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education 
 
2012 - 2013	  
Università Per Stranieri Perugia (Italy)
. lingua Italiana livello A1, A2, B1
 
2011 - 2012  
graduation Academy of Fine Arts (Bachelor)
. Kinem’ Agora: transformation former Gasworks area
 
2010 - 2011	
traineeship @ Dreessen Architects
. assistant design, modelmaking 
. CAD-drawing (vectorworks), 3D modeling
 
2008 - 2012  
Academy of Fine Arts Maastricht (NL)
. architectural design
 
2007 - 2008   
Academy of Fine Arts Maastricht
. graphic design
 
2006 - 2007   
Academy of Fine Arts Maastricht
. propedeutic year
 
2001 - 2006 
Stella Maris College Meerssen (NL) 
. VWO (pre-university secondary education) 
 
 
work experience

2012 - 2013 Kinem’Art Freelance work 
. architectural / graphic design, photography

2012 - 2013	Enoteca/Giardino Rossovino Perugia  
. waiter, public relations 

2010 - 2011	Dreessen Architects (freelance + internship)
. assistant design, 3D artist 
 
2009 - 2010 Grandcafé de Perroen (restaurant) 
. waiter 
 
2006 – 2013 Scholar vof (publisher) 
. graphic & corporate design, dtp

 
communication 
 
Nederlands: uitstekend (native language) 
            95% 

Deutsch: fließend 
         75% 

English: proficiant 
         75% 

Italiano: abbastanza bene
             65% 
 
Français: la base 
            50%
 
software knowledge 
 
Office/Web 
. Intermediate: Microsoft Office (words, excel) 
. Basics: html, css, cms 
 
CAD / Design 
. Intermediate: Nemetschek Vectorworks 
. Advanced: Adobe Indesign / Photoshop / Illustrator 
 
3D / Rendering 
. Advanced: Maxon Cinema 4D 
. Basic: Google Sketchup 
 
interests 
 
. sports: aikido / running 
. history of arts & architecture, ethymology 
. psychology, philosophy, traveling 
 
awards: 
 
graduation project 
. 2012 Nominated BNI prize (Dutch interior architects) 
. 2013 Nominated Henriëtte Hustingx prize 
 
self-reflection skills 

research history & context: skilled 
         75% 
 
design: intermediate 
           65% 
 
communication & presentation: skilled  
                            70% 
 
3D modeling / visualisations: skilled 
                70% 
 
cad drawing / model making: intermediate 
                    60% 
 
construction & detail: basic, needs experience 
                                     50% 





E igenlijk was hij op slag
verliefd. Toen hij oog in
oog kwam met het
oude fabrieksgebouw,

was hij meteen enorm onder
de indruk. De rauwheid van
het beton, met open wonden
die de stalen wapening bloot-
geven. De robuustheid van de
constructie, het charmante ver-
val. Niet iedereen zal er de
schoonheid van kunnen inzien,
maar voor Rick Schols is de gas-
fabriek een prachtgebouw. „Het
ligt als een schip op het droge,
als een ruïne tussen het indus-
triële puin. Kijk, die betonnen
balken: dat is net vakwerk!”
Rick Schols maakte een studie
van de gasfabriek als afstudeer-
werk voor de afdeling architec-
tonische vormgeving van de
Academie Beeldende Kunsten.
Het leverde hem nominaties op
voor de prestigieuze Henriëtte
Hustinxprijs en de BNI-prijs
(Bond van Nederlandse Interi-
eurarchitecten). Eigenlijk stuitte
hij per toeval op de gasfabriek
tijdens een wandeling door de
Lage Fronten. „Ik was gefasci-
neerd door de gelaagdheid van
dit gebied. De interactie tussen
de vestingwerken en het indus-
trieterrein. Je ziet de verschillen-
de verhaallijnen letterlijk door
elkaar lopen. Er zijn maar wei-
nig mensen die hier komen.
Niemand weet dit, het is echt
een verborgen stukje stad.”
Dat de gasfabriek bleek te zijn
ontworpen door de beroemde
architect Jan Gerko Wiebenga,
maakte zijn fascinatie voor het
gebouw nog groter. „Wiebenga
is bekend om zijn ‘Wiebenga-
hal’ omdat dat qua vormgeving
zo’n mooi project was. Deze fa-
briek was meer een pragmati-
sche bouw, en is daarom altijd
minder bekend gebleven. Maar
het is in hetzelfde jaar gebouwd
als de Wiebengahal - 1912 - en
dus een van de eerste gebou-
wen in gewapend beton van Ne-
derland. Dit is echt iets heel bij-
zonders.” Eerlijk is eerlijk: qua
esthetiek is het niet te vergelij-
ken met de Wiebengahal. „Er is
heel veel gerotzooid met dit ge-
bouw in de loop der tijd. De
functie gasfabriek heeft het ei-
genlijk maar heel even gehad.
En vergeet niet: het is vrij
‘lomp’ gebouwd. Omdat gewa-
pend beton zo’n nieuw bouw-
materiaal was, hadden ze nog
geen idee hoe ze het precies

