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WIST JE DAT...

STEL JE VOOR, JE MAAKT EEN LEKKERE WANDELING DOOR MAASTRICHT. INEENS WORD JE
DOOR EEN SIGNAAL OP JE MOBIELE TELEFOON GEATTENDEERD OP EEN BIJZONDERE LOCATIE:
HIER IS EEN 'AR' KUNSTWERK TE ZIEN. JE KIJKT DOOR DE LENS VAN JE MOBIELTJE EN WORDT
VERRAST DOOR EEN ENORME BLAUWE VIS BOVEN DE MAAS, VERRASSENDE TEKST OP DE
BRUG OF EEN SERIE PORTRETTEN VOOR DE STADSMUUR. DIT IS ‘COBBLE’. DE APP DIE JE
TOEGANG GEEFT TOT EEN SOORT OPENLUCHTMUSEUM IN DE STAD.
WHAT THE COBBLE?

IN YOUR FACE

De app werkt met Augmented Reality en Geolocatie-tracking. Met
wat? Oké, allereerst een stukje technische achtergrond. Augmented
Reality (aangevulde realiteit of AR) is een methode om digitale
beelden over de werkelijkheid weer te geven. Een bekend voorbeeld
hiervan was het spel ‘Pokémon Go’, waarbij met behulp van AR,
animaties op je smartphone werden geprojecteerd. Misschien
herinner je het je nog, de beelden van mensen die al kijkend op hun
telefoon, achter iets aan renden wat jij niet kon zien. Nou dat was dus
AR en inderdaad, die Pokémon kon jij met het blote oog niet zien!

De kunstwerken in de stad zijn modern, heel divers, kleurrijk en
verrassend. Soms wordt er gewerkt met tekst, soms met geluid,
maar altijd zijn ze driedimensionaal en kun je er omheen en
doorheen bewegen. Het kan ook zomaar zijn dat je een kunstwerk
scant en er ineens middenin staat. Dan krijg je de kunst (letterlijk) ‘in
your face’. Een heel bijzondere ervaring. Zo dichtbij kwam je in een
museum nog nooit. Weten wat het voor soort kunstwerk is? Klik op
de info-knop in de app en lees het verhaal erachter.

En dan hebben we nog Geolocatie-tracking. Geolocatie verwijst naar
de technologie die een geografische locatie, dus zeg maar een plek op
aarde, kan identificeren. Door een bijbehorend apparaat (in dit geval
een telefoon) te lokaliseren, kun je van alles vinden en volgen. Op die
manier kunnen we je laten weten dat je in de buurt van een van de AR
kunstwerken bent. De techniek staat voor niks. Kan ‘Cobble’ je dan
altijd, overal volgen? Nee hoor! We gebruiken je locatie alleen als je
de app gebruikt. Daarnaast kunnen we niet zien wíe je bent en slaan
we geen data op. Heb je de app uitstaan? Dan kan die alleen 'zien' of
jij je in Maastricht bevindt, voor de rest niks.

STAPPEN MAAR

/ COBBLE.MAASTRICHT

Hoewel je prima alleen op pad kunt om de kunst te ontdekken,
is het ook zeker een aanrader om de werken samen met iemand
anders te bekijken. Met de camerafunctie van je telefoon kun je
namelijk iemand met het kunstwerk op de foto zetten. Omdat de
werken over meer dan 20 locaties in en rondom het centrum van
Maastricht verspreid zijn, kom je met Cobble makkelijk aan die
10.000 stappen. Door de verspreide ligging, maar ook door het feit
dat de kunstwerken vanaf een meter of 20 rondom de ‘geolocatie’
te zien zijn, hoef je niet bang te zijn dat het te druk wordt. Je kunt
er tenslotte van alle kanten naar kijken. Je kunt de app elke dag
opnieuw gebruiken en kunt de werken dus ook verspreid in de tijd
ontdekken. Om je een beetje te helpen, geeft de app je een melding
als je in de buurt van een van de kunstwerken bent. | W!M

Terwijl je met de plattegrond op de
app van de ene naar de andere locatie
loopt, kom je onderweg ook nog 4
zogenaamde ‘Steerkes’ tegen. Dat
zijn sterretjes die, als je ze scant,
op je beeld uit elkaar spatten en je
allemaal 1 punt opleveren. Heb je 4
punten binnen? Dan verschijnt een
gouden bonuslocatie waar een extra,
‘verborgen’ kunstwerk voor je onthuld
wordt.

MET EIGEN OGEN
Wil je ‘met eigen ogen’ kwallen
door het gat in de stadswal zien
komen, onder de enorme kubus met
afbeeldingen van Maastricht uit de
ruimte staan (bedankt NASA!) of wil je
zien wat er uit die enorme legertank
op het Tapijn-terrein komt? Scan de
QR-code, download de gratis app en
ontdek Maastricht op een heel nieuwe
manier!

BUSINESS IN EEN
BIJZONDER PAND
W!M 33
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MONUMENTAAL

Illustratie: Aimée Meertens

In het Jekerkwartier, Stokstraatkwartier,
Sphinxkwartier, Wyck of de binnenstad, kijk je
rond dan zie je het ene na het andere monumentale
gebouw of bijzonder pand met unieke elementen.
Kijk je omhoog dan word je overspoeld met mooie
gevelstenen en verhalen. De rijke historie van de
stad is in alles aanwezig. Dus als je met je winkel
of horecaonderneming in zo’n bijzonder pand
gevestigd zit, dan is die geschiedenis dagelijks
aanwezig in jouw zaak. Hoe dat is? Wat weten
ondernemers over het verhaal erachter? Wij
vroegen het een aantal van hen.
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'Terwijl er vroeger mout werd gemalen, malen wij er nu spelt. Het
ambacht dat hier vroeger zat, heb ik nieuw leven ingeblazen.'
Frank van Eerd, De Bisschopsmolen
“De Bisschopsmolen is de oudste watermolen van Nederland. Hij komt uit de 7e eeuw en
is door de jaren heen meegegaan met de tijd. Door een grote brand in de Bisschopsmolen,
kom je er verschillende jaartallen tegen. Zo is de voorgevel van het pand afkomstig uit de
18e eeuw en de achtergevel uit de 16e eeuw. Het gebouw zelf bestaat deels uit mergelsteen,
maar ook uit bakstenen muren. Loop je er doorheen en kijk je rond dan zie je dat het een rijke
historie heeft. In 1442 werd de molen eigendom van het Maastrichtse brouwersambacht. In de
molen werd mout gemalen en daarvan werd bier gebrouwen. Dat zie je terug in de gevelsteen
waarop het gilde van bierbrouwers is afgebeeld. In de jaren 80-90 van de vorige eeuw was
het pand verlaten en in handen van de gemeente Maastricht. Het lag in een van de slechtste
straatjes van Maastricht. De gemeente, bang dat het een drugspand zou worden, ging op zoek
naar een bestemming. In 2004 werd de molen in ere hersteld en op 16 februari 2005 ben ik
erin getrokken. Terwijl er vroeger mout werd gemalen, malen wij er nu spelt. Het ambacht dat
hier vroeger zat, heb ik nieuw leven ingeblazen. Het spelt dat hier wordt gemalen is afkomstig
van boeren uit de regio. Met onze bakkerij gaan we terug naar de basis, naar de bron, hoe ze
het vroeger ook deden. Dat betekent dat de oude watermolen weer draait. Naast een bakkerij
zijn we daarmee ook een toeristische attractie. Mensen willen zien en weten wat hier gebeurt.
Terwijl ze de molen bezichtigen, kunnen ze de bakkers aan het werk zien.”

Anique Cobben, Post & More
“Iedereen hier in Maastricht is wel bekend met ‘Post & More’. Het is een begrip in Wyck.
Niet gek ook, als je bedenkt dat deze plek al meer dan 100 jaar dezelfde functie heeft: een
postkantoor. Volgens het monumentenregister is het pand in 1895 gebouwd in neorenaissance
stijl. Je ziet nog steeds de gemetselde boogpartijen boven de ramen, die verwijzen naar
een tweede functie die het pand ooit had; het was vroeger namelijk een postkantoor en
politiebureau ineen. Dat zie je niet alleen terug aan de buiten-, maar ook aan de binnenkant.
Daar bevindt zich het cellencomplex dat niet voor publiek toegankelijk is. Het cellencomplex
bestaat uit een grote cel inclusief een zogenaamd ‘privaat’ (wc) en twee kleine cellen. De
cellen bevinden zich op de eerste verdieping boven het transformatorhuis van Wyck. Ze zijn
toegankelijk via een traliedeur, een trap en vervolgens nog een traliedeur. Op de wanden
van de cellen zijn ingekraste boodschappen van gevangenen terug te vinden. Veel mensen
die langs het pand lopen of als klant binnenwandelen, weten niet dat de oorspronkelijke
cellen er nog zijn. Hoewel het ontzettend bijzonder is wat zich hier vroeger heeft afgespeeld,
is de binnenruimte door de opzet van het pand beperkt. Het winkeloppervlak is gering
in verhouding tot het totale oppervlak. De toegang tot de winkel is de oorspronkelijke
toegangsdeur. Deze ligt niet echt optimaal, hij valt niet op, maar omdat het een rijksmonument
is zijn aanpassingen helaas niet mogelijk.”

