijn. Tot slot staat ‘local’ 

voor de impuls die het project aan de 

wijk moet geven. Door zoveel mogelijk 

met lokale partijen samen te werken 

wordt de lokale economie versterkt.  

 

SUPERLOCAL wordt aangepakt vanuit 

een speciaal ontwikkelde 

procesdriehoek. Het proces kent 

verschillende fasen en loopt van 

“Initiative” naar “Philosophy”, zoals te 

zien in Afbeelding 1. Er zijn vier fasen 

uitgezet binnen de looptijd van het 

project: Indexation, Play, Planning en 

Creation, waarin het begrip circulariteit 

centraal staat. 
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BESTAANDE SITUATIE 

 

 

 

De flats in Bleijerheide zijn gebouwd als 

functionele woonbokken. De woningen 

zijn ruim en flexibel. Het uitzicht over 

Zuid-Limburg en Duitsland is 

indrukwekkend. De monotone 

uitstraling, de geringe diversiteit in 

woningtypes en de smalle balkons zijn 

nadelig. De bouwkundige staat van de 

flats is zodanig, dat deze volledig 

gesloopt of op zijn minst tot op de 

betonnen draagconstructie gestript 

moeten worden. 

 

Daarmee wordt een hoofdstuk van het 

modernisme op deze plek afgesloten en 

ontstaat ruimte voor een post-

modernistische nieuwe invulling. 
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STEDEBOUWKUNDIG PLAN 

 

 

 

In de stedenbouwkundige studie van 

Ziegler wordt de circulariteit wordt 

benadrukt door de aanleg van een 

gesloten waterkeringsysteem, dat als 

vijver een bijdrage levert aan de 

uitstraling van het gebied. 

 

Het plan voorziet in enkele 

experimentele gebouwen, een blok met 

nieuwe woningen en de transformatie 

van een van de flats. De monotone 

uitstraling wordt doorbroken, door het 

verhogen van de plint (garages krijgen 

een andere bestemming), het weghalen 

van het centrale trappenhuis, de 

aanbouw van een nieuwbouwgedeelte 

(tweelaagse woningen met uitzicht), een 

opbouw (kroon op het gebouw) en een 

route door het gebouw naar een 

uitkijkpunt op het dak.   

 



MAURER UNITED ARCHITECTS 

 

 

 

PLAY: ‘’These are the breaks’ 
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Sampling.. 



MAURER UNITED ARCHITECTS 

 

 

 

PLAY: ‘’These are the breaks’ 

 

 

 



MAURER UNITED ARCHITECTS 

 

 

 

PROJECT SUPERLOCAL 

 IKIGAI 

Prijsvraag Who Cares 



MAURER UNITED ARCHITECTS 

PROJECT IKIGAI  

 

 

 

Who Cares Prijsvraag. 



MAURER UNITED ARCHITECTS 

PROJECT IKIGAI  

 

 

 

Who Cares Prijsvraag. 

Opdracht 1e fase: 

 

- Ontwerp een krachtig idee 

- Hoe bouwen we een participatiemaatschappij? 

- Huidige woningvoorraad voldoet niet 

- We worden ouder 

- meer 1-persoons huishoudens 

 

4 steden: 

 

- Groningen 

- Almere 

- Rotterdam 

- Sittard-Geleen 



MAURER UNITED ARCHITECTS 

PROJECT IKIGAI  

 

 

 

Who Cares Prijsvraag. 

Idee ingediend: 

 

174 multidisciplinaire teams 

Selectie van 20 finalisten > 5 per stad 

 

8 mei 1e juryronde: 

 

> team Ikigai finalist Sittard-Geleen 

 

Plan uitgediept met: 

 

- Brightlands (Edwin Bakker) 

- Woningcorporaties Zo Wonen en Wonen Limburg 

- Verpleeghuiszorg van Zuyderland 

- Zuyd Hogeschool, afd. Management and Finance  

- TU Eindhoven, Faculteit Bouwkunde  

 





























“Er is weliswaar sprake  
van krimp, maar we gaan geen woningen uit de markt 
halen ten gunste  
van sociale voorzieningen in de plint. En dan voldoen de 
woningen erboven nog steeds niet aan de huidige 
standaard.” 
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Vraag 1: 
Wat is er nodig in de binnenruimte om 
gezondheid in algemene zin te stimuleren? 

Vraag 2: 
Wat is er nodig in de inrichting van de 
binnenruimte om zorg voor elkaar te geven?  

Vraag 3: 
Welke partijen zijn hiervoor nodig? 

Binnenruimte 



Vraag 1: 
Wat is er nodig in de publieke buitenruimte om 
gezondheid in algemene zin te stimuleren? 

Vraag 2: 
Wat is er nodig in de inrichting van de publieke 
buitenruimte om zorg voor elkaar vorm te 
geven?  

Vraag 3: 
Welke partijen zijn hiervoor nodig? 

Buitenruimte 



Vraag 1: 
Wat vraagt het van bewoners om de 
gezondheid van de flatbewoners te verbeteren? 
(Denk aan ontmoeting, bewegen, actieve 
leefstijl, gezond eten…) 

Vraag 2: 
Welk gedrag van mensen is nodig zodat 
mensen voor elkaar gaan zorgen? 

Vraag 3: 
Welke partijen zijn hiervoor nodig? 

Bewonersgedrag 
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