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In de wereld van de grote modebladen 
zoals Vogue, Elle en Harper’s Bazar is het 
septembernummer de belangrijkste uitgave 
van het jaar. Hierin is alle aandacht gericht 
op een nieuw modeseizoen dat zich uitstrekt. 
Ook deze uitgave van WIM voelt als een 
heus ‘september issue’. Want een blik op 
de inhoudsopgave maakt duidelijk dat er 
deze keer wel heel veel nieuws te melden 
is. En daarmee voelt het ook voor ons als 
een nieuw seizoen dat aanbreekt, een nieuw 
begin, een nieuwe energie die door de stad 
waait. 

Zo lees je over de nieuwkomers die zich in de afgelopen 
zomermaanden in de stad vestigden en met veel 
enthousiasme de deuren openden van hun nieuwe zaak. 
We spraken met Rianne Letschert, voorzitter College 
van Bestuur van de Universiteit Maastricht over het 
nieuwe academisch jaar dat aanbreekt en de kansen 
die er liggen voor ondernemers met zoveel innovatie in 
de stad. Met wethouder Aarts en de nieuwe wethouder 
Mackus blikken we vooruit op een nieuwe coalitieperiode 
boordevol uitdagingen (waardoor zij zich beslist niet laten 
afschrikken). En dan is er nog de zoektocht die we vanuit 
Centrummanagement zijn gestart naar een nieuwe directeur 
nu Paul ten Haaf in oktober afscheid neemt. Dit en meer 
nieuws in de nieuwe WIM die voor je ligt. Met als klapper 
natuurlijk het nieuwe festival MAAS! dat eraan komt. Dé start 
van het nieuwe culturele seizoen. Met veel enthousiasme is 
er in de afgelopen maanden keihard gewerkt door Cultura 
Mosae en vele partners om de stad van 8 t/m 11 september 
om te toveren tot één groot festival. We kunnen niet wachten 
om je onder te dompelen in deze nieuwe cultuur experience. 
Je leest er alles over in de MAAS!special in deze WIM. Draai 
‘m om en ontdek wat er allemaal op de planning staat, waar 
je moet zijn en wat je beslist niet wil missen. 

We wensen je veel leesplezier en hopen ook deze keer weer 
met een flinke portie inspiratie bij te dragen aan nieuwe 
energie. 

Team Centrummanagement & Cultura Mosae
Paul, Petra, Renske, Edwin & Venne 

THE SEPTEMBER ISSUE
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Ja, hoera! Ook in de afgelopen zomermaanden verwelkomden 
we weer een aantal nieuwe, creatieve en enthousiaste 

ondernemers in de binnenstad. Hoe is dat nou om de deur 
van je eigen zaak te openen en wat moeten we in Maastricht 

beslist weten over hun nieuwe zaak? We vroegen het een 
aantal van de nieuwkomers.

FOODCHURCH
Boschstraat 73 

Ugras Hasancebi: “In een prachtig 
verscholen kapelletje aan de Boschstraat 
gaan we allerlei keukens bij elkaar 
brengen. Je kunt er diverse smaken, 
stijlen en culturen komen proeven aan 
de verschillende stands. Maar je kunt 
ook gezellig binnenlopen voor een 
drankje aan de bar. Wij willen echt een 
ontmoetingsplek worden voor zowel 
inwoners als bezoekers van de stad. In 
de Foodchurch is iedereen welkom voor 
een lunch, een borrel of een etentje met 
vrienden. Er is plek in de kapel zelf maar 
je kunt ook een mooi plekje uitzoeken in 
onze gezellige binnentuin. Verrassend 
maar toch ook betaalbaar en dat op een 
droomlocatie.”

MONCHOU KIDS
St. Pieterstraat 2 

Dané Martens: “Monchou Kids is een 
winkel met kinderkleding, speelgoed en 
tweedehands kleding voor kinderen van 
0 t/m 8 jaar oud. We verkopen met name 
Europese kindermerken die oog hebben 
voor de natuur. Het tweedehands gedeelte 
wordt gevuld door onze klanten, zij krijgen 
dan ook weer een percentage van de 
opbrengst. Op het gebied van speelgoed 
focussen we vooral op kinderboeken 
omtrent inclusiviteit en diversiteit. We 
vinden dit een belangrijk onderwerp en 
willen dan ook dat iedereen zich welkom 
voelt in onze winkel! Natuurlijk zitten 
er nog veel meer leuke ideeën in de 
koker: een kinderkapper, mini-theater en 
voorleesmiddagen… wordt vervolgd!”

