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Introductie

Met een team van zo´n 20 vastgoedspecialisten zijn wij dagelijks bezig 

met vastgoedvraag en –aanbod. We begeleiden dan ook honderden 

transacties en taxaties op jaarbasis.

Het bij elkaar brengen van 
vraag en aanbod. Dat is waar 
makelaardij om draait.

Onder het genot van een kop koffie maken we graag persoonlijk kennis 

en lichten we onze werkwijze verder toe. Ons streven is om te 

voorzien in een ´full-service´ concept, van kennismaking tot 

sleuteloverdracht.

Meer informatie en ons actuele aanbod woning, bedrijfsobjecten, 

agrarische en hippische objecten, Buitenstates, nieuwbouw en 

bouwgrond?

Kijk op ww.aelmans.com/vastgoed. 

Welkom bij 
Aelmans
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Basiskenmerken

• Adres: Boschstraat 7 

6211AS Maastricht

• Bouwjaar 1905

• Gebruik: diverse mogelijkheden

• Oppervlakte: ca. 2.307 m2 b.v.o. *

• Perceeloppervlakte: Niet van toepassing.

• Huurprijs: €100,- per m2 b.v.o. per jaar, exclusief BTW

• Aanvaarding: In overleg, op korte termijn mogelijk

* Alle genoemde vloeroppervlakten zijn bij benadering en kunnen onderhevig 

zijn aan definitieve nameting.

Industrieel 
erfgoed in 
het centrum 
van 
Maastricht
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Boschstraat

Aanzicht vanaf ´t Bassin
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Omschrijving

De Timmerfabriek is een industrieel monument in het centrum van 

Maastricht en meer specifiek binnen het Sphinxkwartier. Het 

fabrieksgebouw aan het Bassin maakte ooit deel uit van de kristal- en 

aardewerkfabriek ´Koninklijke Sphinx´ en bestaat uit werkplaatsen, 

magazijnen, een showroom en een elektriciteitscentrale. Het 

gebouwencomplex kwam tussen 1905 en 1911 tot stand. Meest recent 

is het complex van totaal ca. 5.000 m2 omgevormd tot een culturele 

hotspot. 

Voor de Muziekgieterij is recentelijk een nieuwbouw (met grote zaal) 

opgeleverd en zodoende komt er ruimte vrij voor een nieuwe 

gebruiker binnen het complex. Verdeeld over twee bouwlagen is de 

beschikbare vloeroppervlakte in totaliteit ca. 2.307 m2 b.v.o. 

(waarvan ca. 1.133 m2 op de begane grond en ca. 1.174 m2 op de 

verdieping).

Namens de gemeente Maastricht zijn wij binnen dit unieke complex op 

zoek naar een passende gebruiker welke aansluit bij het monumentale 

en culturele karakter van deze plek en goed past bij de 

medegebruikers; De Muziekgieterij, Bureau Europa en Lumière.

2.307 m2 
monument 
in het 
´Sphinx-
kwartier´
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Eerste verdieping
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Begane grond – ruimte 0.04

Begane grond - Gemeenschappelijke entree met vide



Objectinformatie (1)

Object: 

Het gebouw bestaat uit:

Bouwlaag Omschrijving Oppervlakte (b.v.o.)

Begane Grond multifunctionele ruimte ca. 1.133 m²

Eerste verdieping multifunctionele ruimte ca. 1.174 m²

Totaal ca. 2.307 m²

Parkeren:

Op eigen terrein zijn geen parkeerplaatsen gesitueerd. Parkeerterrein het ´Sphinxterrein´ (Q-park), alsmede 

diverse parkeergarages voorzien in ruime parkeermogelijkheden in de directe nabijheid.

Bestemming:

Het object is binnen vigerend bestemmingsplan ´Timmerfabriek´ bestemd als ´centrum´ met de 

aanduidingen:

Dubbelbestemming: Maastrichts erfgoed;

Functieaanduiding: specifieke vorm van waarde - archeologische zone a;

Bouwaanduiding: specifieke bouwaanduiding – rijksmonument.

Een wijziging in het gebruik is pas mogelijk na het doorlopen van een formele procedure en toestemming van 

de gemeente Maastricht middels een onherroepelijke omgevingsvergunning ofwel een 

bestemmingsplanwijziging. 
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Aanzicht vanaf het Richie Backfireplein
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Eerste verdieping

Eerste verdieping – vanaf centrale vide
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Objectinformatie (2)

Opleveringsniveau:

Het object wordt in huidige staat (´as-is, where-is´) opgeleverd. Het opleveringsniveau kent grotendeels 

zodoende een casco karakter. Er is verder sprake van stadsverwarming voor het gehele complex. De centrale 

entreepartij zal verder gedeeld worden met de Muziekgieterij. 