moesten aanpakken. Ze hebben
veel te veel staal gebruikt, puur
voor de zekerheid.” Veel van de
bijgebouwen bij de fabriek wor-
den nu gesloopt. En dat is ook
precies wat Rick Schols voor
ogen had bij zijn afstudeer-
project. Door de sloop van over-
tollige gebouwen ontstaan
open ruimtes, kleine pleinen.
„Het wordt een fragmentarisch
gebied, en zo heb ik de link ge-
legd met film: dat zijn ook alle-
maal beelden achter elkaar. Je
beleeft op elk plein een nieuw
scenario.”
Rick Schols ontwierp een film-
academie voor het gebied: Ki-
nem Agora Maastricht. Niet dat
hij de illusie heeft dat de acade-
mie er ook daadwerkelijk komt,
maar het is een mooie manier
om een nieuwe invulling te be-
denken voor dit bijzondere fa-
brieksterrein. Hij heeft zich uit-
voerig verdiept in de context
van het gebied, van vestinghisto-
rie tot stadsuitbreiding. Ook de
productie van lichtgas heeft hij
in zijn project verwerkt.
Hij heeft in het archief van het
Nederlands Architectuurinsti-
tuut (NAi) prachtige foto’s ont-
dekt die Wiebenga zelf geno-
men zou hebben tijdens de
bouw. „Hij was er trots op.” Zo-
als het er nu naar uitziet, moet
van de gasfabriek honderd jaar
later bij de aanleg van de nieu-
we afrit van de Noorderbrug
een stuk verdwijnen. Schols
zucht. „Het zou heel erg jam-
mer zijn als hier gesloopt werd.”

E igenlijk was het de bedoe-
ling om de gasfabriek in
een staalconstructie te bou-
wen. Maar het gemeente-

bestuur zwichtte voor het voorstel
van de firma Stulemeijer en Co uit
Breda om het gebouw in gewapend
beton uit te voeren. De bouwme-
thode was gloednieuw. Experimen-
teel, maar daardoor wel prestigieus.
Bovendien was betonbouw veel
goedkoper en sterker; en elke gasfa-
briek had nu eenmaal ontploffings-

gevaar. De stevigheid stond buiten
kijf: waren bij de rampzalige aard-
beving in San Francisco in 1906 de
gebouwen van gewapend beton
niet fier overeind gebleven?
Betonbouw ging het dus worden.
Maastricht had in Nederland een
pioniersrol bij deze bouwmethode.
Voor de Société Céramique waren
in 1912 al revolutionaire hallen met
halfrond dak in betonskeletbouw
neergezet, nu volgde in hetzelfde
jaar de gasfabriek.