Willem Hermans, De Brandweerkantine
“Op 15 mei 1959 werd deze brandweerkazerne in Maastricht geopend. De plek waar vandaag
de dag de Brandweerkantine in zit. Toen het plan er was om een pop-up restaurant te openen,
klopten we aan bij de gemeente Maastricht in de hoop dat zij een bijzonder pand voor ons
hadden. En jawel, al snel kwamen we uit bij de oude brandweerkazerne. Hoewel het dus
eigenlijk tijdelijk zou worden, werd al snel duidelijk dat ze iemand zochten voor langere tijd.
De grote ruimtes, creatieve plek en de toffe buurt zorgden ervoor dat we al snel overstag
gingen. Dit pand moest en zou het worden. Ook voor langer. Op het moment dat we het pand
gingen bezichtigen, waren er nog meerdere ateliers gevestigd. Jaren daarvoor was het pand
gekraakt en werden er vaker feestjes gegeven. Op een aantal van die feestjes ben ikzelf
nog geweest. Ik wist hoe gaaf het pand was en hoeveel potentie het had. Inmiddels zitten
we er al meer dan 6 jaar. De oude meldkamer wordt gebruikt als atelier/galerie, er zit een
fietsenwinkel naast ons en beneden en boven in het gebouw zitten verschillende creatieve
ontwerpers en ondernemers. Het pand zelf ademt de brandweer historie. En onze naam zegt
natuurlijk genoeg. Verder hebben we heel bewust gekozen om het pand niet vol ‘brandweer
prullaria’ te zetten. We vinden het juist een plek waar creativiteit de hoofdrol moet spelen.
Maar… de rolpoorten, de oude wasbak en de hoge toren waarin vroeger de slangen werden
gehangen om te drogen, die zijn nog van altijd van vroeger!”
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'Ik was altijd al een beetje verliefd op het pand. Achter de mooie
gevel vind je een ruime winkeloppervlakte, helemaal geschikt
voor wat ik met mijn winkel wil neerzetten.'
Patrick Meijers, Atelier Maestricht
“Een lijstgevel, vensters in hardsteen, profiellijsten en reliëfbanden. Je kunt wel zien dat
onze zaak is gevestigd in een monumentaal pand. Het gebouw is afkomstig uit de 18e eeuw
en behoort tot een van de rijksmonumenten. Het is ontworpen door de bekende Maastrichtse
architect Mathias Soiron. Ik kende het pand al uit de periode dat de bekende Maastrichtse
winkel ‘Save & Smile’ erin zat. Ik was altijd al een beetje verliefd op het pand. Achter de mooie
gevel vind je een ruime winkeloppervlakte, helemaal geschikt voor wat ik met mijn winkel
wil neerzetten. Ook de authentieke uitstraling van het pand past perfect bij het concept van
Atelier Maestricht. In onze winkel zijn vintage items te vinden uit de tijd waaruit het pand
dateert. Dit combineren we met ons vintage winkelmeubilair. Dat authentieke gebruiken we
ook vaak in onze social media posts. Het is een prettige winkel waar mensen zich op hun
gemak voelen, zich thuis voelen. Niet alleen het pand met een verhaal, maar ook de locatie
van het pand, de Platielstraat, droeg bij aan de keuze. Het is een straat waar horeca en retail
samensmelten. Een unieke straat. Een leuk weetje…? De familie Broun heeft dit in de jaren ‘70
gekocht en heeft hier jarenlang een sanitair winkel gehad. In onze hal is deze familienaam nog
in mozaïek terug te vinden.”

Eddy Heleven, Heleven Boutique
“Als student droomde ik al van een eigen zaak in de Stokstraat. Ik herinner me nog het
moment waarop ik tegen een van mijn vrienden zei: ‘Als ik hier later een eigen zaak open, dan
heb ik het gemaakt.’ Zo’n anderhalf jaar geleden is die droom uitgekomen. Ik werd gebeld door
een diamantair dat het pand vrijkwam. Lang hoefde ik niet na te denken. De centrale ligging
in een van de meest stijlvolle straten van Maastricht, de grote poort, bijzondere inkomsthal
en hoge ramen maken het een perfect pand voor de verkoop van waardevolle juwelen. De
status van het pand geeft extra cachet aan mijn juwelen. Het is een prachtige ervaring om
in een pand als dit, een dure ring te kopen. De sfeer klopt gewoon. Omdat de luxe uitstraling
van het pand ook af en toe voor de nodige drempelvrees zorgt, hebben we besloten er een
transparante zaak van te maken. Met grote open ramen en een uitgebreide etalage in de
inkomsthal. Dat zorgt ervoor dat mensen sneller even binnenwandelen. Niet alleen nu, maar
ook vroeger stond dit pand al in het middelpunt in de Stokstraat. Het was de plek waar ze met
paard en wagen via de rondbogige koetspoort naar de stallen gingen. De Belgische blauwe
Naamse steen was vroeger een teken van rijkdom. De Stokstraat is een geliefde straat, niet
alleen voor de locals. De vele toeristen die hier dagelijks passeren tijdens een bezoekje
aan Maastricht, maken het publiek ontzettend divers. Het is al vaker voorgekomen dat bij
het maken van een foto, hun oog valt op een van de juwelen in onze etalage. Dan lopen ze
spontaan even binnen.” | W!M

'Als student droomde ik al van een eigen zaak in de Stokstraat. Ik
herinner me nog het moment waarop ik tegen een van mijn vrienden
zei: ‘Als ik hier later een eigen zaak open, dan heb ik het gemaakt.’ Zo’n
anderhalf jaar geleden is die droom uitgekomen.'
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‘VEERKRACHT
DOOR
SOLIDARITEIT’
Ondernemersvertegenwoordiging
presenteert notitie op weg naar
opstart, herstel en doorontwikkeling.
Met de start van het vaccinatieprogramma en het voorjaar op komst, lijkt
het erop dat zich een nieuwe fase aandient in de crisissituatie waarin we
ons bevinden. Een fase die vraagt om een passende aanpak om straks, als
het weer kan en mag, direct in de startblokken te staan. Met dat in het
achterhoofd is door de ondernemersvertegenwoordiging van het speciale
Gemeente – Ondernemers – Corona (GOC) overleg een notitie opgesteld
waarbij drie onderwerpen aan de orde worden gesteld; opstart, herstel en
doorontwikkeling van de stad in het ‘post corona tijdperk’.

lente 2021

1. Opstart
Uitgangspunt van de notitie is om samen met gemeente en
bewoners zorg te dragen voor een veilige opstart van de
samenleving en ondernemerschap. De toenemende vaccinatiegraad
en de lente- en zomerperiode in het verschiet, lijken daarbij een
gefaseerde opstart van horeca, retail en cultuur mogelijk te maken.
Paul: “Wij pleiten ervoor horeca, retail, cultuur en evenementen
landelijk, op korte termijn gezamenlijk, gefaseerd op te laten starten.
Belangrijk hierbij is dat de sectoren elkaar versterken en elkaar
ruimte bieden in tijd, plaats en economisch herstel. Bij gefaseerd
zou je eraan kunnen denken om landelijk op alleen de doordeweekse
dagen de horeca, retail en cultuur te starten. De vast te stellen
criteria voor op- of afschalen worden daarbij bepaald door het aantal
besmettingen per dag en het aantal ziekenhuis- en IC-opnames
die door landelijke overheid worden gecommuniceerd. Daaraan
verbonden zijn de uitgebreide protocollen die inmiddels voor elke
sector uitgewerkt en beschikbaar zijn.
2. Herstel
Samen met de gemeente Maastricht is een werkgroep gestart om
de mogelijkheden te onderzoeken hoe ondernemers te steunen
tijdens de opstartfase. Dus het moment als horeca en retail weer
open mogen gaan. Daarbij is alles erop gericht zoveel als mogelijk
ondernemers te helpen, werkgelegenheid te behouden en leegstand
te voorkomen. Wij kijken hierbij zowel naar de mogelijkheden die de
Rijksoverheid, Provincie en de gemeente Maastricht kunnen bieden.
3. Doorontwikkeling
Paul vervolgt: “Het komend half jaar wordt voor de periode 2021
– 2025 een plan uitgewerkt in samenwerking met partners in de
stad. Dit plan voor het zogenaamde ‘post corona tijdperk’ bestaat
onder andere uit de genoemde onderwerpen, aangevuld met andere
maatschappelijke onderwerpen. Doelstelling is om vóór de zomer
2021 te komen tot afronding van dit plan, zodat in de tweede helft
van 2021 kan worden gestart met de realisatie. Wat ons betreft is
alles erop gericht dat we een afgerond plan van aanpak hebben,
zodra het weer kan en mag en dat dan duidelijk is wat de richting
wordt. Onze keuze is gericht op het bouwen aan een kwaliteitsstad.
Waar we als stad voor willen gaan en staan. In de uitwerking zullen
we de consequenties van deze keuzes moeten meenemen. Deze
uitdagingen en kansen kunnen we, zonder voorwaarden vooraf,
met alle betrokkenen in de stad verkennen in open gesprekken.
Vervolgens kunnen deze worden uitgewerkt om te komen tot een
zo goed mogelijk resultaat voor de stad als geheel. Het voert te
ver om op alle zaken een kant en klaar antwoord te hebben. Laten
we hierover de komende tijd vooral met elkaar in gesprek gaan en
blijven.”
Soliditeit & saamhorigheid
Van belang is volgens Paul, dat horeca, retail en cultuur solidair
zijn en de voorgestelde aanpak mee ondersteunen. “Het was ook
die solidariteit en saamhorigheid die we zagen in de zomermaanden
in 2020, die ervoor zorgde dat we de zon letterlijk en figuurlijk
weer zagen schijnen. Helaas was dit van korte duur, maar die
veerkracht was er en zal er ook in de toekomst zijn,” aldus Paul.
“Om de woorden van de burgemeester te gebruiken: ‘Laten we die
saamhorigheid en samenwerking vasthouden, ook als deze periode
voorbij is.’ ” | W!M
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MAASTRICHTSE LOCALS IN
DE DIGITALE ETALAGE