Overige aspecten met betrekking tot het object:

Mogelijkheden Richie Backfireplein

Er zijn mogelijkheden om binnen de openbare ruimte (niet behorende tot het gehuurde) aan de 

achterzijde van het object buitenevenementen te organiseren. De gemeente Maastricht stelt jaarlijks een 

evenementenkalender vast. Het is mogelijk om middels het aanvragen van een omgevingsvergunning in 

aanmerking te komen voor het organiseren van een evenement. De gebruikers binnen de Timmerfabriek 

genieten in bepaalde mate voorrang bij het toewijzen van buitenevenementen.

Aanstaande dakrenovatie

De dakbedekking ter plaatse van het object zal hoogstwaarschijnlijk gedurende de zomerperiode met 

eventuele uitloop tot het najaar van 2021 worden gerenoveerd en voorzien van een PV installatie. Dit kan 

voor enige overlast zorgen voor een aanstaande gebruiker.
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Begane grond – ruimte 0.11 
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Huurgegevens

Huurgegevens:

• Huurprijs: op basis van EUR 100,- per m2 b.v.o. per jaar, te vermeerderen met btw.

• Huurtermijn: 5 jaren met optieperioden van telkens 5 jaren.

• Huurbetaling: Per maand vooruit.

• Btw: Er wordt geopteerd voor een met btw belaste verhuur. Dit is een harde voorwaarde.

• Zekerheidsstelling: Doorlopende bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur inclusief 

eventuele servicekosten en inclusief btw.

• Indexering: Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het 

maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI voor alle huishoudens (2015=100), 

gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal nimmer minder bedragen 

dan de huurprijs van het voorafgaande jaar.

Servicekosten:

Nader te bepalen, afhankelijk van de beoogde exploitatie. Inkoop van energie loopt via het gemeentelijk 

energiecontract en wordt via voorschotten aan verhuurder voldaan. Op basis van werkelijk verbruik wordt 

periodiek afgerekend. Er is sprake van een verdeelsleutel op basis van gehuurde oppervlakte binnen het 

complex (m2 BVO).
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Centrale trappartij naar eerste verdieping



Medegebruikers Timmerfabriek

Binnen het complex de Timmerfabriek zijn momenteel een drietal medegebruikers aanwezig. De synergie met 

deze medegebruikers is een belangrijk aspect van het selectieproces. Onderstaande een korte impressie van 

de omliggende gebruikers. 

“Bij Lumière Cinema zie je de nieuwste arthousefilms, duik je samen 

met makers in de boeiendste films en documentaires en beleef je 

nogmaals die ene filmklassieker op het witte doek. Daarnaast kun je 

in ons sfeervolle Restaurant Café genieten van een uitgebreid 

driegangendiner, een snelle hap voorafgaand aan de film of borrelen 

tot in de late uurtjes. Schijnt de zon? Dan is ons aan het water 

gelegen terras de perfecte plek om van het mooie weer te genieten.” 

www.lumiere.nl

“Bureau Europa werd in 2006 opgericht als NAi Maastricht, een 

dependance van het voormalige Nederlands Architectuurinstituut 

(NAi) in Rotterdam. Sinds 2013 opereert de organisatie onafhankelijk 

als Bureau Europa, platform voor architectuur en design. Als 

presentatieplatform en netwerkorganisatie presenteert Bureau 

Europa tentoonstellingen, lezingen, workshops, rondleidingen door 

de stad en andere discursieve activiteiten op het gebied van 

architectuur, stedenbouw en vormgeving.” www.bureau-europa.nl

“De Muziekgieterij is het centrum voor popmuziek in Maastricht. De 

beste concerten en dance-events ontdek je hier! Ze betreft één van 

de jongste poppodia van Nederland. Ze werd opgericht in 2004 en is 

in minder dan 20 jaar uitgegroeid tot de smaakmaker van Maastricht 

en de Euregio.” www.muziekgieterij.nl
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Aanzicht vanaf de Boschstraat

http://www.lumiere.nl/
http://www.bureau-europa.nl/
http://www.muziekgieterij.nl/


Het Sphinxkwartier

Het Sphinxkwartier is een ongepolijst en eigenwijs 

deel van Maastricht, gebouwd op de fundamenten 

van industrieel erfgoed. Dit vernieuwende stadsdeel 

ligt op steenworpafstand van de historische 

binnenstad. Op deze plek wordt meer dan 100.000 

m2 aan industrieel erfgoed herbestemd. Op die 

manier ontstaat hier een nieuwe stadswijk met volop 

ruimte voor cultuur, innovatie, retail, horeca en 

wonen.