Een jonge Jan Gerko Wiebenga,
net afgestudeerd als ingenieur, was
in dienst van Stulemeijer verant-
woordelijk voor het ontwerp van
de gasfabriek. Hij zou later be-
roemd worden als een van de
grondleggers van het Nieuwe Bou-
wen. Strak, sober, elegant, gericht
op de functie. Zijn Wiebengahal in
Céramique is internationaal ver-
maard, maar van de gasfabriek we-
ten maar weinigen dat het een
‘Wiebenga’ is.
Het was - na de uitvinding van het
lichtgas door Maastrichtenaar Jan
Pieter Minckelers in 1785 - niet de
eerste gasfabriek in de stad. Petrus
Regout liet in 1848 al een gasfa-
briek bouwen voor de verlichting
van zijn eigen fabrieken, zodat er
ook ’s avonds goed doorgewerkt
kon worden. Regout wilde ook de
straatverlichting in de stad verzor-
gen, maar hij raakte hierover in een
juridisch gevecht met de gemeente.
De twist stond bekend als de gaz
qaestie. Uiteindelijk legde de stad

Fascinatie voor
gewapend beton

Wiebenga’s
De gasfabriek in aanbouw. De foto is waarschijnlijk door Wiebenga zelf genomen.  

In Bosscherveld in Maastricht wordt volop gesloopt. Tal
van gebouwen verdwijnen op wat misschien wel het
oudste industrieterrein van Nederland is. Als voorbode op
de komst van de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug,
verdwijnen tientallen gebouwen, loodsen en magazijnen.
De komende maanden wordt vooral gesloopt op het ter-
rein van de gasfabriek, ook wel cokesfabriek genoemd. Het
rijksmonument komt weer in het zicht te liggen en moet
straks als industrieel erfgoed pronken in het groen van het
Frontenpark.

Samenstelling Vikkie Bartholomeus

Kijk voor meer regionieuws ook op:
www.limburger.nl

THEMAPAGINA GASFABRIEK

Rick Schols foto Loraine Bodewes

Honderd jaar geleden werd hij gebouwd,
de gasfabriek. Een eeuw later lonkt nieuw
elan voor een van de eerste betonnen gebou-
wen van Nederland. Want dat het vervallen
rijksmonument gebouwd is door pionier Jan
Gerko Wiebenga, is nauwelijks bekend.

Woensdag 21 augustus 2013 www.limburger.nl
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zelf een gasnetwerk aan en werd in
1858 een gemeentelijke gasfabriek
gebouwd, aan de Maagdendries/
Capucijnenstraat. Toen deze gas-
fabriek begin twintigste eeuw niet
meer voldeed, werd besloten een
nieuwe te bouwen in voormalig
vestingwerk De Fronten. Een oude
gracht kon dienstdoen als laad- en
loshaven. Doordat er in het terrein
hoogteverschil was, konden kleine
treintjes met kolen rechtstreeks het
gebouw in rijden.
Verder was er een hoge stalen hang-
baan op elektriciteit waaraan karre-
tjes hingen voor de afvoer van
cokes, het restproduct. Er waren
een stokerij met drie grote ovens
en een kolenloods, die na de bouw

nog werd uitgebreid. Het gas werd
opgeslagen in een grote ronde gas-
houder.
De gasfabriek, ook wel cokesfabriek
genoemd, heeft maar kort gefunc-
tioneerd. In 1928 besloot de ge-
meente het steenkoolgas voortaan
te betrekken van de Staatsmijnen.
In het crisisjaar 1930 ging de gasfa-
briek dicht.
In 1932 besloten vier werknemers
van de Maastrichtse Zinkwit om
een bandenfabriek op te richten on-
der de naam NV Bataafsche Rub-
ber Industrie, later de Radium en
Vredestein. De mannen konden on-
der gunstige voorwaarden in de
leegstaande fabriek trekken. De gas-
fabriek werd meerdere malen aan-
gepast voor de productie van rub-
ber. Zo werd er, naast ‘bandenrub-
ber’ later ook schuimrubber ge-
maakt.
Het bijzondere fabrieksgebouw
staat nu al tientallen jaren leeg.
Wat met Wiebenga’s erfgoed gaat
gebeuren is nog niet duidelijk.