LOKAAL DIGITAAL

Nieuw platform voor de Maastrichtse
creatieve maakindustrie

Ze zijn er vrijwel dagelijks mee bezig; bedenken, ontwerpen, materialen verzamelen en het
uiteindelijk ook maken. De makers van Maastricht doen het allemaal zelf en vertegenwoordigen
inmiddels een brede en creatieve bedrijvigheid in de stad. Om al die makers en vooral de hele
Maastrichtse maakindustrie, beter zichtbaar te maken, werd onlangs ‘Makers van Maastricht’
gelanceerd. Dit online platform is een initiatief van de gemeente Maastricht en de ZZP Fabriek
en geeft een overzicht van de uiteenlopende creaties van de lokale Maastrichtse makers. En
dat niet alleen, want naast kijken, kun je de producten hier ook kopen.
De makers laten maken
Een handtas van Gescher+Brosky of een
fles Limmenaad van Wyckse Wodka. Van
honing tot designmeubels: het aanbod in
de webshop ‘Makers van Maastricht’ is
groots en enorm gevarieerd. En precies
dat is de bedoeling. “Al maak je zelfstandig
vogelhuisjes in Maastricht, ook dan ben je
bij ons welkom. We vinden het belangrijk
dat iedereen die lokaal iets maakt en
maker van beroep is, op ons platform in
de etalage kan,” aldus initiatiefnemers
Annemiek Groen en Ward Schoonbrood van
de ZZP Fabriek. Maastrichtse Maker Tamara
Verheijden van DelicaTaart: “Dit platform
laat in een oogopslag zien hoe divers het
aanbod aan ‘Maastricht made’ producten
is. Je kunt alles op één site bestellen, maar
het wordt door verschillende locals met
passie en liefde gemaakt. De mensen die de
waarde van ambacht waarderen, kunnen
zo ook mijn producten ontdekken terwijl
ze bij een andere maker aan het kijken
zijn.” Tot nu toe hebben zich zo’n twintig
ondernemers aangesloten bij het online
platform en dat hopen ze snel uit te kunnen
breiden met meer. Zodat het uiteindelijk een
verzamelplek wordt van alle lokale creaties
die je hier in de stad kunt vinden.

De stad en haar locals
Wat is de stad zonder haar lokale
ondernemers? De fijne boetieks, mooie
producten, de bruisende vibe. We hebben
het voor een groot deel te danken aan onze
locals. Het maken is één ding, maar het
verkopen van je product is weer een heel
ander verhaal. Maastrichtse Maker Rob van
Acker – Ijzerwerk: “Als zelfstandig creatieve
ondernemer moet je in je eentje van veel
markten thuis zijn. Behalve het maken,
moet je je producten, of ontwerpen in mijn
geval, ook onder de aandacht brengen bij je
publiek. Daarom heb ik altijd gezocht naar
platforms in de stad die een groter bereik
hebben dan ik in mijn eentje heb. Want naast
een fysieke plek om producten te laten zien,
is je online zichtbaarheid ook belangrijk.”
Met die online zichtbaarheid zit het wel goed
op de website van Makers van Maastricht.
Het platform is 24/7 zichtbaar en bezoekers
kunnen meteen iets kopen in de webshop.
Doe mee!
Ben je professioneel maker en wil je zelf met
je product(en) op de website Makers van
Maastricht staan, heb je een KVK-nummer
en ook nog een link met Maastricht? Mail
naar info@makersvanmaastricht.nl. | W!M

Onder het motto #supportyourlocals blijven we oproepen
om de lokale ondernemers zoveel mogelijk te steunen.
Nu en straks. Mede daarom is het platform ‘Lokaal
Digitaal’ ontstaan, een initiatief van Centrummanagement
Maastricht. Op de website van Lokaal Digitaal vind je
een overzicht van inmiddels bijna 300 Maastrichtse
ondernemers die (online) verkopen terwijl hun fysieke
winkel of horecagelegenheid door de lockdown gesloten is.

www.makersvanmaastricht.nl

mouse-pointer

'Vooral in deze tijd is het ondersteunen van de lokale economie de sleutel tot
verbindingen leggen in eigen stad. Wij geloven in lokaal omdat lokaal kwaliteit te
bieden heeft, bespaart op vervoerskosten en mensen een podium biedt om in hun
eigen omgeving te shinen met hun passie voor een ambacht.' — Team Athos
12

Lokale take away
en webshops in
Maastricht verzameld
op één website

Aandacht voor lokaal
Het initiatief is ontstaan toen steeds meer
opgeroepen werd binnen te blijven en drukke
plekken, zoals de binnenstad van Maastricht,
te vermijden. Inmiddels zitten we in een
tweede lockdown en is vrijwel alles gesloten.
Met het opzetten van ‘Lokaal Digitaal’
hopen we te voorkomen dat er bij de grote
ketens wordt gekocht en juist te zorgen voor
aandacht voor de lokale mogelijkheden. Van
online eten bestellen bij je favoriete eettentje
in Maastricht tot aan lokaal boodschappen
doen en online shoppen bij je meest geliefde
shops bijvoorbeeld.

Van take away tot lokale webshops
Het platform bestaat uit bijna 300
restaurants met take away en
bezorgmaaltijden, lokale webshops en
zogenaamde ‘social selling points’, oftewel
verkoop via Facebook, Instagram, WhatsApp
of andere digitale kanalen. Op de site vind
je een compleet overzicht dat wij als team
voor je hebben verzameld. Zo hebben we
alle take away en webshops opgezocht
en social media compleet uitgepluisd op
zoek naar ‘social selling points’. Op deze
manier konden we een zo compleet mogelijk
overzicht maken van alles dat onze lokale
ondernemers hier in Maastricht aanbieden.
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Wat eten we vanavond?
De winkels en restaurants zijn verdeeld
in verschillende categorieën om het zo
overzichtelijk mogelijk te maken. Inmiddels
zijn de online verkoopmogelijkheden van
zo’n 170 retail ondernemers opgenomen en
zijn er meer dan 100 horecagelegenheden
(letterlijk) in kaart gebracht op de take away
kaart van Maastricht. Wist je dat de bezoeker
gemiddeld zo’n 4 minuten spendeert op
de take away kaart? Dat is echt heel lang.
Ze lijken echt op zoek te gaan naar een
restaurant waar ze iets willen bestellen!
In the picture
Inmiddels zijn er verschillende campagnes
uitgezet om het platform Lokaal Digitaal
extra onder de aandacht te brengen. Eerder
verscheen er al een mini-campagne ‘Off
the street-food’ en een advertentie in De
Limburger. Ook worden er wekelijks zo’n
drie of meer lokale webshops gedeeld op de
sociale kanalen van Centrummanagement.
Ontbreekt jouw zaak? Laat het ons weten via
info@cmmaastricht.nl dan vermelden we je
graag op ons platform! | W!M

www.lokaaldigitaalmaastricht.nl

mouse-pointer
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MAURITS HAENEN, CENTRE CÉRAMIQUE

IN DE

STEIGERS
In de steigers. Letterlijk en soms figuurlijk. Want deze
prominente gebouwen en projecten zijn in opbouw of
ondergaan een renovatie. Dat betekent dat er op dit moment
hard gewerkt wordt aan onderhoud, nieuwe functies of
nieuwe creatieve concepten. Alles wordt op alles gezet om,
als de steigers straks weg zijn, de stad een nieuwe boost te
geven. Wat de plannen zijn en of het daadwerkelijk volgens
plan verloopt, daarover geven we in deze serie een vijftal
bedenkers en betrokkenen het woord.
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“DE TERM STADSBIBLIOTHEEK DEKT
DE LADING STRAKS EIGENLIJK
NIET MEER. JE ZOU HET MEER ‘DE
SCHATKAMER VAN MAASTRICHT’
KUNNEN NOEMEN.”