Het gebied kan worden gezien als de bakermat van 

de Maastrichtse industrie. Er liggen ongeveer vijftien 

19e- en 20e-eeuwse fabrieksgebouwen die in het 

verleden deel uitmaakten van de glas- en 

aardewerkfabrieken van Petrus Regout en de 

opvolger daarvan, Koninklijke Sphinx. Vanaf 2006 

wordt het gebied continu verder getransformeerd tot 

woon- en cultuurwijk.

Binnen het Sphinxkwartier zijn onder meer de 

volgende bedrijven en organisaties actief: 

Bureau Europa, Loods 5, UNU-MERIT, Bold

Rooftopbar, Muziekgieterij, Het Radium, The 

Student Hotel, De Brandweerkantine, Het 

Frontenpark, Het Eiffelgebouw, Pathé, Lumière

Cinema en nog veel meer!

Na de verlegging van het Noorderbrugtracé tussen 

2015 en 2019 is de ontsluiting aan de noordzijde van 

Maastricht flink verbeterd. De Boschstraat geldt als 

één van de voornaamste aanrijroutes voor de 

binnenstad. Het winkelgebied in de binnenstad is op 

loopafstand te bereiken. 

Bereikbaarheid:

Per auto: Vanaf de A2 is het object binnen 3 minuten 

te bereiken via de Noorderbrug.

Per openbaar vervoer: Ook per openbaar vervoer is 

het Sphinxkwartier uitstekend bereikbaar. 

Busverbindingen richting Maastricht Centraal stoppen 

voor de deur. Het station is in 6 minuten te 

bereiken. 
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Begane grond - Gemeenschappelijke entree met vide

Begane grond – Liftinstallatie ruimte 0.10



Selectieprocedure

Dit object is eigendom van de Gemeente Maastricht. Om het verhuurproces op transparante en integere wijze 

te laten plaatsvinden is het verhuurproces onderhevig aan de volgende richtlijnen:

• Dit aanbod zal minimaal tot 17 maart 2021 13:00 uur openbaar worden aangeboden op de gangbare podia 

alvorens de selectieprocedure start. Geïnteresseerden worden zodoende minimaal tot deze datum in de 

gelegenheid gesteld om het object te bezichtigen en nadere informatie aan te vragen. 

• Vanaf 31 maart 2021 13:00 uur kan de gemeente Maastricht over gaan tot toewijzing van het object aan 

een geïnteresseerde en overgaan tot het sluiten van één of meerdere huurovereenkomsten.

• Geïnteresseerden dienen een gebruikersplan zoals omschreven in bijlage 1 aan te leveren om mee te doen 

binnen de selectieprocedure. Geïnteresseerden dienen zich verder voldoende kenbaar te maken en te 

legitimeren richting eigenaar. Indien gewenst mag eigenaar additionele informatie bij geïnteresseerden 

aanvragen welke gebruikt kan worden binnen de selectieprocedure.

• Definitieve selectie en toewijzing van de huurder vindt plaats door het College van Burgemeester en 

Wethouders.

• De selectie van de huurder zal onder meer plaatsvinden op basis van het door de geïnteresseerde 

aangedragen gebruikersplan (conform bijlage), de economische haalbaarheid van de beoogde exploitatie 

alsmede de toegevoegde waarde van de beoogde exploitatie binnen het complex en het omliggende 

gebied. Deze aspecten zijn niet limitatief. Toewijzing aan de hoogst geboden huurprijs is niet per definitie 

het uitgangspunt. De meerwaarde van de exploitatie binnen het gebouw en het omliggende gebied zijn 

daarbij ook van belang.

• De selectie van de huurder is eveneens onderhevig aan een Bibob en integriteitstoets conform 

gemeentelijke richtlijnen.

• Gemeente Maastricht behoudt zich te allen tijde het recht voor om vanwege moverende redenen het 

object niet te verhuren aan een specifieke geïnteresseerde.

Om in aanmerking te komen voor het huren van dit objecten ontvangen wij zodoende graag uw 

Gebruikersplan, uitgewerkt conform de bijlage behorende bij deze informatiebrochure, de benodigde 

informatie- en legitimatie met inachtname van hetgeen bovenstaand wordt omschreven.