VOETBALSHOP MAASTRICHT
Nieuwstraat 21

Kevin van den Booren: “Het winkelend 
publiek van Maastricht kan eindelijk weer 
in de stad terecht voor het passen en 
kopen van voetbalschoenen. Van kinds 
af aan ben ik helemaal in de ban van 
voetbal. Het geeft mij dan ook enorme 
voldoening dat ik nu van mijn hobby mijn 
werk kan maken. Ons voornaamste doel 
is de klant zoveel mogelijk ontzorgen. 
Dit doen we door het gebruik van 
omnichannel retailing. Een klant kan 
een artikel kopen in de winkel, maar ook 
bestellen uit een nog ruimer assortiment 
via de bestelzuil. Voor iedere klant een op 
hem of haar afgestemde ervaring, daar 
streven we naar.” | W!M

MATINIQUE
Wolfstraat 6 

Bart Vijgen: “Ons motto luidt: een dag 
niet gevouwen, is een dag niet geleefd! 
Een grapje natuurlijk maar het maakt wel 
gelijk duidelijk dat de benadering van de 
klant voorop staat. Wij zullen letterlijk 
alles uit de kast trekken om iedere man 
van top tot teen goed gekleed de deur uit 
te laten gaan. Matinique is een Deens merk 
dat al bestaat sinds 1973 en er op gericht 
is de moderne man te kleden op een 
zelfverzekerd en aangenaam leven in de 
stad. Ideaal dus voor Maastricht waar wij 
nu de eerste Matinique Store van Europa 
mogen openen.”

RESTAURANT TUUR
Maartenslaan 31 

Arthur Kissels: “Een langgekoesterde 
droom die uitkwam. Na 10 jaar 
rondzwerven door stad en land met 
cateringbedrijf ‘Tuur de Luxe’ heb ik nu 
eindelijk een vaste plek. En wat voor één! 
Bij TUUR werken we zonder reserveren. 
Lekker aanschuiven, bijvoorbeeld aan 
de hoge tafel die uitnodigend midden in 
de zaak staat. Mijn doel is een omgeving 
te creëren waar je lekker kunt genieten 
van wisselende gerechten en betaalbare 
wijnen. Een zaak waar je onthaast, waar 
je thuiskomt en omringd bent door 
mensen die jou graag goed verzorgen. 
Dat TUUR maar mag uitgroeien tot een 
ontmoetingsplek in Wyck voor locals, 
liefhebbers en levensgenieters.”

NIEUWKOMERS IN DE BINNENSTADNIEUWKOMERS IN DE BINNENSTAD
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WEEK IN WEEK UIT 
BINNENKORT WEER IN OMLOOP  

Terug van weggeweest

Weet je nog, dat handige boekje dat op de vensterbank in de kroeg lag en waarin je alle 
culturele evenementen van die week kon terugvinden? Dat je spontaan dacht, wat zou er 
te doen zijn en dan nog net de film van 19.15 uur bij Lumière kon halen. Of dat je erachter 
kwam dat er op zondagmiddag in een achtertuin een bijzonder en intiem concertje werd 
georganiseerd. Paul Pinxten jr., Charlotte Lagro en Sanne Vaassen, leden van het ‘oude 
team’, pakken de draad weer op en blazen dat handige boekje, beter bekend als de ‘Week In 

Week Uit’, na de zomer nieuw leven in.

Paul Pinxten jr.: “Ondanks het feit dat 
iedereen het hele internet in zijn zak heeft 
zitten, werd hij toch echt gemist, onze 
papieren zakagenda. Niet alleen door de 
bewoners en bezoekers van Maastricht 
maar ook door de culturele instellingen.” 
Paul Pinxten sr. gaf 30 jaar lang leiding aan 
de redactie van de ‘Week In Week Uit’. Het 
was de bedoeling dat zijn zoon de fakkel zou 
overnemen, maar corona gooide roet in het 
eten. In juni 2020 kwam de afscheidseditie 
uit en sindsdien kon je de weekagenda online 
raadplegen. 

agenda en actuele online agenda via de site 
van Bezoek Maastricht, beide onder onze 
redactie.”