Hij had nog net het geluk dat hij kon zien hoe het was. Toen Maurits Haenen op 1 oktober
begon als interim-directeur voor Centre Céramique, Kumulus en Natuurhistorisch Museum,
sloten op datzelfde moment ook de deuren van de stadsbibliotheek voor een ingrijpende
verbouwing. ‘’Het was al mooi, maar het wordt nóg mooier.’’
van Maastricht uit 1748 komt op de vierde verdieping en wordt
uitgebreid met een AR beleving, zo worden bezoekers aan de hand
van ingesproken verhalen meegenomen door het Maastricht van
1748. En dat terwijl je op deze verdieping ook een waanzinnig
mooi uitzicht hebt op het Maastricht van nu. Die openheid, die
wisselwerking tussen binnen en buiten, dat is een van de krachten
van dit gebouw. Dat komt straks nog beter tot zijn recht. Je kunt
Maastricht hier in volle glorie beleven. De term stadsbibliotheek
dekt de lading straks eigenlijk ook niet meer. Je zou het meer ‘de
schatkamer van Maastricht’ kunnen noemen. Als je niet veel tijd
hebt, maar je wilt wel veel te weten komen over de stad en haar
geschiedenis, dan is Centre Céramique de perfecte plek om je
bezoek te starten. Dit gebouw is op zijn best als het kan stralen;
als je aan de buitenkant kunt zien wat zich binnen afspeelt en
andersom. En dat stralen, dat gaat het straks absoluut doen! Sinds
februari werken we in fases toe naar de volledige opening na de
zomer. Dan hoop ik dat we onze deuren weer helemaal kunnen
openstellen voor de stad. Ook hoop ik van harte dat deze tijd van
corona en lockdown, met het ontbreken van cultuur in ons leven,
ons heeft doen inzien hoe essentieel cultuur is. Dat we het nog meer
gaan waarderen en dat het straks, zodra het weer kan, een tijd lang
extra bruist in de stad. Dan zijn wij er ook weer bij.”

“In de steigers. Voor Centre Céramique geldt dat als een symbolisch
en dubbelzinnig begrip. Je zou kunnen zeggen dat de verbouwing
tweeledig is: de letterlijke verbouwing van Centre Céramique als
locatie enerzijds en aan de andere kant de verbouwing van de
organisatie, door de bezuinigingen op Kumulus, Centre Céramique
en het Natuurhistorisch Museum. Die operatie goed uitvoeren
betekent dat ook de organisatie op de schop moet.
Tegelijkertijd is bij Centre Céramique letterlijk de schop in de grond
gegaan. Deze werkzaamheden zijn erop gericht het gebouw meer
toegankelijk en duurzaam te maken met tevens een meer actueel
cultureel aanbod. Dat betekent een opfrissing na 20 jaar intensief
gebruik én het realiseren van nieuwe functies in het gebouw.
Vooral dat laatste is nogal ingrijpend. Zo is er behoorlijk wat beton
weggehakt in het souterrain om deze plek geschikt te maken voor
de muziekschool. Vanaf de begane grond komt er een roltrap naar
de tweede verdieping. Vanaf deze etage t/m de 4e verdieping is de
bibliotheek en kun je de geschiedenis van Maastricht ontdekken. In
de hal zullen, net als vroeger, tentoonstellingen plaatsvinden op het
gebied van fotografie en beeldcultuur. De jeugdbibliotheek gaat naar
de tweede verdieping en de tussenverdiepingen worden voorzien
van veel meer cultureel erfgoed. Zo worden de Van Lieshout cellen
opnieuw ingericht met historische tentoonstellingen. De maquette
15
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PASTOOR VRIES & JAN VOORVELT, ONZE LIEVE VROUWEKERK

VALENTIN LOELLMANN, COKESFABRIEK
Ongekend snel. Voor de gemeente althans. Voor designer Valentin Loellmann zelf kon het
niet snel genoeg gaan toen hij eind 2019 het koopcontract van de voormalige gasfabriek
-in de volksmond ook wel Cokesfabriek- tekende. Het voelde goed en hij zag volop
mogelijkheden om hier zijn droom te verwezenlijken. Maar dan moest het geen vijf jaar
meer gaan duren, en ook geen twee jaar…

“IN HET NAJAAR VAN 2021 HOPEN
WE WEER UIT DE STEIGERS TE ZIJN
ZODAT DE KERK BEWONERS EN
BEZOEKERS WEER OP HAAR MOOIST
KAN ONTVANGEN.”

Van de 4400 rijksbeschermde monumentale religieuze gebouwen die we in Nederland
hebben, staat de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, samen met de grote vrienden van het
Vrijthof – in de top 100. Dat is bijzonder en brengt tegelijkertijd veel verantwoordelijkheid
met zich mee. Daar zijn Pastoor Vries en vrijwilliger van het kerkbestuur en voormalig
beroepsarchitect Jan Voorvelt zich maar al te goed van bewust. Afgelopen jaar werd
gestart met groot onderhoud van de kerk.

al snel overgegaan tot het tekenen van een intentieverklaring en
twee maanden later tekende ik het koopcontract. Ik realiseer me
hoe bijzonder het is, dat het zo snel gelukt is. Op basis van emotie,
persoonlijk contact en wederzijds vertrouwen. Ik heb van mijn kant
laten zien er helemaal voor te willen gaan, zonder hulp, zonder
subsidie en zonder tussenkomst van grote partijen. De gemeente laat
hiermee op haar beurt zien dat Maastricht als stad dus wel degelijk
klaar is voor vernieuwende ideeën van een volgende generatie.
Want ik wil op deze locatie iets totaal nieuws neerzetten, iets wat
er nog niet is. Naast mijn eigen atelier aan de binnenkant, heb ik
het zo ontworpen dat de rest toegankelijk is voor publiek. Met veel
ruimte voor educatie en inspiratie van andere kunstenaars. Buiten
komt een botanische tuin, een langgekoesterde wens van mijzelf.
Het deel buiten mijn atelier wordt straks gerund door een stichting.
Een concept dat zichzelf voedt. Mensen kunnen hier verblijven in ruil
voor een bijdrage aan deze ‘gemeenschap’. Er zit dus niet per se een
verdienmodel achter. Niet in geld althans, wel in emotie, vertrouwen
en educatie. Dat is veel meer waard dan geld. Ik geloof in een nieuw
soort economie voor de toekomst. Iets waar steeds meer mensen zich
mee bezighouden. Daar wil ik graag aan meebouwen en anderen mee
inspireren en motiveren.”

“ ‘Dit is een rijksmonument. Zet het maar uit je hoofd dat je dat rood
mag maken,’ zo luidde de eerste reactie toen ik over de kleur begon.
Door een toevallige samenloop van omstandigheden en vooral dankzij
een persoonlijke ontmoeting met iemand van de Welstandscommissie,
liep het anders en is de Cokesfabriek inmiddels rood. Precies zoals
ik het in mijn hoofd had. Het zijn meer van dit soort toevalligheden
waardoor dit gebouw inmiddels nog meer symbolische waarde en
verbindingen met de stad in zich heeft, dan het al had. Ik had al langer
de wens om iets groots op te zetten. Om zo publiekelijk mijn werk te
laten zien en mijn visie te kunnen delen. Want die gaat verder dan
mijn meubels alleen. Voor mijn gevoel was Maastricht daar niet klaar
voor. Ik kwam hier vanuit Zuid-Duitsland naartoe voor de academie
en was lange tijd van plan om weer weg te gaan, naar een grote
stad zoals Londen of Parijs, omdat ik heel internationaal werk. Dat
idee veranderde gaandeweg, mede door het vaderschap. De rust
en ruimte hier en zeker ook de centrale ligging zijn eigenlijk ideaal.
Dus moest het toch hier gaan gebeuren en ben ik met mijn plannen
naar de gemeente gestapt. De gemeente kwam met de Cokesfabriek
als locatie. Ik kreeg de sleutel en mocht zelf gaan kijken. Het lukte
me om door de slechte staat van het gebouw te kijken en ik zag
mogelijkheden. Omdat het aan beide kanten goed voelde, zijn we

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Provincie Limburg, Stichting
Prins Berhnhard Cultuurfond kregen we, maar die dekken slechts
een deel van de totaalkosten. De overige kosten dragen wijzelf bij.
Inmiddels zijn we volop bezig met opknappen. De ‘huid’ van het
gebouw wordt als het ware aangepakt. Die steigers blijven er de
komende tijd dus nog wel even staan. Die zullen zich blijven bewegen
om de kerkelijke gebouwen heen. De ‘mannen’ zijn druk bezig, door
weer en wind. Het is een hels karwei. De goten worden vernieuwd,
delen van het leien dak worden gerestaureerd en vernieuwd en de
voegen van de natuurstenen muren – zoals mergel en kunradersteen
– worden vervangen. Ook wordt het nodige schilderwerk verricht. In
het najaar van 2021 hopen we weer uit de steigers te zijn. Net als de
stad Maastricht zelf. Zodat de kerk er weer mooi bijstaat, weer vijftig
jaar vooruit kan en bewoners en bezoekers weer op haar mooist
kan ontvangen. We hopen dat het gewone ‘kerkelijke leven’ weer
terugkomt. Maar ook de processies in de stad, die altijd zo sfeervol
en gezellig zijn. Dat we weer bij elkaar kunnen komen voor een
bruiloft, een begrafenis of voor een barbecue met al onze vrijwilligers
en het kerkbestuur. Want wat iets meer dan een jaar geleden nog
zo gewoon was, is uitzonderlijk nu. We hopen dat we onze vrijheid,
zodra we weer mogen, meer weten te waarderen. En dat de sociale
verbintenissen weer meer worden gekoesterd.”

