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Herbestemming Polvertoren en 16 nieuwe stadswoningen

fHerbestemming van een voormalige verpleegstersflat als onderdeel van het steden-

bouwkundig plan Klevarie-terrein Maastricht. Het gemeentelijk monument wordt op-

nieuw opgenomen in het weefsel van de stad door een zoom van 16 stadswoningen.

Toelichting door Humble Martens & Willems Architecten– De Polvertoren werd in 1961 

ontworpen door architect W. Schellinx als een verpleegstersinternaat. Overal in Maas-

tricht, maar ook vanuit het landschap buiten de stad, zien we dit Gemeentelijke monu-

ment van de jongere bouwkunst bescheiden opduiken in het silhouet. Om de toren in 

het nieuwe Polverpark op te nemen zijn de lesruimten, die de begane grond omsloten, 

weggenomen. De betonnen huls van de buitengevel werd van een nieuwe geïsoleerde 

schil voorzien. Waarbij de kleine doorgestorte balkons zijn afgezaagd en in een vergrote 

vorm opnieuw aan de gevel werden opgehangen. De ramen kregen hun oorspronke-

lijke vorm terug, maar met diepere negge. Een opzienbarend penthouse met dakterras 

kijkt panoramisch uit over de stad. De stadswoningen maken als het ware de bestaan-

de bouwblokken van de oude stad af, in een vormentaal die aansluiting zoekt bij de 

historische panden, maar zonder er een kopie van te willen zijn.
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polvertoren met nieuwe balkonssituatie voor herbestemming met bestaande onderbouw

bouw verpleegstersflat 1960



doorzichten door de oude poorten richting het klevarieterrein



zicht op de nieuwe rij woningen en op de kerken op de achtergrond



woningen omzoomen de oplvertoren



woningen aan het park: vrijgemaakte entree van de polvertoren



brede olndiepe stadswoningen


