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Ondernemen in het Sphinxkwartier
BROEDPLAATS VOOR

NIEUWE INITIATIEVEN
EN CREATIEf

ONDERNEMERSCHAP

Als er ergens een plek is in Maastricht, 
waar de stad een nieuw gezicht 
heeft gekregen, dan is het wel in het 

Sphinxkwartier. Dat rauwe en ruige stukje 
stad waar je voorheen eigenlijk nauwelijks 
kwam, is in de afgelopen jaren veranderd in 
een stadsdeel met een eigen kleur en een heel 
eigen karakter. Het industriële verleden is 
voelbaar, maar heeft een geheel eigentijdse 
invulling gekregen met nog steeds een ruw 
en rauw randje. Een broedplaats voor nieuwe 
initiatieven en creatief ondernemerschap. 
Wij maakten een rondje langs een aantal 
nieuwkomers in dit stadsdeel. 
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‘Je kunt bij ons 
ontbijten, lunchen, 

borrelen, kinderfeestjes 
geven, workshops volgen 

en oh ja: winkelen!’

‘Er gebeurt hier 
zóveel op dit 

moment!’
Edwin Gerardu

Ruud de Bruijn

Ruud de Bruijn en Anique Haan
Confetti Kids Concept Store & Family Café (Boschstraat 68)
Toen hun webshop voor kinderkamer en -decoratie artikelen 
een groot succes bleek, besloten Ruud en Anique om ook 
een fysieke winkel te openen. “We zochten een pand met een 
brede stoep voor de deur. Onze doelgroep bestaat natuurlijk 
voor een groot deel uit mensen met een kinderwagen en 
daarom wilden we goed bereikbaar zijn voor hen. Het zijn 
niet alleen de moeders die tussen onze spulletjes neuzen 
hoor, ook de vaders weten ons op hun papa-dag goed te 
vinden. Terwijl zij van een lekkere kop koffie genieten, 
kan hun kroost onze speelhoek onveilig maken: win-win 
dus. We hebben echt geboft met deze locatie in een wijk 
die in opkomst is en vlakbij het centrum ligt. Je kunt bij 
ons ontbijten, lunchen, borrelen, kinderfeestjes geven, 
workshops volgen en oh ja: winkelen! Het contact met de 
andere ondernemers in de wijk die al zijn gevestigd of juist 
bezig zijn een zaak op te starten, is heel goed. Iedereen loopt 
bij elkaar binnen voor een praatje. In de Boschstraat leeft 
echt het besef dat we er samen iets van moeten maken, 
en dat we alleen door samen te werken en elkaar iets te 
gunnen, dit gebied verder op de kaart kunnen zetten.”

Edwin Gerardu
Communicatie-adviseur Sphinxkwartier
Met het afronden van de renovatie van het Eiffelgebouw, hét 
icoon van het Sphinxkwartier, bereikt de ontwikkeling van 
het Sphinxkwartier een hoogtepunt. De Muziekgieterij en 
Bureau Europa zaten er al een tijdje. De komst van Pathé 
en de opening van Lumière vorig jaar, gaven het gebied 
een flinke boost. De naderende opening van The Student 
Hotel in de voormalige Sphinxfabriek en de komst van de 
eerste studenten in september aldaar, zullen daar nog een 
schepje bovenop doen. Daarnaast biedt het Eiffelgebouw 
kantoorruimtes voor ondernemers en komen er zijn zestien 
lofts voor particuliere bewoning. De mix van mensen die 
daardoor gaat ontstaan, geeft het Sphinxkwartier een 
bijzondere dynamiek. Maar we zijn er nog niet hoor; er 
gebeurt hier zóveel op dit moment! De Muziekgieterij gaat 
uitbreiden, Loods 5 komt eraan en Maison Blanche Dael gaat 
zich met haar koffiebranderij vestigen op het terrein achter 
het Eiffelgebouw. En niet te vergeten: Met de verlegging 
van de Noorderbrug, is het deel ten zuiden van de brug bij 
de binnenstad gevoegd en daarmee ook het Frontenpark 
en het Radium. Dit laatste is het gebied van de voormalige 
rubberfabriek waar nu onder andere het Fashionhouse 
gevestigd is en waar in de toekomst allerlei evenementen 
gaan plaatsvinden. Een plek waar creatief en cultureel 
Maastricht haar hart kan ophalen en dat als onderdeel 
van het Sphinxkwartier de stad weer een stukje groter en 
wereldser zal maken.”
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Ben Gillissen en Hendrik Simons
Seventy Eight Records (Boschstraat 75A)
Ben: “Via ons netwerk hebben we deze plek aan de 
Bosschstraat gevonden. We hoefden niet per se in Wyck 
of in het centrum te zitten. Voor ons geen sjiek en sjoen. 
Nu zijn we direct gelieerd aan de veranderingen die in dit 
gebied gaande zijn en aan de sfeer. Met onze muziekwinkel 
en platform willen we creatief Maastricht met elkaar in 
contact te brengen. Wij hebben allebei een voorliefde voor 
muziek en alles daar omheen. Onze platenzaak is eigenlijk 
meer een conceptueel startpunt van wat wij willen bereiken: 
Maastricht op de kaart te zetten als creatieve stad leeft. De 
gemeente is welwillend en heeft ook echt de ambitie om 
verandering op gebied van kunst en cultuur te faciliteren. 
Maar er moet wel meer en sneller gehandeld worden om 
dit ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. We hebben 
het gevoel dat we met onze zaak kunnen meegaan in de 
ontwikkeling van het Sphinxkwartier als geheel. Er heerst 
hier een bepaalde energie. Dingen staan op stapel in de wijk, 
zoals het Student Hotel en de ontwikkeling van Belvédère.” 
Hendrik: “Allemaal goede ontwikkelingen die bijdragen aan 
wat wij willen bereiken. Er zijn zoveel creatieve mensen in 
Maastricht, maar ze weten elkaar niet altijd te vinden of 
vertrekken naar de Randstad. Wij willen dat onze zaak een 
plek van samenkomst is. Hier ontmoeten studenten van de 
Toneelacademie bijvoorbeeld grafisch vormgevers en komen 
samenwerkingen en initiatieven tot stand.” 

‘Van sjiek en 
sjoen, naar vies 

en vettig...’