“Hoe eerder je ingrijpt, hoe meer je het onderhoud kunt beperken.
Dus staat sinds juli 2020 de ‘Basiliek van Onze-Lieve-VrouwTenhemelopneming’ in de steigers voor een renovatie en
onderhoudsbeurt. Ook al is het ‘onze’ kerk, de overheid bemoeit
zich er volop mee en bepaalt mede wat er met het gebouw
moet gebeuren. Dat is onder meer een jaarlijks bezoek van de
Monumentenwacht Limburg. Tijdens zo’n bezoek wordt de kerk,
inclusief haar kerkgebouwen, geïnspecteerd. Aan de hand daarvan
wordt een inspectierapport opgesteld. Zo weten we precies wat er
elk jaar onderhoudstechnisch aan het gebouw moet gebeuren. Op
basis van die rapporten en gegevens, hebben we als kerkbestuur
een toekomstvisie ontwikkeld. Een inhoudelijk meerjarenplan voor
de komende vijf jaar om zo’n groot gebouw als de Onze-LieveVrouwekerk, maar ook haar bijgebouwen als de kruisgang, de
schatkamer en het parochiehuis, in stand te houden. De architect Jac
Hendrix heeft het ‘instandshoudingsplan’ vier jaar geleden ingediend
bij de Rijksoverheid. Want voordat zoiets erdoor is, daar gaat wel
enige tijd overheen. Jan wist wat hij in het plan moest opnemen
om de nodige subsidie te verkrijgen. Geen gemakkelijk klusje. Van
de schilderkosten tot de kosten voor het vervangen van verweerd
metsel- en voegwerk en kapotte en verweerde leien; ieder klein
detail moest in het plan worden opgenomen. De subsidies van RCE –
16

“IK GELOOF IN EEN NIEUW SOORT
ECONOMIE VOOR DE TOEKOMST. DAAR
WIL IK GRAAG AAN MEEBOUWEN
EN ANDEREN MEE INSPIREREN EN
MOTIVEREN.”
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GER PAGTERS, NS STATION

lente 2021

JACO MEUWISSEN, 3W

In 2019 werd gestart met de renovatie en verbouwing van het station. In het voorjaar
van 2020 zouden alle werkzaamheden klaar zijn. Als gevolg van de coronacrisis is dat
niet gelukt. “Een flinke hobbel. Dat is wellicht nog een understatement. De impact van
de pandemie voor de NS is gigantisch. En dat merken we ook in Maastricht,” aldus Ger
Pagters, stationsmanager NS.
realiseren, zijn niet haalbaar. We onderzoeken nu wat wel haalbaar is.
Ondanks alles zijn we volop in beweging, maar als stationsmanager
wil je gewoon kunnen zeggen dat alles klaar is. Ik wil de stad en alle
bezoekers laten zien wat we hier allemaal te bieden hebben. Zo mooi
en sfeervol: dit gebouw heeft nog zóveel potentie. Ik heb het in het
verleden al vaker geroepen, maar misschien is het nu juist des te
meer van toepassing: Het station mag nog veel meer onderdeel zijn
van de ‘couleur locale’ van deze stad. We zijn de toegangspoort tot
de stad. We hebben volop ruimte, leegstaande winkelruimtes voor
pop-up winkels en exposities bijvoorbeeld. Ondernemers, mensen
uit culturele sector, studenten: zij mogen het station veel meer
gebruiken als een podium voor de stad. Laten we de samenwerking
met elkaar nog meer opzoeken. Nu en straks. Er komt een moment,
dan zijn de reizigers weer terug. Als het stof weer is opgetrokken,
hoop ik dat de stad er nog net zo uitziet als voor corona. Dat winkels
en ondernemers er nog zijn. Dat we vooruit durven kijken, dat
thema’s als klimaat en duurzaamheid een grotere rol gaan spelen.
En vooral: dat we onze krachten kunnen bundelen en hier samen nog
sterker uitkomen!”

“Laten we eerst kijken naar wat we wèl hebben kunnen doen. Zo is
de renovatie van het hoofdgebouw inmiddels klaar. Dat betekent
dat het monumentale pand op het gebied van onderhoud weer
een opknapbeurt heeft gehad en bij de tijd is. Ook hebben we
kantoorruimtes voor onze eigen medewerkers kunnen realiseren en
hebben verschillende ondernemers in het gebouw, zoals Albert Heijn
en Ako, hun zaak kunnen herinrichten.
Maar de cijfers zijn keihard. Inkomensstromen drogen op. En wennen
doet het zeker niet, zo’n leeg station; de plek waar het normaal
gesproken bruist en je aan alles voelt dat het leeft. Deze crisis
dwingt ons dan ook om de eerdere plannen ten aanzien van de
renovatie en herinrichting van andere delen van het station onder
de loep nemen. We moeten heroverwegen of uitstellen. Zaken die
we hebben moeten parkeren zijn onder andere de aanpak van het
Stationsplein aan de voorkant. Ook de plannen voor een Grand Café
hebben we noodgedwongen moeten opschorten. De ambitie is er nog
steeds, maar corona zorgt voor een heleboel onzekerheid als het
om investeerders gaat. Ook ‘on hold’ staan de ontwikkelingen in de
zuidvleugel van het gebouw. Eerdere plannen om daar een hotel te

“EEN PLEK ‘VOOR JONGE
MENSEN VAN ALLE LEEFTIJDEN’.
ZO OMSCHRIJVEN WIJ HET
SPHINXKWARTIER ZELF.”

Van Entre Deux en Mosae Forum, Céramique en Belvédère. 3W real estate stond in de
afgelopen jaren aan de basis van een aantal prominente stadsontwikkelingen in Maastricht.
Een van de meest recente projecten waar de creatieve projectontwikkelaar nauw bij
betrokken is, is ‘Wonen in het Sphinxkwartier’. Een nieuw stuk stad waar directeur Jaco
Meuwissen bijzonder enthousiast over is.
wordt dit voorjaar gestart met de bouw. Je woont hier op 300 meter
van de Markt, dus hartje centrum met een heel diverse omgeving
vol horeca en volop creatieve en culturele concepten. Ondanks dat
hebben we daartussen toch een heel rustig woonmilieu gecreëerd
met woonblokken die niet dominant zijn t.a.v. het omliggende
industriële erfgoed en die zich in vorm en stijl aanpassen aan de
omgeving. Een plek ‘voor jonge mensen van alle leeftijden’. Zo
omschrijven wij dit stuk stad zelf. Er is heel duidelijk gekozen om met
de woningen een gemixte doelgroep aan te spreken. Dat zie je nu ook
terug: gezinnen, jonge mensen, starters, senioren en expats wonen
en leven hier inmiddels samen. Hoewel het gebied is uitgegroeid tot
een stadsdeel met eigen gezicht, is het nog steeds in ontwikkeling.
Waarbij we bij de verdere bouw en ontwikkeling nog meer aandacht
willen vestigen op meer groen en duurzaam bouwen. Zo zal het
gebied steeds verder uitgroeien tot een bijzonder en uniek stuk stad.
Waarvan ik hoop dat het een inspiratie zal zijn voor de hele stad.
Ook, of juist, in deze tijd. Dat we moeten blijven dromen, denken en
ontwikkelen vanuit de kracht van de stad. Dat wens ik Maastricht toe
als we corona straks achter ons kunnen laten. Dat er vanuit groei en
ambitie wordt gehandeld en niet vanuit schroom en bescheidenheid.
Want de stad heeft daar wel degelijk alles voor in huis. De stad, en
eigenlijk de hele regio, verdient dat.” | W!M

“Stadsontwikkeling kan op heel veel manieren en gaat zeker niet
altijd om uitbreiding van vierkante meters en aantallen woningen,
maar vooral ook om mogelijkheden en nieuwe bestemmingen.
Dat zie je ook wel terug in de verschillen tussen Céramique en
Belvédère bijvoorbeeld. In beide gevallen betrof het een voormalig
industrieterrein dat we herontwikkelden naar een woongebied.
Toch zijn er veel verschillen tussen beiden. De ontwikkelingen in
Belvédère waren destijds nog gebaseerd op grote groei in Maastricht
met plannen om in dit gebied 4200 woningen te realiseren. Plannen
die als gevolg van de bankencrisis in 2008/2009 aan een herijking
werden onderworpen. Dat heeft ertoe geleid dat de uitwerking ervan
uiteindelijk beperkt is gebleven tot een aanpak binnen de singels.
Sindsdien wordt er over het Sphinxkwartier gesproken als we het
over dit stadsdeel hebben. In de plannen is er uiteindelijk ook voor
gekozen het oude industriële verleden veel meer te behouden en een
inspiratie te laten zijn voor de inrichting. Dit heeft geresulteerd in een
gebied met ontzettend veel karakter. Het voegt daadwerkelijk iets toe
dat er nog niet was. Met bovendien internationale en wereldse allure.
Daarmee is er ook een heel ander woonmilieu ontstaan, anders dan
het traditionele, klassieke. Als 3W hebben we als onderdeel hiervan
samen met RO Groep zes woonblokken ontwikkeld. Hiervan zijn er
nu drie gerealiseerd. Twee staan nog in de steigers en met de laatste