Dit kunt u aanleveren via jackaelmans@aelmans.com, of per post aan het adres: Kerkstraat 4 6367 JE 

Voerendaal
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Plattegronden
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Boschstraat 7 Maastricht – Bouwdeel C3 Begane Grond



Plattegronden
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Boschstraat 7 Maastricht – Bouwdeel C3 Eerste verdieping



Overige belangrijke informatie voor u
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Brochure

Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de 

samenstelling van deze informatie is betracht, 

aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de 

juistheid van de vermelde gegevens.

Uitnodiging 

Deze informatie wordt aan meerdere 

personen/instellingen verstrekt, aan deze gegevens 

kunnen geen rechten worden ontleend. De 

aanbieding van dit object dient te worden gezien als 

een uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Bezichtiging

Een bezichtiging is geheel vrijblijvend en wordt 

alleen gepland via ons kantoor of de makelaar. Wij 

maken hier graag voldoende tijd voor vrij. Wij stellen 

het zeer op prijs als u uw bevindingen (zowel positief 

als negatief) binnen een week na bezichtiging aan 

ons kenbaar maakt. 

Aankoop/aanhuurmakelaar

Vaak is het verstandig om u te laten 

vertegenwoordigen door een collega (NVM-) makelaar 

die uw belangen in het aankoop/aanhuurproces

behartigt. Als verkopend/verhurend makelaar 

behartigen wij immers primair de belangen van de 

verkoper/verhuurder. Uiteraard zullen wij u naar 

behoren informeren, maar in de onderhandelingen 

zijn wij uw tegenpartij. 

Gunning

Verkoper behoudt zich het recht voor het object te 

gunnen aan de gegadigde van zijn keuze. 

NVM

Aelmans Rentmeesters & Makelaars is lid van de 

Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars 

en Taxateurs in onroerende goederen NVM U.A. 

Onafhankelijkheid

Aelmans Rentmeesters & Makelaars is niet actief op 

het gebied van hypotheken en verzekeringen. 

Bovendien zijn er geen afspraken met financiers of 

verzekeraars, waardoor het belang van de klant 

optimaal is gewaarborgd. 

Uw eigen bedrijfspand 

Wilt u uw eigen bedrijfspand verkopen/verhuren? 

Hiervoor bent u bij Aelmans Rentmeesters & 

Makelaars aan het juiste adres. Neem hierover gerust 

contact met ons op. Wij zijn graag vrijblijvend bereid 

om u te informeren over wat wij gedurende het 

volledige verkoop/verhuurproces voor u kunnen 

betekenen. 
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No-nonsense 
vastgoedexpertise
voor ondernemers

045 – 575 32 55

Kerkstraat 4 6367JE Voerendaal
ubachsberg@aelmans.com

Ubachsberg Margraten Panningen    Vught
Voerendaal Baexem Nijmegen

Ons actuele aanbod en meer informatie? www.aelmans.com



Bijlage 1: Gebruikersplan en wensen 
aangaande het te verhuren object 
Boschstraat 7 bouwdeel C3 Maastricht
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Gebruikersplan en opzet 

In het kader van de mogelijkheid tot het gebruik van een deel van de Timmerfabriek wil de verhuurder graag
inzicht verkrijgen in de plannen van de huurder (hierna te noemen: “gebruiker”) in relatie tot het gebouw, de
overige gebruikers en het gebruik van het gebouw (inclusief eventuele ingrepen).

Aan de huurder (in hierna te noemen: “gebruiker”) wordt gevraagd om de plannen concreet uit te werken in
een gebruikersplan (van maximaal 10 pagina’s) waarin zo goed als mogelijk wordt ingegaan op de voor het
gebruik van het gehuurde geformuleerde wensen zoals hierna omschreven.

Uitkomst

Een gebruikersplan waarin door de beoogd(e) gebruiker(s) inzicht wordt gegeven in de vraag op welke wijze
invulling wordt gegeven aan de wensen van verhuurder.

Wens 1 Integraal gebruik  

Schets

Het gehuurde is onderverdeeld in twee bouwlagen met verschillende oppervlaktes. 

Dat maakt het gehuurde op zich geschikt voor verschillend gebruik en daarmee wordt bedoeld dat het gebruik 
van de begane grond kan afwijken van het gebruik van de eerste verdieping. Op basis van de verdeling in 
twee gedeeltes is het op zich ook mogelijk dat er twee verschillende gebruikers zullen zijn .  

Wens

De wens is dat sprake van integraal gebruik van de beide bouwlagen, bij voorkeur door maximaal 1 gebruiker. 