Patrique Bulté
general manager The Student Hotel
“Wie een maand geleden door Sphinxkwartier wandelde, 
zal misschien even bedenkelijk hebben gekeken: Wonen 
hier vanaf 1 september écht al de eerste studenten? Aan 
de buitenkant lijkt het misschien alsof er nog heel druk 
gebouwd wordt, maar aan de binnenkant is de laatste weken 
enorm hard gewerkt en zie je elke dag meer van wat straks 
The Student Hotel Maastricht is. Vanaf 1 september zullen 
de eerste 200 kamers in gebruik worden genomen. The 
Student Hotel Maastricht is het zevende The Student Hotel 
in Nederland en heeft straks uiteindelijk 378 kamers voor 
zowel long & short stay verhuur aan studenten en expats 
en als een aantal ‘short stay’ kamers voor hotelgasten. 
Alle locaties in Nederland zijn bijzondere plekken, maar 
dit is stiekem wel een héél bijzondere en de eerste in een 
Rijksmonument. Deze plek past perfect in het concept van 
The Student Hotel die je overal met name in ‘upcoming’ 
delen van een stad vindt. Met haar bewoners, gasten en 
andere bezoekers draagt het The Student Hotel straks bij 
aan de dynamiek en het boosten van het Sphinxkwartier. Ook 
kiezen we ervoor om zoveel mogelijk samen te werken met 
lokale ondernemers. Onze deur staat open voor iedereen 
vanuit de stad. We bieden werkplekken, vergaderruimtes en 
openen ook een bar met terras op het dak dat voor iedereen 
toegankelijk is. Zo hopen we bijzondere ontmoetingen tussen 
locals, nieuwe Maastrichtenaren en bezoekers van de stad 
tot stand te kunnen brengen. Iets wat helemaal past bij de 
vibe van het Sphinxkwartier.” 

‘Met haar bewoners, 
gasten en andere 

bezoekers geeft The 
Student Hotel het 

Sphinxkwartier een 
nieuwe boost.’

Patrique Bulté

Ben Gillissen en Hendrik Simons

‘Er zijn zoveel creatieve 
mensen in Maastricht, maar 
ze weten elkaar niet altijd 
te vinden.’
Hendrik Simons
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Richard Dols
Mede-organisator Docfest
“Dit jaar vindt alweer de derde editie plaats van Docfest 
en opnieuw kiezen we voor het Sphinxkwartier als decor. 
Hoewel we het eerste jaar lang gezocht hebben naar een 
goede locatie, hadden we geen betere plek kunnen wensen. 
De oude industriële gebouwen waar we gebruik van kunnen 
maken, de mensen die hier komen, de ondernemers en 
natuurlijk de aanwezigheid van Pathé en Lumière, maken dit 
tot een perfecte ‘filmhoek’ voor een documentaire-festival. 
De vele ontwikkelingen die elkaar opvolgen in dit stadsdeel, 
maken het tegelijkertijd ook tot een plek vol uitdagingen 
om een event te organiseren. Elk jaar verandert het gebied. 
Wat vorig jaar kon, kan dit jaar niet meer en andersom. Dus 
dat betekent dat we elk jaar creatief moeten omgaan met 
de mogelijkheden. De gemeente denkt daarin goed mee en 
eigenlijk past het ook wel bij een jong en creatief concept 
als Docfest dat zelf volop in ontwikkeling is. Dit jaar vind je 
ons dan ook voor de derde keer op een andere plek in het 
Sphinxkwartier, namelijk voor Lumière aan het water. Een 
geweldige plek! Dit jaar vindt op vrijdag de masterclasses 
plaats en op zaterdag en zondag het festival. Het programma 
is net als andere jaren bijzonder gevarieerd waarbij 
‘identiteit’ als thema centraal staat; tijdloos en actueel 
tegelijkertijd. Ook dat past dan weer bij Sphinxkwartier.”    

‘De perfecte
filmhoek voor een 

documentaire-
festival.’

Richard Dols

Confetti

SeventyEight Records

The Student Hotel

Docfest
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‘Maastricht heeft straks eindelijk haar 
eigen professionele poppodium.’

TRANSfORMATIE 
MUzIEKgIETERIJ

ze waren de eerste toen ze zo’n 
vier jaar geleden hun intrek 
namen in het Sphinxkwartier. 

Een tijd lang waren ze zelfs de 
enige publiekstrekker. Het was er 
toen nog stil en enigszins verlaten. 
Met nieuwkomers als de Pathé 
en Lumière zagen ze het gebied 
gaandeweg steeds meer veranderen 
in een bruisend stukje stad, een 
ander stukje Maastricht dat steeds 
meer in de smaak valt bij een jong, 
internationaal en cultuurminnend 
publiek. Een stadsdeel dus waar een 
poppodium helemaal op zijn plek 
is. Een professioneel poppodium 
welteverstaan. 
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Transformatie: van Trabant naar Lamborghini
Op 1 september is gestart met de bouwwerkzaamheden die 
de huidige Muziekgieterij transformeren in een professioneel 
poppodium.  Naar verwachting zullen de werkzaamheden 
in november 2018 klaar zijn. Het programma met acts en 
concerten zal ondertussen gewoon doorlopen. Wim Smeets, 
directeur Muziekgieterij: “Eigenlijk moet je het zo zien:we 
hebben jaren een in Trabant rondgereden en gaan nu naar 
een Lamborghini!”

Verdubbeling capaciteit & upgrade faciliteiten
Richard Loomans, zakelijk directeur De Muziekgieterij: “De 
capaciteit van de grote zaal wordt nagenoeg verdubbeld. 
In plaats van 600 mensen, kunnen er straks 1100 mensen 
in. Daarnaast komt er een kleine zaal voor 350 mensen 
waar meer intieme, kleine concerten en optredens zullen 
plaatsvinden.” Dat is nog niet alles, de transformatie 
die de Muziekgieterij ondergaat, is vooral ook bedoeld 
ter verbetering van een aantal faciliteiten. Wim: “Op dit 
moment voorziet de Muziekgieterij niet bepaald in de 
basisvoorzieningen die je als poppodium moet kunnen 
bieden. Met name de backstage voorzieningen, zoals goede 
kleedruimtes en douches voor artiesten en hun crew, 
ontbreken. Evenals een keuken om een band of artiest 
met crew van een fatsoenlijke maaltijd te kunnen voorzien. 
Maar ook de voorzieningen voor onze bezoekers, waaronder 
toiletten en garderobe, zullen een flinke upgrade krijgen. 
Nu moeten we als team bij elk optreden improviseren met 
tijdelijke voorzieningen. Dat heeft zijn charme, tot op zekere 
hoogte, maar dat kan niet meer als we verder willen groeien. 
Hoe beter de faciliteiten die we kunnen bieden, hoe groter 
en spectaculairder de acts en bands die we kunnen boeken 
en dus het programma dat we kunnen bieden. En met een 
breed scala aan nationale en internationale bands, zijn we 
straks dus ook interessant voor een breed publiek.” 