“ALS STATIONSMANAGER WIL JE
GEWOON KUNNEN ZEGGEN DAT ALLES
KLAAR IS. IK WIL DE STAD EN ALLE
BEZOEKERS LATEN ZIEN WAT WE HIER
ALLEMAAL TE BIEDEN HEBBEN.”
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MAASTRICHT
EPICENTRUM VAN
NIEUWE TECHNOLOGIE
Universiteit Maastricht bouwt aan ETpathfinder
In de voormalige drukkershal van De Limburger wordt op dit moment
hard gebouwd aan de ETpathfinder. Dit is de voorloper van een
groter experiment, namelijk de Einstein Telescope, een zogenaamde
zwaartekrachtsgolfdetector*. Om dat te laten slagen, moeten allereerst
nieuwe technieken worden ontwikkeld en getest. En dat is precies waar
de ETpathfinder voor bedoeld is: een testfaciliteit voor deze technieken.
De Einstein Telescope wordt als het ware 'in het klein' voorgebouwd.
Maar hoe staat de bouw ervoor? En wat betekent de ETpathfinder voor
de stad Maastricht? Stefan Hild en Gideon Koekoek van Universiteit
Maastricht vertellen.
*De zwaartekrachtsgolfdetector meet zwaartekrachtsgolven en geeft deze weer.
Dit zijn rimpelingen in de zogenaamde ruimtetijd, die ontstaan wanneer twee
hemellichamen, bijvoorbeeld zwarte gaten, botsen.

Vorig jaar werd er gestart met het bouwen
van het prototype, hoe staat het er nu voor?
“We naderen de voltooiing van de
laboratoriuminfrastructuur van de
ETpathfinder. Als je nu de ETpathfinderhal zou binnenlopen, kom je ongeveer een
dozijn werklieden tegen die de laatste hand
leggen aan de ‘cleanroom’. Dit is een zuivere
werkomgeving van 750 vierkante meter.
Er wordt een enorme kraan geïnstalleerd
en een jungle van pijpen en luchtkanalen
aangelegd om de cleanroom van de nodige
luchtfiltering te voorzien. Eind maart wordt
de cleanroom opgeleverd en overgedragen
aan de wetenschapper die gaat starten
met de daadwerkelijke bouw van de
ETpathfinder.”

Wat maakt de locatie – Duboisdomein 30
– waar de ETpathfinder wordt gebouwd zo
uniek?
“Het is allereerst natuurlijk heel fijn om in
een faciliteit dichtbij het centrum van zo'n
leuke stad als Maastricht te zijn gehuisvest.
We zijn erg blij dat we een bestaande en
‘onderbenutte’ ruimte konden hergebruiken.
De plek waar ooit kranten werden gedrukt,
daar testen we nu toekomstige hightech en
innovaties. Ook kijken we uit naar een aantal
spannende ontwikkelingen in de hal naast
de ETpathfinder. In die hal wordt momenteel
een groot aantal extra laboratoria – voor
zowel onderzoek als onderwijs aan
studenten natuurwetenschappen – gebouwd.
Honderden studenten zullen straks dagelijks
naar hun labs in die hal gaan en zeer
waarschijnlijk langs de glazen wanden van
de ETpathfinder-controlekamer lopen, waar
ze een glimp op kunnen vangen van de
ETpathfinder.”
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Waarom is er gekozen voor deze locatie?
“Toen de ideeën voor ETpathfinder
steeds concreter werden, zochten we
naar een geschikte plek in Maastricht en
omgeving. Bestaande locaties, maar ook
nieuwbouwlocaties werden verkend. In
de zomer van 2018 bezocht Stefan voor
het eerst de hal aan de achterkant van
het Duboisdomein, die destijds dienstdeed
als meubelopslag voor de universiteit.
Stefan werd meteen verliefd op deze toffe
locatie en de hal. Het voelde precies goed
om zo'n internationaal en gezamenlijk
onderzoeksproject als de ETpathfinder, op
een steenworp afstand van waar het Verdrag
van Maastricht ooit werd ondertekend,
op te zetten. Na dat bezoek hebben we de
trillingen van de grond gemeten. Toen het
geluid en de trillingen laag genoeg bleken te
zijn voor de ETpathfinder, heeft Universiteit
Maastricht de hal en de rest van het gebouw
gekocht. We konden meteen aan de slag met
de bouw.”

“VEEL WETENSCHAPPERS
KOMEN VOOR LANGERE TIJD
NAAR MAASTRICHT OM AAN DE
ETPATHFINDER TE WERKEN.”

Wat betekent de komst van de ETpathfinder
voor Maastricht?
“De ETpathfinder is een wereldwijd unieke
infrastructuur die inmiddels al aardig
wat aandacht heeft getrokken. Het zet
Maastricht op de kaart van natuurkundig
onderzoek. Veel wetenschappers, niet alleen
uit Nederland maar ook uit omringende
landen en daarbuiten, komen voor langere
tijd naar hier om aan de ETpathfinder te
werken. In 2019 hebben we de afdeling
‘Zwaartekrachtgolven en Fundamentele
Fysica’ opgericht die inmiddels is uitgegroeid
tot 9 professoren en de daarbij behorende
teams van onderzoekers en administratief
personeel. De oprichting van deze afdeling
zou zeker niet hebben plaatsgevonden
zonder het ETpathfinder-project.”

Op welke manier draagt de ET Pathfinder bij
aan het stadsbeeld van Maastricht?
“De Pathfinder is uniek in zijn soort in Europa
en zal daarom van Maastricht een hotspot
maken voor instrumentele natuurkunde.
Het zal daardoor veel intelligentie,
hoogopgeleide professionals en studenten
aantrekken. De universiteit van Maastricht
zal in het bijzonder een unieke plek innemen
in het Nederlandse academische landschap.
Verder wordt verwacht dat de technieken die
in de ETpathfinder ontwikkeld worden, ook
van toepassing gaan zijn in ander onderzoek
en de industrie, en niet alleen maar voor
het meten van zwaartekrachtsdetectoren.
Als gevolg daarvan zal de ETpathfinder een
brug slaan met nabije industrie en andere
universiteiten. Maastricht krijgt daarmee
een extra status als epicentrum van nieuwe
technologie.” | W!M
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DIGITALE KUNSTROUTE DOOR
CULTURELE
DECEMBERPROGRAMMERING MAASTRICHT EEN SUCCES!
In december 2020 heeft er geen reguliere Culturele Decemberprogrammering
kunnen plaatsvinden tijdens de Magisch Maastricht periode. De tijd die staat
voor saamhorigheid en samenzijn, vroeg om een andere invulling. Cultura
Mosae verzorgde daarom een alternatief programma. Om mensen een hart
onder de riem steken en om cultuur in de stad levend houden.
Bedankt!
Een fijne samenwerking met Gemeente
Maastricht, Provincie Limburg,
Centrummanagement Maastricht, SAHOT,
Kanunnik Salden Nieuwenhof, Prins
Bernhard Cultuurfonds, VEBM, Entre
Deux, Muziekgieterij Maastricht, M-PX,
Maastricht Marketing, Stichting Winterevents
Maastricht, Tenmar, Demo Productions,
Focuss22, Studio Perspective, Bools Studios,
STRUQT en vele artiesten en kunstenaars,
heeft bijgedragen aan het gewenste
en succesvolle eindresultaat van het
evenement.
Cultuur levend houden
Cultura Mosae zorgde tijdens de Culturele
Decemberprogrammering zoals altijd voor
verbinding tussen cultuur, cultuurmakers en
cultuurliefhebbers. Iets waar afgelopen jaar
extra veel behoefte aan was. Er werd een
podium geboden aan een mix van amateurs,
semi-profs en professionals uit allerlei
verschillende culturele hoeken. Net als bij
het evenement Borrel Noten in de zomer, is
de Culturele Decemberprogrammering een
voorbeeld geweest van hoe kleinschalige
evenementen op een veilige manier,
coronaproof, konden plaatsvinden.

HUISKAMERS GEVULD
MET OPTREDENS
TIJDENS ‘BEING HOME
FOR CHRISTMAS’
Onder het motto: ‘Being Home for Christmas’,
werden huiskamers tussen 11 en 30
december gevuld met (kerst- & eindejaar)
optredens. In de Muziekgieterij werden de
voorstellingen opgenomen en gestreamd
op een twaalftal momenten. Duizenden
bezoekers van over de hele wereld hebben
hier gratis, veilig en warm thuis van kunnen
genieten. De teller staat inmiddels op meer
dan 220.000 views! Voor het programma
werd samenwerking gezocht met lokale
artiesten en de Maastrichtse culturele
instellingen. Het programma bestond onder
andere uit André Rieu & het Maastrichts
Salon Orkest, Anna Nita, de Nederlandse
Dansdagen, het strijkersensemble van
de philharmonie zuidnederland en meer.
De presentatie werd verzorgd door Leon
Verdonschot.

