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20801 Praktijkwoningen Meerssenerweg

Programma .....  : Nieuwbouw 8 praktijkwoningen
Locatie ............  : Meerssenerweg Maastricht
Opdrachtgever  : Servatius Vastgoed
Ontwerp - uitv.  : 2001 - 2006

Deze reeks praktijkwoningen vervangt een aantal huizen, 
met winkelruimte op de begane grond. Het bestaande 
pleintje, met twee grote bomen, blijft gehandhaafd. 
De woningen hebben een slim vervlochten systeem van 
trappen, waardoor wonen en werken naar behoefte over 
de verschillende verdiepingen kan worden ingevuld. 
De totaalhuur kan zodoende naar eigen inzicht worden 
toegerekend naar de woonlasten of de bedrijfsuitgaven. 
De voorgevels van de praktijkwoningen hebben een stalen frame 
met een invulling in ruig metselwerk. Deze stoere expressie 
refereert aan het tegenoverliggende spoorwegemplacement. 
Eén van de hoekwoningen is als een zelfstandig architectonisch 
object ontworpen en zoekt aansluiting bij de lagere gebouwen 
om de hoek. Het toegepaste materiaal en de detaillering van 
deze woning zorgen voor een vervlechting met de reeks ernaast.  
 
 
Maastricht 2005

Servatius Vastgoed
 
Het realiseren van praktijkwoningen in die stedelijke milieus 
waar Servatius zich verantwoordelijk voor voelt, past 
binnen de veronderstelling van een brede maatschappelijke 
verantwoordelijkheid die wij ons als “volkshuisvester” toedichten. 
Servatius denkt met de praktijkwoningen bij te dragen aan een 
complete wijk. Door kleinschalige bedrijfsactiveiten in de wijk, 
stijgt de werkgelegenheid en levendigheid. Een prima voorbeeld 
van het wij(k)gevoel.

Door een hoog afwerkingsnivo, een ideale ligging, een 
goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid 
blijken de praktijkwoningen een geliefd product, ze zijn goed 
verhuurbaar. 

Ellen Peerboom
Servatius Vastgoed

97022 Praktijkwoningen Bosscherweg

Programma .....  : Nieuwbouw 5 praktijkwoningen
Locatie ............  : Bosscherweg Maastricht
Opdrachtgever  : Servatius Vastgoed
Ontwerp - uitv.  : 1997 - 2000

Deze praktijkwoningen hebben elk twee toegangsdeuren. 
De bewoner kan zelf bepalen waar hij de grens trekt tussen 
praktijkgebruik en wonen, hetgeen tevens gunstig uit kan 
pakken bij de toekenning van huursubsidie in samenhang met 
de bedrijfsbalans. Dit woon/werk gebouw is gebaseerd op een 
bouwprogramma van een vrij indeelbare combinatie van wonen 
en werken, geïnspireerd op de flexibiliteit en vrije indeelbaarheid 
van een pakhuis. 
 
De maat- en schaalbeleving van de bestaande bebouwing 
aan de Bosscherweg wordt in belangrijke mate bepaald door 
het karakter van de aaneengesloten, circa zes meter brede 
woningen. Het merendeel van deze panden heeft op de begane 
grond een commerciële functie. 
 
De vijf nieuwe ‘praktijkwoningen’ zoeken, zowel in functie 
als in typologie, aansluiting bij de aangrenzende bestaande 
lintbebouwing. Daardoor wordt deze context versterkt en 
gerevitaliseerd.
  
Bij een schetsmatige verkenning bleek dat het bestaande 
gevelritme alleen als vanzelfsprekend zou doorlopen als de 
nieuwe gevels ook zo’n zes meter breed zouden worden. Het 
streven naar een maximaal aantal woningen zou echter tot 
smallere voorgevels leiden. Beide ritmen zijn letterlijk over 
elkaar geprojecteerd en zodoende ontstonden er vijf woningen 
met slechts vier gevels. 
 
 
Maastricht 1998

Praktijkwoningen Meerssenerweg Maastricht, fotograaf Leon Abraas
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Praktijkwoningen
De praktijkwoningen refereren aan een typologie waarmee we al duizenden jaren onze steden bouwen. Het woon/werkhuis 
staat aan het begin van onze stedelijke beschaving. Tot midden vorige eeuw werden al ons aanloopstraten naar het 
centrum geflankeerd met deze woningen. De woningen stonden garand voor een levendige en sfeervolle mix van wonen 
en werken, waar we maatschappelijk sinds een aantal jaren weer naar op zoek zijn.
 
Daarnaast voert welhaast elke Nederlandse stad 
momenteel een debat over het versterken van de “creatieve 
bedrijvigheid”. Deze praktijkwoningen zijn juist bedoeld 
om startende (creatieve) ondernemers op de meest 
essentiële wijze te helpen. Efficiënte en representatieve 
werkruimte wordt gekoppeld aan prima woonruimte op een 
commercieel aantrekkelijke plek in de stad; en dat tegen een 
betaalbare huur. Een betere bijdrage aan het versterken van 
ondernemersklimaat voor de creatieve sector is nauwelijks 
denkbaar. 
Tevens past deze praktijkwoning als vanzelf binnen de 
historische korrelgrootte van de bebouwing van menige 
historische aanloopstraat en werkt zodoende versterkend 
voor de stedelijke structuur.
Daarnaast past het type van de praktijkwoning in het debat 
over het versterken en faciliteren van thuiswerken, als 
bijdrage aan een veel bredere maatschappelijk discussie.

Plattegrond

Aanloopstraat Hekelveld Amsterdam 1952, “Amsterdam in fotokaarten”, uitgeverij De Koning Gans

00000 House for today

Programma .....  : Prijsvraag “A House Of The Future”
Locatie ............  : -
Opdrachtgever  : The Japan Architect
Ontwerp - uitv.  : -

Eind jaren 80 behaalde ons bureau een eervolle vermelding in 
een prijsvraag uitgeschreven door The Japan Architect, waarbij 
een ontwerp voor een praktijkwoning werd voorgesteld als “A 
House Of The Future”.
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