Industriële charme blijft bewaard
Ondanks dat er een heel nieuw stuk wordt aangebouwd, zal 
het gebouw zijn charme en authentieke industriële karakter 
absoluut behouden volgens de heren. Richard: “Daar heeft 
de architect (Maurer United, red.) een mooie oplossing voor 
bedacht. Als bezoeker kom je namelijk altijd in/door het oude 
deel. Bij binnenkomst, op weg naar de zalen, bij de toiletten. 
Dat bevindt zich allemaal nog in het oude deel. Oud en nieuw 
worden op zo’n manier aan elkaar gevlochten dat je altijd die 
oude industriële omgeving zult blijven voelen.” 

Ander stukje Maastricht
Een wereld van verschil. Zo omschrijft Wim het. “Toen wij 
hier vier jaar geleden naartoe verhuisden, waren wij nog 
de enige in dit gebied. Het was hier nog stil en verlaten. 
Inmiddels is dat wel anders. Gaandeweg hebben we het 
echt zien veranderen in een levendig, nieuw gebied. Onder 
andere de komst van Pathé en Lumière hebben ervoor 

gezorgd dat steeds meer mensen dit gebied ontdekken. 
Mensen die het mooie historische deel van de stad even 
inruilen voor een ander stukje Maastricht. Er hangt hier een 
bijzondere vibe. Ook dat is Maastricht anno 2017. Volgens de 
heren is Maastricht helemaal klaar voor een professioneel 
poppodium. De laatste jaren wordt ons programma met 
veel enthousiasme ontvangen. We zijn regelmatig helemaal 
uitverkocht en spreken een groot internationaal publiek 
aan. Vanaf november 2018 kunnen we nog veel mee 
popliefhebbers blij maken!” 

Primeur
Benieuwd hoe de Muziekgieterij er vanaf november 
2018 uitziet? De Muziekgieterij biedt een primeur 
tijdens Het Parcours 2017 op zondag 10 september. 
In plaats van kijken naar een maquette van de 
nieuwbouw, kun je met een Virtual Reality bril door de 
hele nieuwbouw lopen. Dit is een nieuwe manier om 
bouwplannen de presenteren en zal op deze dag te zien 
en beleven zijn in het gebouw van de Muziekgieterij.
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N aast een vast team met medewerkers 
dat dagelijks aan het werk is, kent 
Centrummanagement Maastricht ook 

een eigen bestuur dat bestaat uit zeven 
bestuursleden. graag stellen we hen in de 
komende edities aan je voor. In deze editie 
het woord aan bestuurslid Ton Smeets, hij 
neemt de portefeuille Cultuur voor zijn 
rekening.

Centrummanagement Maastricht stelt
haar bestuursleden aan je voor:

TON SMEETS

Van bankwezen tot cultuur
Met zijn financiële achtergrond is Ton Smeets het 
grootste gedeelte van zijn carrière werkzaam geweest in 
de bancaire dienstverlening. Nu werkt hij zelfstandig als 
financieel adviseur en interimmanager. Hoe is het dan zo 
gekomen dat hij sinds een jaar als bestuurslid van CMM 
juist de portefeuille Cultuur beheert?  Ton Smeets legt uit: 
“Vanaf 2005 ben ik actief als bestuurslid bij de Stichting 
Cultuur en Bedrijf Maastricht. Een podium bieden aan 
jonge kunstenaars draagt volgens mij wezenlijk bij aan 
een gezonde en duurzame cultuurstructuur in Maastricht. 
Vandaar de link met cultuur. Daarnaast ben ik een echte 
Maastrichtenaar en lever ik via mijn bestuursfunctie bij 
CMM graag een bredere bijdrage aan de uitdagingen die de 
ontwikkelingen binnen Maastricht ons bieden.”
 
Het belang van onderop en gezamenlijkheid
“Er is geen ruimte voor genoegzaamheid, we moeten als 
CMM zijnde alert blijven en de ondernemers van de stad 
blijven prikkelen om mee te gaan in de ontwikkelingen die 
onze stad doormaakt. Het zijn ten slotte de ondernemers 
die het samen moeten doen, het is aan ons als bestuur 
ze te blijven uitdagen en faciliteren. Daarom vind ik het 
heel belangrijk om kort bij de ondernemers te staan, ze te 
spreken en naar ze te luisteren” aldus Ton Smeets.

Collectief draagvlak creëren
Hoe lastig is het om al die ondernemers van de binnenstad 
te bereiken en - belangrijker nog - te blijven motiveren? Ton: 
“Onze grootste uitdaging is het verdienen en behouden van 
een collectief draagvlak bij ondernemers en hen te laten 
beseffen wat je met samenwerking kunt bereiken. Het risico 
bestaat dat ondernemers denken dat initiatieven toch wel tot 
stand komen of ze nu betrokken zijn of niet.”
 

‘Er is geen ruimte voor 
genoegzaamheid, we moeten 

als CMM zijnde alert blijven en 
de ondernemers van de stad 

blijven prikkelen.’

Artistieke dynamiek vertalen naar ondernemerschap
Welke rol speelt cultuur nu in het werkende leven van Ton 
Smeets? “De krant staat er vol van natuurlijk, en met mijn 
CMM pet op ben ik er extra alert op dat ik signalen uit de 
media en ook uit de stad oppik. Die signalen bereiken dan 
het bestuur en vervolgens moeten wij bedenken wat we 
kunnen betekenen op dat snijvlak tussen ondernemers en 
kunstenaars.”
 