Smaakmakers
“De weekagenda en de journalistieke visie 
en finesse waren de kracht van Week In 
Week Uit. Die wil ik graag terugbrengen. 
Daarom gaan we niet zomaar opsommen 
wat er te doen valt maar vooral ook de 
smaakmakers uitlichten,” aldus Paul jr. Het 
hele culturele veld inzichtelijk maken, dat is 
wat het team voor ogen staat. De kleinere 
culturele initiatieven op hetzelfde platform 
presenteren als de grotere. Maar hoe bepaal 
je dan de smaakmakers? Paul jr.: “Uiteraard 
gelden er afspraken voor de partners die 
contributie betalen, maar juist de rafelranden 
van het culturele leven in Maastricht willen 
we er graag uitlichten.” 

Dreamteam
Er is een duidelijke taakverdeling binnen 
het redactieteam. Paul jr. houdt zich met 
name bezig met communicatie en acquisitie, 
Charlotte en Sanne (beide kunstenaars) 
nemen de redactie en vormgeving voor hun 
rekening. Die combinatie van achtergrond, 
kennis en ervaring zorgt dat er nog steeds 
unieke content kan worden gecreëerd. En 
Paul sr.? “Mijn vader komt iedere week 
een dag lunchen bij ons op kantoor om te 
sparren, zijn advies is uiteraard nog steeds 
zeer welkom!”

De eerste uitgave van Week In Week Uit 
verschijnt op 31 augustus. Kijk op www.
weekinweekuit.info voor actuele tips. | W!M

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Nu corona vooralsnog redelijk onder controle 
lijkt en de culturele instellingen weer mogen 
dromen en plannen mogen maken, blijkt 
er weer behoefte aan een brede culturele 
weekagenda. De grote evenementen kun je 
bij wijze van spreken aflezen van plakborden 
langs de weg maar de kleinere events 
vergen wat meer zoekwerk. De behoefte 
om ook die evenementen weer voldoende 
aandacht te schenken groeide. Paul Pinxten 
jr.: “Ik werd door Maastricht Marketing 
benaderd om te kijken wat de mogelijkheden 
zouden zijn. We kwamen al gauw tot een 
combinatie van een tweewekelijkse papieren 

Publieksprijs toegevoegd: de Maastricht Award Pluim

MAASTRICHT AWARDS 2022
Na twee jaar afwezigheid vindt op maandag 19 september 
in het Stadhuis een nieuwe editie plaats van de uitreiking 
van de Maastricht Awards. De Maastricht Award is dé 
prijs voor de ondernemer die uitblinkt in zijn vakgebied 
door innovatie, de manier van werken en de omgang 
met klanten en gasten. En die zijn er in de stad volop! 
De genomineerden, in de verschillende categorieën zijn 
inmiddels bekend. Nieuw dit jaar is een publieksprijs met 
als titel ‘de Maastricht Award Pluim’, vervaardigd door 
Revisiebedrijf Zuyd. Stemmen kan nog tot en met vrijdag 16 
september via www.maastrichtawards.nl.
De jury heeft uit de tientallen inzendingen per categorie drie 
bedrijven genomineerd. Uit elke categorie wordt uiteindelijk één 
winnaar gekozen. 

GENOMINEERD VOOR DE BUSINESS 
TAKE-OFF AWARD VOOR 
STARTENDE ONDERNEMERS:

HERBS&LIME
Asrin Sepideh Daoudi heeft haar passie 
voor een gezonde en evenwichtige 
levensstijl omgezet naar een groene 
onderneming. Zo verkoopt ze Luxury 
DadelBonBons; unieke, ambachtelijke en 
handgemaakte BonBons op basis van 
dadels en natuurlijke ingrediënten vol 
gezonde voedingsstoffen.

ORANGE MEDIA GROUP
Orange Media bedient dagelijks de 
omroepen met video’s uit de regio. 
Belangrijk hierbij is het vertellen van 
een verhaal, met een kop en een staart, 
helder van begin tot eind. Als experts in 
het visualiseren van een boodschap is 
Orange Media partner van een groot aantal 
organisaties.

THE LOFT
Een nieuwe hotspot in Maastricht waar 
bierliefhebbers kennis kunnen maken met 
een bijzonder concept. In The Loft kun je 
zelf een biertje tappen van de tapmuur en 
genieten van het bijzondere assortiment 
aan speciaal- en craftbieren.

GENOMINEERD VOOR DE 
HOSPITALITY AWARD VOOR 
ONDERNEMERS DIE UITBLINKEN IN 
GASTVRIENDLIJKHEID:

COCKTAILCLUB DE BARON
Hotspot in Maastricht waar 
cocktailliefhebbers die waarde hechten aan 
authenticiteit en kwaliteit, goed aan hun 
trekken komen.  