De kunstwerken die te vinden zijn via Cobble werden door
een aantal (lokale) kunstenaars ontwikkeld. Ook kunst- en
multimediastudenten van het Maastricht Institute of Arts
(voormalig MAMDT) deden een bijdrage. De kunstenaars
hebben zich door verschillende historische locaties in de stad
laten inspireren en er met passend werk op gereageerd.

Een van die kunstenaars en tevens medeontwikkelaar is Pedrag Koncar. In een
interview vertelt hij over de app & haar
kunstwerken:
Waarom is een initiatief als Cobble
belangrijk in tijden als deze?
Pedrag: “Deze tijd brengt nieuwe uitdagingen
en nieuwe sociale omstandigheden met
zich mee. De wereld verandert en daarmee
ook de culturele communicatie. Met
initiatieven als Cobble verkennen we nieuwe
benaderingen. Nieuwe technologieën, zoals
Augmented Reality (AR), stellen ons in
staat de stedelijke interactie naar een hoger
niveau te tillen. Cobble is een instrument
waarmee burgers de stad vanuit een nieuw
perspectief kunnen zien.”

Wat voor kunst maak je ‘normaal’?
Pedrag: “Naast fine art creëer ik
experimentele ‘new media art’, een
kunstvorm die je ook terugziet in de
kunstwerken van Cobble. Dit is het terrein
waar ik me het meest 'thuis' voel."
Heeft de omgeving, in dit geval Maastricht,
invloed gehad op de kunstwerken?
Pedrag: “De stad was ons platform en de
app is slechts een deur die ons uitnodigt
om de hybride wereld binnen te stappen
waar fysieke en digitale realiteiten worden
samengevoegd tot één onafscheidelijke
ervaring. De fysieke omgeving is een
onderdeel van elk kunstwerk. Soms is er
inspiratie gehaald uit een detail in de straat
en soms uit de historische context van de
plek. Zoals het woord 'augmented' al doet
vermoeden, zijn deze kunstwerken er niet
om zelfstandig te bestaan. Ze vergroten de
algehele ervaring en dragen bij aan hoe we

Download de gratis
‘Cobble’ app in de
AppStore of Google
PlayStore!

Heb je al leuke reacties gehad op je
kunstwerk in de app/op de app zelf?
Pedrag: “De reacties op het project zijn
overweldigend positief en enthousiast. De
vele positieve reacties van bewoners en
bezoekers van Maastricht zorgen voor de
nodige motivatie om aan de uitbreiding van
Cobble te werken. Er is veel ruimte voor
groei en de huidige staat van het project is
nog maar het begin.”

/ COBBLE.MAASTRICHT

Het voorjaar is nog vol onzekerheid. Toch treffen
we met goede hoop al voorbereidingen voor de
tweede editie van Borrel Noten. Na de geslaagde
zomerconcerten van afgelopen jaar, kijken we er naar
uit met dit zonnige evenement ook dit jaar Maastricht
weer te laten stralen!

21 JULI — 2 AUGUSTUS 2021
Foto: Johannes Timmermans

22

Moet je een kunstliefhebber zijn om de
kunstwerken van Cobble te ‘begrijpen’?
Pedrag: "Helemaal niet, de kunst is heel
toegankelijk, soms zelfs humoristisch en zet
altijd aan tot reflectie. Er zijn kunstwerken
in allerhande stijlen en ze brengen diverse
boodschappen over aan het publiek. We
willen dat de ‘Cobble kunst’ voor iedereen
toegankelijk is. In de toekomst kunnen we
het project misschien uitbreiden met meer
thematische, gerichte tentoonstellingen.”

Heb je zelf de wandeling al gelopen? Wat
vond je ervan?
Pedrag: “Tijdens de ontwikkelingen van de
Cobble app, zijn we er zelf verschillende
keren op uit geweest om de app te testen. En
nog steeds voelt iedere keer als een nieuw
avontuur!” | W!M

ZET IN JE AGENDA! BORREL NOTEN 2021

WWW.CULTURAMOSAE.NL /

een specifieke plek in de stad waarnemen.
Ze zijn er voor het contrast, om het accent
te leggen op het 'dubbele karakter' van
Maastricht. Als ik 'dubbele natuur' zeg,
verwijs ik naar twee aspecten van deze
mooie stad: traditie en innovatie. Het
innovatieve aspect van de stad vloeit nu van
je telefoon over in de geplaveide straten van
Maastricht, loopt door de stad en wordt het
structurele deel ervan.”
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NIEUWE WETGEVING VOOR

WEGWERPPLASTIC
In het zwerfafval, op het strand, in de zee. Plastic komen we
op veel plekken in het milieu tegen. Het wordt nog altijd veel
gebruikt. Het is licht, goedkoop en kan voor veel dingen ingezet
worden. Maar plastic en plasticproducten horen niet in het
milieu. Met de nieuwe wetgeving voor wegwerpplastic, hopen
we die vervuiling en de groei van de plasticsoep tegen te gaan.

De 10 meest op stranden gevonden
wegwerpplastics vormen samen 43% van
het zwerfafval in zee. Vistuig nog eens 27%.
Dat is in totaal 70% van het plastic! Daarom
richt de regelgeving zich op deze producten.
De nieuwe wetgeving gaat in op 3 juli 2021
en geldt voor alle EU-lidstaten, dus ook voor
Nederland. Hoe dat eruit komt te zien zie je
hieronder:
Handelsverbod
Vanaf 3 juli 2021 mogen de specifieke
producten met een handelsverbod niet meer
op de markt worden gebracht. Bestaande
voorraden mogen nog wel worden verkocht.
Uitgebreide producenten
verantwoordelijkheid (UPV)
Producenten gaan meebetalen aan
het inzamelen van afval, het opruimen
van zwerfafval en aan het nemen van
bewustwordingsmaatregelen voor
consumenten.
Markering
Voorgeschreven markeringen op de
verpakkingen laten zien dat er kunststof
in het product zit, dat het in de afvalbak
thuishoort en dat zwerfafval negatieve
effecten heeft op het milieu.

Download de
informatiebrochure
op de website
www.rijksoverheid.nl

Consumptiereductie
Er moet een significante reductie
plaatsvinden van de consumptie
van kunststof drink- bekers en
voedselverpakkingen voor ‘on-the-go’
door bijvoorbeeld alternatieven aan te
bieden voor meermalig gebruik of door het
beprijzen van de verpakkingen.
Productvereisten
Er moet gerecycled materiaal gebruikt
worden in plastic flessen en de doppen
moeten tijdens het gebruik vast blijven zitten
aan de fles.
Inzamelingsdoelstelling
90% inzameling van de flessen t.b.v.
recycling, hiervoor wordt vanaf 2021
statiegeld geïntroduceerd voor alle
flessen tot 3 liter. Voor vistuig geldt een
inzamelingsdoelstelling van 23% vanaf 2023
en daarna elk jaar 3% meer.
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Bron: Infographic 'Nieuwe wetgeving voor wegwerpplastics.' Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wat verandert er voor jou?

'De nieuwe wetgeving
gaat in op 3 juli 2021
en geldt voor alle
EU-lidstaten.'
Wat kan jij doen?
Ook krijgen consumenten informatie en
handelingsperspectieven om zwerfafval en
de plasticsoep tegen te gaan. Vraag jezelf
ook eens af: heb ik het product ècht nodig?
Kan ik het product hergebruiken? Of gebruik
producten waarvan het materiaal eenvoudig
te recyclen is. Zo gaan we samen plasticsoep
tegen! | W!M

‘RONDJE STADSBEHEER’

MINIREEKS

Trots op hun bijdrage aan ons ‘sjiek & sjoen Mestreech’, het
hart van deze mannen ligt ècht bij de stad

Ze zijn een vast en vertrouwd gezicht in de stad en
daarbuiten. Niet weg te denken uit de dagelijkse routine om
Maastricht te laten stralen. Vaak als eerste van de partij
bij haar ontwaken en als laatste naar huis als de stad weer
slaapt. Dat ze onmisbaar zijn, dat lijdt geen twijfel. Welke
werkzaamheden ze ongeveer verrichten, daar hebben we
wel een beeld bij. Maar wat ze nu precies doen, tegen welke
uitdagingen ze aanlopen en wat de grootste misvattingen
zijn? In deze minireeks gaan we het gesprek aan met de
mannen tijdens een rondje Stadsbeheer.