Vernieuwende culturele concepten
Persoonlijke voorkeur op het gebied van Kunst en Cultuur 
heeft hij ook: “Ik zou mij echt hard willen maken voor het 
verder ontwikkelen van kunst en cultuur die zich buiten de 
gebaande paden, zoals bijvoorbeeld het Parcours, afspeelt. 
Concepten als Fashionclash, Filmtalent en Project Sally zijn 
echt vernieuwend, die moeten we stimuleren om Maastricht 
op de kaart te blijven zetten als dynamische stad. De nieuwe 
Muziekgieterij is cruciaal voor een stad als Maastricht, 
net als het faciliteren van culturele vrij-zones. Deze 
ontwikkelingen dragen zelfs structureel bij aan een vitaal 
woon- en verblijfsklimaat van Maastricht.”

Ton Smeets



WYCK PRESENTEERT: WYCK ÉLECTRONIQUE
Op zaterdag 23 september vindt de eerste editie 
van Wyck Électronique plaats. Op verschillende 
locaties, verspreid over Wyck, kun je de hele 
middag en avond genieten van electronische 
muziek. Onder andere Complex Maastricht, Café 
Zondag, ’t Wycker Cabinet, Bar Brutal en Café 
Servaas doen mee aan deze eerste editie. Het 
streven is dat Wyck Électronique de komende 
jaren uitgroeit tot hét muziekevenement waar 
bewonderaars, genieten, leren en inspiratie opdoen 
over alles wat te maken heeft met elektronische 
muziek. Kijk voor meer info op www.wyck.nl

MUSICA SACRA MAASTRICHT
Musica Sacra Maastricht, dat plaatsvindt van 
donderdag 14 t/m zondag 17 september, viert 
dit jaar zijn 35e verjaardag. Het toonaangevende 
evenement groeide de laatste jaren uit tot een 
kunstenfestival met een muziekprogrammering 
die de volledige breedte van genres, stijlen en 
tijdperken bestrijkt, aangevuld met premières 
en festival- en compositieopdrachten, uitgevoerd 
door nationale en internationale topmusici. 
Het gevarieerde programma wordt uitgevoerd 
op bijzondere locaties in de binnenstad van 
Maastricht, zoals kapellen en kerken, de 
keizerzaal in de Sint-Servaasbasiliek en zelfs een 
oude gashouder. Ook buiten Maastricht kunnen 
bezoekers van het festival genieten.
Meer info? Kijk op musicasacramaastricht.nl

CENTRUMMANAgEMENT MAASTRICHT zOEKT 
BESTUURSLID (V/M) (onbezoldigd)
De stichting Centrummanagement bouwt 
aan een toekomstbestendig,  economisch 
vitaal en kwalitatief centrum Maastricht en 
de aanloopstraten, samen met partners als 
gemeente en ondernemers.
Gezocht wordt een enthousiaste bestuurder om 
hieraan mee te werken.  Er wordt een kandidaat 
gezocht die aangesloten is bij- of affiniteit 
heeft met onderwijs/universiteit. Heeft u de 
ambitie en bent u bereid een bijdrage te leveren 
aan de ontwikkeling van Maastricht?  Richt 
uw sollicitatie voorzien van CV en opgave van 
eventuele nevenfuncties dan aan Stichting 
Centrummanagement Maastricht, Vrijthof 23, 6211 
LE  Maastricht of per email info@cmmaastricht.nl.
Voor meer informatie: zie www.cmmaastricht.nl of 
bel met Richard Loomans, mobiel 06 4842 1584.

KORT NIEUWS

TWINTIg JAAR fESTIVAL
DE NEDERLANDSE DANSDAgEN
Festival de Nederlandse Dansdagen viert dit jaar 
op 5, 6, 7 en 8 oktober haar 20-jarig
bestaan. Tijdens dit feestelijke jubileum 
presenteert het de top van de Nederlandse dans in
Maastricht, van urban dance en performance tot 
moderne dans en klassiek ballet.
Gezelschappen van wereldformaat als het 
Nederlands Dans Theater, Het Nationale Ballet
en ICKamsterdam en aanstormende choreografen 
als Shailesh Bahoran, Katja Heitmann en
Marina Mascarell, tonen spraakmakende 
voorstellingen op verrassende locaties in de stad.
Het festival presenteert in vier dagen 38 
producties, waarvan 10 premières en 4 previews.
Meer weten? www.nederlandsedansdagen.nl

PROEf P+R zUID IN PARKEERgARAgE
MECC MAASTRICHT
Reis je naar het centrum van Maastricht, dan is 
het als bezoeker of forens slim om via een van 
de P+R-locaties aan de rand van Maastricht te 
reizen. Sinds 21 juli kunnen forenzen en bezoekers 
van de stad, naast P+R Noord, ook gebruik maken 
van een P+R aan de zuidzijde van de stad. MECC 
Maastricht stelt daarvoor 200 parkeerplekken ter 
beschikking in hun parkeergarage P5. Met buslijn 
10 van Arriva kan vier keer per uur voor EUR 2,- 
(retour) verder worden gereisd naar het centrum 
(Boschstraat/Markt). Bij gebruik van buslijn 
10 is parkeren in deze parkeergarage gratis. 
Parkeerders kunnen ook reizen met buslijnen 1 en 
5 richting het station in Wyck. Voor deze lijnen geldt 
een OV tarief van EUR 2,60 retour, het parkeren is 
dan ook gratis. P+R Zuid is een proef van gemeente 
Maastricht, Maastricht Bereikbaar, Arriva en MECC 
Maastricht. Met de proef willen de partijen minder 
autoritten op de wegen in en rondom de stad 
realiseren tijdens de spits en in drukke perioden. 
De proef duurt een jaar, daarna wordt besloten of 
P+R Zuid definitief kan worden gemaakt.Kijk voor 
meer info op www.maastrichtbereikbaar.nl

11
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VACA- TURE
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5x PROEf DE SMAkEN VAN DE REGIO