H et is een ongelooflijke
wirwar van gebouwen.
Een brij van baksteen,
golfplaat, en staalcon-

structies die aan elkaar ge-
klonterd lijkt. Langzaam banen
sloopmachines zich een weg;
stukje voor stukje wordt verbrij-
zeld.
Het is geen standaardklus voor
de firma’s Linisol en Dirix. Het
slopen van zo veel fabrieks-
gebouwen op misschien wel het
oudste industrieterrein van Ne-
derland, zorgt onherroepelijk
voor verrassingen waar zorgvul-
dig mee omgegaan moet wor-
den. Bodemvervuiling, asbest,
instortingsgevaar: het is aan de
orde van de dag.
In het gebied blijft de gasfabriek
straks als belangrijkste gebouw
overeind staan. Het rijksmonu-
ment wordt als het ware weer
blootgelegd en komt weer meer
in het zicht te liggen. Ook de 40
meter hoge fabrieksschoorsteen

van de Radium blijft staan. Even-
als de ronde gashouder, die net
buiten het gebied ligt waar nu ge-
sloopt wordt. Verder blijft ook
het pand met het kunstencen-
trum op de ‘kopse kant’ van het
gebied behouden.
Als straks de aanlanding van de
Noorderbrug over dit gebied
komt te lopen, zal een stuk van
de gasfabriek gesloopt moeten
worden. En dat wordt een taaie,
kostbare klus. Omdat men ten tij-
de van de bouw nauwelijks erva-
ring had met gewapend beton, is
er overmatig veel staal gebruikt.
De constructie is dus enorm ste-
vig, laat zich niet zomaar slopen.
Bovendien is vrijwel in het hele
bouw asbest verwerkt, dat niet
gemakkelijk te verwijderen is.
Met name de arbo-eisen zijn
voor een dergelijke sloop heel
strikt. Eigenlijk zou het giganti-
sche pand met plastic luchtdicht
gemaakt moeten worden, een
bijna ondoenlijke klus. Boven-
dien is de fabriek aangetast door
betonrot. In de loop der jaren is
het staal in het beton gaan roes-
ten door vocht.
Wat met het rijksmonument

gaat gebeuren, is nog niet duide-
lijk. Er zijn nog geen concrete
plannen voor restauratie of een
nieuwe bestemming. Laat staan
dat er een budget is.
Het is de bedoeling dat de sloop-
werkzaamheden rond de gasfa-
briek in december klaar zijn. Vo-
rig jaar al is begonnen met sloop-
werkzaamheden verderop aan
de Cabergerweg, onder meer bij
het Vendexgebouw.
De verhuizing van Rubber Re-
sources naar de Beatrixhaven
moet op 1 oktober 2014 helemaal
afgerond zijn. Dan zal in dit ge-
bied nog veel meer gesloopt
gaan worden. De gemeente wil
de nieuwe aanlanding van de
Noorderbrug voor 2018 gereed
hebben.
Het gebied moet een vergelijk-
baar elan krijgen met bijvoor-
beeld de Parkzone in Antwerpen
of de Westergasfabriek in Am-
sterdam. De ronde gashouder
wordt in Amsterdam bijvoor-
beeld gebruikt voor concerten,
exposities en feesten. De indus-
triële relicten worden de parels
van het park dat hier de komen-
de vijftien jaar fasegewijs moet
ontstaan. De vestingwerken van
de Lage Fronten worden geres-
taureerd. En waar industrie ver-
dwijnt, wordt de bodem inge-
zaaid met gras of ander groen.
Zodat het oudste industriegebied
van Nederland langzaam trans-
formeert tot Frontenpark.

De gasfabriek wordt
weer ‘blootgelegd’

noviteit

SLOOP Werkzaamheden naar verwachting in december klaar

Bij de aardbeving in San
Francisco in 1906 waren de
gebouwen van gewapend
beton overeind gebleven.

Omdat men nauwelijks
ervaring had met gewapend
beton, is er overmatig veel
staal gebruikt.

foto Nai
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illustratie MGL

Een half miljoen kost de
ingrijpende sloop en
asbestsanering bij de
gasfabriek. Een eerste
aanzet tot een complete
metamorfose van het
gebied.

Gasfabriek (blijft behouden)
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