Uitkomst:

In het gebruikersplan wordt inzichtelijk gemaakt wie de gebruiker(s) zal (zullen) zijn en op welke wijze de 
gebruiker(s) is (zijn) georganiseerd (rechtsvorm, bedrijfsvoering en inschrijving Kamer van Koophandel). 

Wens 2 Monumentaal karakter

Schets
In cultuurhistorisch opzicht heeft de Timmerfabriek een hoge waardering. Het meest waardevolle van dit 
complex zit in de samenhang en diversiteit van de bebouwing, en de verwijzing naar de vroeg-industriële 
ontwikkeling van de stad

Wens

De wens is dat het gebruik zo veel als mogelijk aansluit op de ruimtelijke en functionele integratie in het 
monument. Dat komt tot uitdrukking in het geven van inzicht in de vraag in hoeverre het gebruik aansluit op 
de status van het pand als monument.
Tevens wordt inzichtelijk gemaakt dat het monumentale karakter wordt gerespecteerd.  

Uitkomst: 

Het gebruikersplan besteedt aandacht aan het monumentale karakter van het gehuurde en het totale pand.  



Bijlage 1: Wensen aangaande het te 
verhuren object Boschstraat 7 
Maastricht
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Wens 3 Inzicht in gebruik van het object

Schets 
Het object is gelegen binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Timmerfabriek” en is bestemd voor 
de functie “centrum”. Het totale complex bestaat uit een uniek ensemble van industriële bebouwing. Deze 
gebouwen zijn typologisch, constructief en architectonisch exemplarisch voor de verschillende bouwperioden. 
Het is daarom van belang om de ruimtelijke kwaliteiten van de gebouwen leefbaar te houden, en uit te 
spelen bij hergebruik.

Wens
De wens is dat inzicht ontstaat in het mogelijke gebruik van het pand waarbij rekening wordt gehouden met 
de uitgangspunten van het bestemmingsplan en het beleid van de gemeente Maastricht zoals vastgelegd in 
het bestemmingsplan. 

Uitkomst: 

In het gebruikersplan wordt het voorgestane gebruik omschreven waarbij wordt ingegaan op het geldende 
bestemmingsplan en het daarin vervatte beleid van de gemeente Maastricht.  Tevens wordt inzichtelijk 
gemaakt welke stappen worden gezet om het gewenste gebruik planologisch mogelijk te maken. 

Wens 4 Gebouwelijke uitgangspunten 

Schets
De Timmerfabriek is een rijksmonument en heeft een directe relatie met het industriële verleden van de stad 
Maastricht. Het pand is opgebouwd uit stalen kolommen en beschikt over vides en een sheddakconstructie. Er 
gelden restricties ten aanzien van de ingrepen in het gebouw.  

Wens

De wens is dat inzichtelijk wordt gemaakt welke werkzaamheden de gebruiker uitvoert om het gebruik 
mogelijk te maken. 

Eventuele ingrepen voldoen aan de navolgende eisen:
• de ingrepen zijn reversibel en vormen een toevoeging op de architectonische kwaliteit;
• de vides blijven in tact en de aanwezige kolommenstructuur blijft in tact;
• geluids- of temperatuur isolerende maatregelen aan de ramen worden gerealiseerd op een wijze die 

aansluit bij het karakter (bijvoorbeeld door voorzetramen te hanteren);
• de waarde van de houten entreedeuren aan de beide van het pand en de glazen scheidingswand aan de 

binnenzijde worden gerespecteerd.  

Uitkomst: 

In het gebruikersplan wordt – indien mogelijk aan de hand van tekeningen – inzichtelijk gemaakt op welke 
wijze aan de wens wordt voldaan. 

Wens 5 Synergie en samenwerking met medegebruikers en meerwaarde voor de omgeving

Schets
De Timmerfabriek wordt door meerdere partijen gebruikt. Daarbij wordt de centrale entree gedeeld met de 
Muziekgieterij.  Verder ontwikkelt het omliggende Sphinxkwartier zich momenteel tot een hoogwaardig 
cultureel gebied.

Wens

De wens is dat de gebruiker een meerwaarde vormt binnen het complex en in goede harmonie functioneert te
midden van de andere gebruikers, alsmede meerwaarde toevoegt aan het Sphinxkwartier.

Uitkomst: 

In het gebruikersplan wordt aangegeven hoe gebruiker, voor zover op voorhand mogelijk is, meerwaarde 
binnen het complex en de omgeving zal creëren, alsook de harmonie met de medegebruikers kan borgen. 