La 
SAISON

CULINAIRE

O ok dit jaar laat Maastricht zich in het 
najaar van zijn meest smaakvolle kant 
zien tijdens La Saison Culinaire. Bijna 

drie maanden lang staan wijn, gastronomie 
en cultuur centraal en wordt een wel heel 
smakelijke agenda geserveerd. Rijkelijk 
gevuld en op smaak gebracht met o.a. diverse 
proeverijen, workshops, unieke culinaire en 
culturele events, een heuse ‘Route du Vin’ 
en ‘Route de la Bière’, speciale wijn-spijs 
vertier, rondleidingen en meer. Hans Bours, 
bestuurslid Communicatie en PR van de 
organisatie achter het jaargetijde, tipt vijf 
leuke nieuwigheden voor de editie van dit 
jaar.
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Nieuw: Heel Zuid-Limburg viert mee 
“Vorig jaar hebben we ons met name gefocust op de switch van het weekend evenement Château Maastricht naar 
het invullen van een compleet jaargetijde vol activiteiten. Dit jaar gaat de aandacht vooral uit naar het verbinden van 
een La Saison Culinaire de l’Euregio binnen de hele regio Zuid-Limburg. Niet alleen streekgerechten en horeca, 
maar ook tussen gemeenten en vooral ook tussen de verschillende culinaire evenementen in de herfstperiode. We 
vinden het belangrijk om streekwijnen en streekproducten – en de passie van de mensen die ze maken – onder de 
aandacht te brengen, te promoten en (het liefst grensoverschrijdend) aan elkaar te verbinden. Daarbij komt het 
initiatief steeds meer bij regionale marktpartijen te liggen om op eigen wijze invulling te geven aan hun idee van 
een culinaire herfst. La Saison Culinaire de l’Euregio fungeert als aanjager en facilitator die zorgdraagt voor een 
regionaal en Euregionaal communicatieplatform. En het werkt: Het is inmiddels al lang niet meer alleen een feestje 
van Maastricht en Heuvelland, maar van de hele regio. Steeds meer steden haken enthousiast aan. De uitdaging 
lonkt nu om volgend jaar nog meer grensoverschrijdende verbindingen te leggen binnen de gehele Euregio.” 

Nieuw: Online portal
“Sinds begin augustus, is de nieuwe website www.lasaisonculinaire.nl online. Deze website geeft een compleet 
overzicht van alle streekproducenten, Limburgse wijnboeren, restaurants met streekgerechten/-menu’s en 
gastronomische evenementen in Zuid-Limburg. De website wordt ondersteund door Maastricht Marketing, VVV 
Zuid-Limburg, de provincie en tal van Limburgse gemeenten. Het online platform bestaat uit een aantal onderdelen, 
waarvan de tijdlijn de belangrijkste is. Deze geeft in chronologische volgorde een overzicht van alle culinaire en 
gastronomische evenementen in Zuid-Limburg met korte omschrijving en eventueel een link naar de eigen website 
of Facebookpagina. Daarnaast biedt de site een overzicht van hotels. Op die manier kan de consument meteen een 
overnachting koppelen aan het bezoek van het evenement. Vanzelfsprekend biedt de portal ook een overzicht van 
restaurants met streekgerechten en -menu’s op bijzondere locatie.”

Nieuw: Opening op niet Maastrichtse locatie 
“Niet Maastricht, maar Noorbeek was dit jaar de plek waar de opening van La Saison Culinaire de l’Euregio op 
1 september plaatsvond. Noorbeek telt maar liefst drie wijngaarden en was dit jaar dé plek bij uitstek om het 
herfstseizoen in te luiden. Er werd bewust gekozen voor een plek buiten Maastricht om aan te tonen dat La Saison 
Culinaire verder reikt dan Maastricht en dat verbinden op culinair gebied centraal staat tijdens dit jaargetijde. Onder 
het genot van verschillende streekproducten en een goed glas Limburgse wijn of Limburgs biertje werd de agenda 
van de periode gepresenteerd tijdens de opening, samen met de Wijn en Spijs Event kaart.”

Nieuw: activiteiten tijdens Château Maastricht Festival
“Tijdens het weekend van Château Maastricht, van vrijdag 27 t/m zondag 29 oktober, staat er in Maastricht een 
aantal nieuwe en reeds bekende culinaire activiteiten op het programma. Zo wordt er op de vrijdagmarkt de 
zogenaamde ‘Foodwaste Soup’ gemaakt met behulp van onverkochte groenten. Daarnaast zijn er ook dit jaar weer 
de ‘Route de la Biere’ en de ‘Route du Vin’ uitgezet die je kunt wandelen, opent de voormalige Ridder brouwerij 
haar deuren en is er op zaterdag 28 oktober het whisky evenement ‘the Spirit of Maastricht’ in hotel de l’Empereur. 
Op zondag 29 oktober het jaarlijkse Mosselfeest plaats op de Ruiterij in de Rechtstraat. Dit en nog veel meer dus 
tijdens Chateau Maastricht!”

Nieuw: Promotie toolbox voor ondernemers
“Ook nieuw dit jaar is de speciale toolbox voor alle ondernemers in Maastricht en omgeving die op een eigen manier 
invulling geven aan het herfstseizoen. Steeds meer ondernemers, al dan niet uit de horeca, komen met initiatieven 
om zelf iets te doen voor hun gasten, bezoekers en klanten in het kader van La Saison Culinaire. Dat juichen wij 
uiteraard van harte toe, want dat is eigenlijk waar we het voor doen. Eten, drinken, gastvrijheid, streekgerechten 
en Bourgondisch genieten. Stuk voor stuk kenmerken die Maastricht als stad groot maken. Bezoekers aan 
Maastricht weten dat, ze bezoeken de stad grotendeel om die reden en verwachten het. Dus wacht niet om aan te 
haken: Uiteindelijk profiteren we er allemaal van! Om het ondernemers zo makkelijk mogelijk te maken, hebben 
we een pakket met promotiemateriaal samengesteld. Ondernemers die culinaire evenementen, speciale menu’s, 
workshops of proeverijen gepland hebben voor het herfstseizoen, kunnen dit nu zelf toevoegen aan de kalender op 
lasaisonculinaire.nl. en een pakket met promotiemateriaal opvragen.”  

Kijk voor alle in’s en outs over La Saison Culinair op www.lasaisonculinaire.nl

1

2
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M et zoveel verenigingen en bijzondere gezamenlijke initiatieven voor 
ondernemers in de stad, is het 

tijd voor een kijkje achter de schermen. 
In deze rubriek stellen we hen dan ook 
graag aan u voor. Waarom hebben juist 
deze ondernemers zich verenigd en wat 
zijn hun ambities en plannen voor de 
toekomst? In deze uitgave een gesprek met 
Hans Kerckhoffs, bestuursvoorzitter van 
de Vereniging van Eigenaren Binnenstad 
Maastricht (VEBM).  