Sven Hanneman; Voorman & vaktechnisch
toezichthouder bomen:
Van onderhoud, aanplanting en het verhelpen
van overlast tot het aansturen van de eigen
bomenploeg en aannemers, Sven Hanneman
is de hele dag bezig met bomen in Maastricht.
“De bomen in eigen beheer van Stadsbeheer,
om precies te zijn. En dat zijn er op dit
moment zo’n 42.000,” zo licht Sven toe.
“Maastricht is een groene stad. Misschien niet
de groenste als je kijkt naar de verhouding
tussen het aantal bomen en inwoners, maar
waar we als stad zeker in uitblinken, is het
bovengemiddeld aantal monumentale bomen
waarover we beschikken. In aansluiting
op de klimaatveranderingen en het daarbij
passende bomenbeleid van Maastricht,
hebben we momenteel als ambitie het aantal
bomen in de stad te vergroten. Dat heeft
alles te maken met ‘urban heating’, waardoor
bomen in de toekomst moeten gaan zorgen
voor voldoende verkoeling in de stad. In het
afgelopen seizoen werden er zo’n 400 bomen
aangeplant. Daar ligt meteen een uitdaging,
want door bebouwing en ‘vergrijzing’
(door beton in dit geval, red.) is het aantal

beschikbare plekken waar we bomen kunnen
plaatsten en deze ook kunnen uitgroeien
tot volwaardige bomen, vrij gering.” De
grootste misvatting volgens Sven? “Dat
bomen bij overlast zomaar weggehaald
kunnen worden. Zo werkt het niet. Gelukkig
past dat ook niet in het bomenbeleid van
de stad. Overlast is een relatief begrip, en
daarbij: de functie van bomen in de stad
wordt nog weleens onderschat. Ze zorgen
voor verkoeling, opvang van water, voor
biodiversiteit en zoveel meer. Maar er gaat
heel wat tijd overheen om deze functie
optimaal te kunnen vervullen. Als je één
grote boom weghaalt, moet je misschien wel
200 kleine bomen terug planten om datzelfde
effect te bereiken. Hoe dan ook, voor mij is
dit beslist de mooiste baan die er is omdat
ik de hele dag met bomen bezig ben en dit
kan doen in een stad waar het bomenbeleid
veel aandacht krijgt.” Tot slot, zijn favoriete
boom? “Uhm, dat zijn er wel een paar, maar
de mooiste staat niet in het centrum. Dat is
een tamme kastanjeboom aan de Molenweg
in Amby. Die is meer dan 200 jaar oud.”
Rob Lapré; Teamleider Zwerfafval Centrum:
Zo’n 10 tot 12 mensen zijn op een
gemiddelde dag bezig met het opruimen
van zwerfvuil in het centrum. “Dan hebben
we het over het gebied vanaf Wyck (station)
tot aan de Statensingel. Daar zijn we als
‘Team Centrum’ dagelijks in de weer met
prikstokken en glutons (‘stofzuigers’, red.).
Onze wagens legen bovendien minimaal
twee keer per dag ongeveer 275 afvalbakken
en korven.” Hoe het gesteld is met zwerfvuil
in Maastricht? “Tja, er wordt behoorlijk
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wat gedumpt. Het is niet altijd bewust en
soms onwetendheid, maar in veel gevallen
ook moedwillig. Dat gaat natuurlijk samen
met bepaalde seizoenen en activiteiten in
de stad. In de zomer zijn er meer mensen
op straat en dat merken wij zeker. Maar
het betreft ook vuilniszakken en afval
dat op verkeerde momenten, al dan niet
opzettelijk, op straat wordt gezet. Er wordt
er dan vanuit gegaan dat wij ‘het toch wel
meenemen’. En aangezien wij A-kwaliteit
nastreven, betekent dat voor ons dat we een
afweging moeten maken tussen meenemen
of laten staan en handhaving inschakelen.
Dat maakt het lastig en zorgt voor
uitdagingen,” vertelt Rob. Misvattingen zijn
er zeker ook. “Dat wij de sigarettenpeuken
opruimen van medewerkers van winkels
en horecagelegenheden die buiten roken.
Daar ondervinden we nog weleens overlast
van. Maar dat moeten ondernemers toch
echt zelf doen,” lacht Rob. “Maar misschien
wel de grootste misvatting is die over de
werkhouding van de mensen uit ons team.
Wij werken veel met mensen die om diverse
redenen, vaak ook medische, een afstand
hebben tot de arbeidsmarkt. Dat betekent
dat er bijzondere omstandigheden zijn en
voor hen speciale afspraken gelden over
bijvoorbeeld hun werk- en dagindeling.
Er wordt dan al vaak geroepen ‘dat ze
daar weer staan of zitten te rusten’. Maar
meestal is dat dus met een goede reden.
Aan de andere kant geldt dat de mannen
uit ons team echt dag en nacht bereikbaar
zijn. Hun werk gaat altijd door, ook tijdens
evenementen en feestdagen. Dat wordt niet
altijd gezien. Hun hart ligt echt bij de stad.
Ze zijn er trots op dat ze bijdragen aan onze
‘sjieke & sjoene’ stad.” | W!M
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Kort nieuws

VAN BESTUUR NAAR RAAD VAN
TOEZICHT: CENTRUMMANAGEMENT
KIEST VOOR NIEUWE
ORGANISATIESTRCTUUR
Centrummanagement Maastricht heeft per 1
januari gekozen om te werken met een Raad
van Toezicht in plaats van een bestuur. De
huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit
dezelfde leden als het eerdere bestuur en
ook in de praktijk heeft deze transformatie
geen ingrijpende gevolgen. Richard Loomans,
voorzitter RvT, licht de keuze toe.
“Het is eigenlijk een heel logische keuze die volgt op de daadkrachtige
samenwerking zoals die momenteel heerst binnen het team van
Centrummanagement. In 2013 heeft Centrummanagement een
transformatie doorgemaakt waarbij gekozen werd voor een bestuur
met een portefeuille model zonder last of ruggespraak. Dit heeft in de
afgelopen jaren goed gefunctioneerd. De manier van werken binnen
het team verloopt inmiddels heel goed; er worden jaarlijks tal van
activiteiten ontplooid, nieuwe initiatieven ontwikkeld en er wordt in rap
tempo geanticipeerd op ontwikkelingen in de stad. CMM is er als orgaan
dan ook vooral mee gemoeid om in de toekomst slagvaardig, flexibel
en adequaat te kunnen blijven werken. Voor ons als bestuur is een rol
van toezichthouder dan meer op zijn plaats. Het sluit veel beter aan bij
de werkwijze en voorkomt dat er te veel tijd gemoeid is met het nemen
van beslissingen voordat overgegaan kan worden tot actie. En feitelijk
functioneerden we in de afgelopen jaren ook al zo. Daarom is het nu
tijd om de organisatie ook juridisch op deze manier in te richten. In het
algemeen belang van Centrummanagement en zeker ook van de hele
stad.” | W!M
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FINANCIEEL OVERZICHT
CENTRUMMANAGEMENT
Zoals je ieder jaar van ons gewend bent,
tref je hieronder het financieel overzicht van
2020 en het plan voor 2021 aan.
Overzicht exploitatierekening (€)
Inkomsten			
Bijdrage Gemeente Maastricht			
Sponsoring Cultuurfestival Magisch Maastricht			
Sponsoring Sfeerverlichting Magisch Maastricht			
La Saison Culinaire de L'Euregio (Chat. M.)			
Koopzondagen cultuur & campagne			
Gastvrij Maastricht			
Heiligdomsvaart/Reuzenoptocht			
Mode Maastricht			
Wyck Promotie			
Overige project opbrengsten (Parcours in 2016)			
Overige subsidies en sponsoringen			
Resultaat voorgaande boekjaren			
Totaal inkomsten			
Kosten			
Afschrijving inventaris			
Personeelskosten			
Inhuur derden communicatie			
Huisvestingskosten			
Kantoorkosten			
Cultuurfestival Magisch Maastricht			
Sfeerverlichting Magisch Maastricht			
La Saison Culinaire de L'Euregio (Chat. M.)			
Aanloopstraten, evementen & bereikbaarheid			
Koopzondagen cultuur & campagne			
Gastvrij Maastricht			
Heiligdomsvaart / Reuzenoptocht			
WiFi / Smart City Maastricht			
Mode Maasricht			
Wyck Promotie			
COVID-19			
Overige projectkosten 			
Winkel info Maastricht (WiM)			
Communicatiekosten			
Accountants- en advieskosten			
Representatiekosten			
Algemene kosten			
Kosten aftrekbeperking omzetbelasting			
Totaal kosten			
			
Bedrijfsresultaat			
Financiële baten en lasten			
Financiële baten en lasten			
Resultaat
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Real 2019

Budget 2020

Real 2020

Budget 2021

481.194
40.000
109.980
5.261
10.000
61.278
19.000
726.713

486.000
40.000
95.000
5.000
13.000
639.000

488.412
63.000
102.567
18.405
672.384

490.000
87.000
5.000
9.000
591.000

1.446
187.849
19.742
9.359
55.892
254.590
24.627
5.000
20.000
25.207
60.855
13.312
18.728
22.218
13.849
3.623
4.437
4.937
745.671

3.000
189.000
20.000
12.000
55.000
245.000
19.000
5.000
10.000
25.000
25.000
18.000
10.000
14.000
2.000
5.000
6.500
663.500

1.135
170.779
15.629
14.472
4.726
62.000
263.144
4.837
2.750
10.000
53.667
5.000
26.387
15.227
10.089
2.266
3.735
5.591
671.436

5.000
173.000
25.000
20.000
12.000
25.000
250.000
16.000
5.000
10.000
17.000
20.000
10.000
14.000
2.000
5.000
6.500
615.500

-18.958

-24.500

948

-24.500

265-19.223

500-25.000

279669

500-25.000
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