Het belang van de binnenstad
De VEBM behartigt de belangen van de eigenaren van 
commerciële panden die binnen de singels van Maastricht 
zijn gelegen. “We zijn er van overtuigd dat de kwaliteit van 
de binnenstad uitstraalt op de rest van de stad, op de hele 
gemeente zelfs. Onze verantwoordelijkheden houden niet 
op bij de voordeur van onze panden. Wij willen zelf actieve 
en betrokken spelers zijn en niet alleen als het gaat om 
ontwikkelingen op het gebied van vastgoed, maar onder 
andere ook op het gebied van horeca en cultuur. Verder staat 
een kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte hoog op onze 
agenda,” aldus bestuursvoorzitter Hans Kerckhoffs. VEBM 
is sinds haar oprichting uitgegroeid tot een vereniging die 
165 leden en 520 panden (samen goed voor ruim 120.000 
kadastrale m2) vertegenwoordigt. Het zevenkoppig bestuur 
is nu 5 jaar actief en komt iedere maand bij elkaar. Vanuit 
hun verschillende achtergronden beheren de bestuursleden 
de portefeuilles die verdeeld zijn naar zowel inhoud (retail, 
wonen, horeca) als geografische ligging binnen de singels. 
Eén maal per jaar is er een algemene ledenvergadering die 
goed bezocht wordt.

De kracht van samenwerken
Hans Kerckhoffs: “Het huidige bestuur heeft er hard aan 
gewerkt om actief betrokken te worden bij de ontwikkelingen 
binnen onze gemeente. Zo hebben we onder andere een 
rol kunnen spelen bij de totstandkoming van de nieuwe 
Retailnota. Dat werkt veel constructiever en efficiënter dan 
dat we in een eindstadium met de gevolgen van deze nota 
zouden zijn geconfronteerd.” Samenwerking is een van de 

speerpunten van deze actieve en betrokken vereniging, zowel 
intern als extern. Zo werd er voor de leden een voordelige 
collectieve opstalverzekering met goede condities afgesloten. 
Maar ook extern wordt de samenwerking opgezocht met 
o.a. de Gemeente, Centrummanagement Maastricht, 
ondernemersverenigingen en Maastricht Marketing.
Hans licht toe: “Met Centrummanagement trekken we als 
vereniging echt samen op in dossiers. Je merkt dat je als 
groeiende en actieve vereniging serieus wordt genomen als 
gesprekspartner aan tafel.”

Met elkaar krijg je iets voor elkaar
“Als vereniging werken we aan het optimaliseren van de 
uitstraling van de panden in de binnenstad. De aangebrachte 
reclame is niet schreeuwerig, monumenten worden 
behouden en gerespecteerd en er heerst uniformiteit in het 
straatbeeld. Dat is een gevolg van het beleid van de Welstand 
en Monumentencommissie van de gemeente Maastricht. 
Hun beleid is vaak onveranderlijk maar wel duidelijk. Wij 
zijn er trots op dat we er als vereniging, samen met anderen 
en met de steun van onze achterban en ons netwerk, voor 
hebben kunnen zorgen dat er geen structurele leegstand is 
ontstaan in de stad” aldus de bestuursvoorzitter.

Meer weten? Bezoek www.vebm.nl

Een vereniging stelt zich voor...
DE VERENIgINg VAN EIgENAREN 
BINNENSTAD MAASTRICHT (VEBM)

Hans Kerckhoffs

‘Met Centrum-
management 

trekken we als 
vereniging echt 

samen op in 
dossiers.’
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Nieuw platform voor culinair Maastricht

SMAKELIJK
UIT ETEN

IN MAASTRICHT

M aastricht is een nieuw culinair 
platform rijker. Met ‘Smakelijk 
Maastricht’ biedt Chapeau als 

uitgever aan horeca-ondernemers in 
Maastricht een ‘tasty’ manier om hun 
verhaal online te vertellen. W!M sprak 
Demy Janssen, assistent brand manager van 
Smakelijk Maastricht over de belangrijkste 
in’s en outs van het platform. 

Oprichters en team Smakelijk Maastricht
Het idee voor Smakelijk is in Breda ontstaan. Daar 
richtte Dex Bos bijna twee jaar geleden Smakelijk Breda 
op. Inmiddels is Smakelijk te vinden in Breda, Tilburg 
en Maastricht en wordt er hard gewerkt aan verdere 
uitbreidingen.  In Maastricht is het Chapeau (bekend van 
Chapeau Magazine en Chapeau online) die de dagelijkse 
leiding over het platform heeft en met een team van zeven 
jonge bloggers en een hoofdredacteur Smakelijk Maastricht 
zorgt voor smakelijke content. Hun missie? Op een luchtige 
en lekker leesbare manier berichten over lekker eten, 
drinken én genieten in Maastricht.

Ervaringen en verhalen delen
Tussen de leden van Smakelijk Maastricht vind je een 
grote diversiteit aan horecaondernemingen. Van Beluga en 
Château Neercanne tot Jack White’s en van Café Sjiek en 
Gadjah Mas tot Vino & Friends. Smakelijk Maastricht is er 
eigenlijk voor iedereen. Alle aangesloten restaurants zijn 
terug te vinden in een digitale restaurantgids. Het doel is 
informeren over de praktische zaken en niet beoordelen. 
Door het delen van ervaringen via restaurantblogs, chef-
specials, video’s en nieuwsberichten, delen de bloggers 
van Smakelijk de verhalen achter en weetjes over de 
Maastrichtse horeca aan volgers en fans. 

Van tegels tot terras
Die verhalen over de restaurants gaan verder dan alleen het 
eten en drinken dat geserveerd wordt.  Het bloggersteam 
van Smakelijk Maastricht let namelijk niet alleen op het eten 
en drinken, maar kijkt naar het totaalplaatje. Van de tegels 
aan de wand tot de muziek op de achtergrond, het uitzicht 
vanaf het terras en het verhaal van de chef-kok. Smakelijk 
Maastricht benadert de verhalen van de Maastrichtse horeca 
daarmee net even vanuit een ander oogpunt.

Smakelijk Maastricht heeft de ambitie om uit te groeien tot 
de ‘go to’ voor iedereen die op zoek is naar een gezellig, 
intiem of bijzonder plekje in Maastricht om te genieten 
van good food & fine wine maar ook voor iedereen die van 
dag tot dag op de hoogte wil blijven van nieuwtjes over de 
Maastrichtse horeca. 

Kijk voor meer informatie op www.smakelijk.nl/maastricht
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T erwijl de werkzaamheden aan de 
Noorderbrug in volle gang zijn op 
het moment dat deze W!M tot stand 

komt, blikt Maastricht Bereikbaar even 
voor- en achteruit.  Allereerst terug op 
hun logistieke acties en vervolgens alvast 
vooruit naar Magisch Maastricht, een 
belangrijke maand voor veel ondernemers in 
Maastricht centrum. Als ondernemer zijn er 
voor deze periode vele kansen om definitief 
aan te haken bij concepten van Maastricht 
Bereikbaar, voor een optimale logistiek en 
een efficiënte klantreis naar de stad. 

Maastricht Bereikbaar:
elke beweging telt!

OPTIMALISATIE VAN 
REISBEWEgINgEN IN EN 

NAAR MAASTRICHT
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Bereikbaarheid Magisch Maastricht: Denk mee! 
In september spreken betrokken partijen over de 
verankering van slimme mobiliteit naar het centrum 
van Maastricht in de verschillende marketing- en 
communicatieuitingen richting bezoekers. Wil je 
meedenken en –doen? Geef je interesse door via 
esther.saris@maastricht-bereikbaar.nl.

Aan boord bij Maastricht Bereikbaar 
In juni organiseerde Maastricht Bereikbaar samen met 
de ondernemersverenigingen VOC en OW een info- en 
netwerkavond over slimme mobiliteit tijdens de afsluiting 
van de Noorderbrug in augustus 2017. Tijdens een boottocht 
met Rederij Stiphout werden acties gepresenteerd die 
bijdragen aan de bereikbaarheid van de stad. Er werden 
volop ervaringen uitgewisseld. De introductie van de e-cargo 
bike deze avond, viel direct in goede aarde bij meerdere 
ondernemers. Onder voorwaarden kunnen bedrijven 6 
maanden een elektrische cargo bike uitproberen voor het 
vervoer van, naar en binnen Maastricht. Als dit concrete 
spitsmijdingen oplevert, is het mogelijk om 100% van de 
aanschafkosten vergoed te krijgen (tot een maximum van 
EUR 4.000,-). Maison Blanche Dael, de Klussenbox, Jules 
Maastricht en PP Events maakten direct gebruik van dit 
aanbod.

“Een prima oplossing voor ons en de stad Maastricht!”
Charles Ubachs vertelt over de e-cargo bike die Blanche 
Dael aangeschaft heeft via de actie van Maastricht 
Bereikbaar: “Vanaf onze koffiebranderij aan de Sint 
Gerardusweg rijden we dagelijks op en neer naar onze winkel 
in de Wolfstraat. Onder andere voor de bestellingen die 
klanten doen via onze webshop en voor speciale producten 
die we hier op voorraad hebben. Die ritten doen we voortaan 
met de e-cargo bike. Eén van onze bestelbussen komt zo 
te vervallen. We gaan de elektrische cargo bike op een 
effectieve manier gebruiken. Er zijn al heel veel ideeën, ook 
om ‘m in te zetten voor Coffeelovers. Met deze oplossing zijn 
we erg blij, vroeger deden we ook alles op de fiets, daarmee 
ben je in de binnenstad sneller dan met de auto. Maar 
omdat je niet alles op de fiets kunt meenemen, kwam er een 
bestelbus voor in de plaats. Die is belastend voor het milieu. 
De elektrische cargo bike is daarom een prima oplossing 
voor Blanche Dael en voor de stad Maastricht!”

Magisch M’tricht: met slimme marketing naar hartje stad
De voorbereidingen zijn gestart om de stad ook tijdens 
Magisch Maastricht bereikbaar te houden. Zoals altijd zoekt 
Maastricht Bereikbaar hiervoor de samenwerking met het 
bedrijfsleven. De vraag is dus: wat kun je als ondernemer 
doen om je zaak bereikbaar te houden tijdens Magisch 
Maastricht? Als startpunt helpt het om een aantal customer 
journeys te doorlopen: wat komt je klant tegen op zijn reis 
naar Maastricht, zowel digitaal als fysiek? Stel jezelf de 
vraag hoe en op welk moment jij als ondernemer deze 
klantreis kunt beïnvloeden. Hoe belangrijk vinden je klanten 
bereikbaarheid? Zie je toegevoegde waarde om verblijf en 
vermaak te verbinden met vervoer? Oftewel tussen jouw 
product/dienst en het aanbod van Maastricht Bereikbaar? 
Denk aan korting op het OV of aan een aantrekkelijke 
parkeerplaats die je klant -liefst zonder file- bereikt. De Elke 
beweging telt!

Zorg jij ook voor beweging? Dit kun je doen:
• Informeer je gasten/bezoekers. Denk na of je mee wilt 
doen aan slimme marketingacties incl. een kortingsaanbod 
op vervoer. Attendeer gasten/bezoekers op de Slimme Kaart, 
zodat ze altijd de beste parkeerplek vinden om jouw bedrijf 
te bezoeken. Kijk op www.maastrichtbereikbaar.nl/slimme-
kaart. Je kunt de kaart gemakkelijk toevoegen aan je eigen 
bedrijfswebsite. Bel/mail met Esther Saris als je hier meer 
over wilt weten.

• Ga voor slim transport. Denk samen met je leveranciers na 
over alternatieven. Stel gerust vragen aan de projectleider 
Stedelijke Distributie Françoise van den Broek. Dat deed 
Guido Luesen DL Fine Food & Drinks uit Gronsveld ook; naar 
aanleiding van zijn vraag onderzoekt Maastricht Bereikbaar 
of/hoe zijn bedrijf de overstap van dieselbus naar elektrisch 
rijden kan maken.

• Slimme reisoplossingen voor medewerkers van 
partners. Ondernemers aangesloten bij VOC of OW kunnen 
gebruikmaken van alle aanbiedingen voor partners van 
Maastricht Bereikbaar, zodat medewerkers comfortabel 
van en naar hun werkplek reizen. Bijvoorbeeld gratis met 
het OV, een e-bike of een P+R proberen en deelname aan 
het beloningsprogramma voor slim reizen. Vraag naar Jelle 
Ummels als je meer wilt weten over deelname aan deze 
acties.

Meer weten? Neem contact met ons op via: +31 43 351 63 59 
of info@maastricht-bereikbaar.nl. 

Blijf op de hoogte
De nieuwsbrief van Maastricht Bereikbaar informeert je 
tweewekelijks over de bereikbaarheid van stad en regio, 
slimme reisalternatieven en acties.  Aanmelden kan via
www.maastrichtbereikbaar.nl/nieuwsbrief.
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Eén groot festivalterrein
Op 10 september 2017 tovert Het Parcours, Maastricht om 
tot één groot festivalterrein, waarop professionals, amateurs, 
culturele gezelschappen en jong talent een spectaculaire mix 
van culturele highlights realiseren. Op bijzondere wijze wordt 
de dag geopend in het stadhuis. De optredens en activiteiten 
zullen vervolgens plaatsvinden langs de groene loper, die ook 
dit jaar weer de route van Het Parcours markeert. Deze zal 
wederom via het Vrijthof, Entre Deux en Mosae Forum via de 
Markt naar het Bassin en het Sphinxkwartier leiden.

Thema ‘Grenzeloos’
Met het 25 jarig jubileum van het Verdrag van Maastricht 
in het achterhoofd, is er voor de editie van 2017 gekozen 
voor het thema ‘Grenzeloos’ en zal het onderwerp ‘Europe 
Calling’ volop onder de aandacht worden gebracht. Door te 
zoeken naar gezelschappen en artiesten uit de Euregio en 
daarbuiten, volgde er een recordaantal aanmeldingen. Dit 
jaar spreken we van ca. 180 gezelschappen die hun kunsten 
gaan vertonen op meer dan 40 locaties. Als kers op de 
taart zijn er 20 side events toegevoegd aan het geheel. Dit 
Parcours heeft dus een ‘grenzeloos’ karakter: Het overtreft 
niet alleen de vorige editie, ook wordt er een podium geboden 
aan gezelschappen van ver over de grens en wordt de focus 
gelegd op cross-overs tussen allerlei kunstuitingen. In de 
invulling van het programma is een goede mix gemaakt 
tussen amateurs en professionals en tussen genres als 
theater, kunst, muziek en architectuur. Kortom: Grenzeloos 

H et is weer september en dat betekent 
dat de opening van het culturele seizoen 
in Maastricht er weer aan komt. De 

tweeëntwintigste editie van Het Parcours werd 
ook dit jaar via Stichting Uit aan Stichting 
Cultura Mosae uitbesteed en de organisatie 
heeft de handen weer uit de mouwen gestoken 
om er een waanzinnige editie van te maken. 

Update Cultuur

HET PARCOURS 2017:
DEzE gRENzELOzE EDITIE

WIL JE NIET MISSEN!

op alle fronten en dus: voor jong en oud. De optredens 
voor en door jongeren staan in de programmering speciaal 
aangegeven onder de noemers ‘Jong Talent’ en ‘4Kids’. ‘Jong 
Talent’ staat voor de optredens die verzorgd worden door 
minderjarige deelnemers en ‘4Kids’ voor de programmering 
die speciaal voor de kleintjes in elkaar gezet is.

Open Monumentendag
Het Parcours valt samen met Open Monumentendag, 
waardoor de mogelijkheid zich voordoet om onderdelen van 
de programmering op prachtige, monumentale locaties 
te laten plaatsvinden. Plekken die normaal niet open zijn 
voor publiek en als prachtige aankleding van deze speciale 
dag dienen. Dat maakt de locaties vaak minstens zo 
indrukwekkend als de optredens.

Festival aan de Maas
Een van de belangrijkste locaties en partners van Het 
Parcours is Mosae Forum. Zij leveren een flinke bijdrage aan 
de invulling van het programma en bieden ook dit jaar weer 
een prachtig podium voor vele highlights van Het Parcours. 
Dit jaar bestaat Mosae Forum 10 jaar en met die reden vond 
op 29 juli de eerste editie van ‘Festival aan de Maas’ plaats: 
een initiatief van het winkelcentrum in samenwerking met 
Stichting Cultura Mosae. Het Parcours valt samen met de 
tweede editie. Dit zorgt voor een spectaculair programma 
rondom Mosae Forum met o.a. afsluiter Danny Vera om 
17.00 uur bij de Maaskade.
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MECC AgENDA
FESN 2017
Ma 12 - Vr 15 sept

Mega Vlooienmarkt
Zo 17 sept

Internationale 
Rashondententoonstelling 
2017
Za 30 sept - Zo 1 okt

BBB Maastricht en Folie 
Culinaire
Ma 9 - Wo 11 okt

TEDx Maastricht 2017
Vr 13 okt

Euro Cycling XP
Vr 20 - Zo 22 okt

Mega Vlooienmarkt
Za 21 - Zo 22 okt

Boekenfestijn 2017
Do 26 - Zo 29 okt

90’s Forever
Za 4 nov

Jumping Indoor Maastricht
Vr 10 - Zo 12 nov

Sterren in Concert
Vr 17 nov

Mega Vlooienmarkt
Za 18 - Zo 19 nov

Urban Lovers
Za 18 nov

David Icke - World Wide 
Wake Up Tour
Za 25 nov

The Stainless Steel World
Exhibition & Conference ‘17
Di 28 - Do 30 nov

www.mecc.nl

Autoloze Zondag
Tijdens Het Parcours kan er onbezonnen genoten worden 
van al het moois op straat vanwege het samenvallen met 
Autoloze Zondag. Tussen 11.00 en 19.00 mogen op deze dag 
geen auto’s door de binnenstad rijden, waardoor kinderen 
zorgeloos op straat kunnen spelen en Parcours-bezoekers 
onbezorgd van het culturele programma kunnen genieten. 
Om 11.00 start Autoloze Zondag met grote ontbijttafels in 
Wyck en het Jekerkwartier, waar iedereen met zijn ontbijt 
kan aanschuiven.

Jekerkwartier
Zoals vermeld heeft Het Parcours maar liefst 20 side 
events aan het programma mogen toevoegen. Een deel 
hiervan vindt plaats in het altijd gezellige en pittoreske 
Jekerkwartier. De programmering en sfeer die hier te vinden 
zijn, zijn het absoluut waard om even van de groene loper af 
te wijken en een kijkje te gaan nemen. 

Grandioze afsluiting
Een van de highlights van het programma dit jaar is het 
Maastrichts Salon Orkest dat om 18.00 optreedt in Het 
Bassin. Met hun kwaliteit en allure zorgen zijn voor een 
grandioze afsluiting van deze fantastische dag. Nogmaals: 
Deze grenzeloos overtreffende editie wil je niet missen!

Meer weten? Bezoek www.hetparcours.nl
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