REBELLE MAASTRICHT
Een evenementenlocatie gevestigd in de 
Augustijnenkerk. Het jonge en dynamische 
team zet in op flexibiliteit, creativiteit en 
charme om uiteenlopende evenementen 
neer te zetten. Van bruiloften, feesten, 
diners & borrels tot pop up restaurant, 
koffietafels, exposities, beurzen en product 
presentaties.

THE PLANTSTORE
Verkoopt, zoals de naam het al zegt, 
allerlei soorten planten, potten en brocante 
spullen, sfeervol gedecoreerd in een 
monumentaal pand in de binnenstad. 
Het bedrijf houdt zich ook bezig met 
kantoorbeplanting en geeft particulieren 
uitgebreid advies over de aanschaf van de 
meest geschikte planten voor in en om het 
huis.

GENOMINEERD VOOR DE  MADE IN 
MAASTRICHT AWARD VOOR DE 
LOKALE MAKERS:

CHROMIN
Helpt klanten vooruit door diverse metalen 
slijtvast en corrosiebestendig te maken. 
Het werk is hoog specialistisch en stoelt op 
unieke diffusietechnieken. Het resultaat? 
Sublieme materialen die langer meegaan.

HEALIX
Bestrijdt plasticvervuiling en zet 
afgedankte netten en touwen — uit met 
name de visserij en landbouwsector — om 
in nieuwe, zuivere, circulaire polymeren 
voor de wereldwijde productieketen.

PATHOFINDER
Heeft een technologie ontwikkeld waarmee 
een enkele test de aanwezigheid van 
maximaal 25 verschillende pathogenen 
(ziektekiemen) kan bepalen. Deze technologie 
is gebaseerd op het genetisch materiaal 
van de betrokken micro-organismen. Het 
belangrijkste product is de RespiFinder 
SMART 22, die de meest voorkomende en 
relevante pathogenen (zoals virussen) 
van luchtweginfecties kan detecteren en 
die al als standaardtest wordt gebruikt in 
toonaangevende laboratoria in Europa.

Maastricht Awards is een initiatief van de gemeente Maastricht met partners Rabobank, The Student Hotel Maastricht, Maastricht Culinair, 
Les Tables, IMMENS, KHN, SAHOT, Revisiebedrijf Zuyd, Sessibon en Centrummanagement Maastricht. | W!M

Paul Pinxten jr.
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BALANS, 
FLEXIBILITEIT
PARTNERSCHAP

BALANS, 
FLEXIBILITEIT
PARTNERSCHAP

Wethouder Aarts en Mackus over nieuwe coalitieperiode

begroot om dit gebied aan te pakken en tot 
een meer leefbaar stadsdeel te ontwikkelen 
waar wonen, werken en innovatie 
samenkomen. Mackus: “Wat dan meteen een 
mooie kans is om de kwaliteit van de Groene 
Loper door te trekken en de (verkeers)
verbinding met Randwyck te verbeteren.”

Verduurzamen
Mackus: “Belangrijk is ook het verduurzamen 
van de binnenstad, met thema’s als 
energietransitie, klimaatbeheersing en 
waterveiligheid. En dan vooral het kijken 
naar de kansen die er binnen deze, op het 
eerste gezicht behoorlijk uitdagende thema’s, 
liggen. Hoe kun je het water bijvoorbeeld 
slim gebruiken om stad te vergroenen. Acties 
die in een mooie historische stad als deze 
vragen om een lange adem, maar waarmee 
we niet langer kunnen wachten om die in 
gang te zetten.” 

Vasthouden aan kwaliteit
Niet de minste uitdagingen om mee aan de 
slag te gaan als wethouder, toch? En dat 
in een tijd waarin we te maken hebben met 
oorlog, stijgende grondstofprijzen, inflatie 
en personeelstekorten. Aarts: “Geldt dat 
niet voor alle tijden? We denken altijd dat 
we in de meeste turbulente tijden leven. 
Ik ben dol op geschiedenis, heb me daar 

behoorlijk in verdiept en Maastricht heeft 
flink wat uitdagingen voor de kiezen gehad 
en overwonnen. Dus laten we blijven 
relativeren. Mackus: “Het mooie aan 
Maastricht vind ik de vasthoudendheid aan 
kwaliteit. Dat zag je bijvoorbeeld ook aan 
de ontwikkeling van het Sphinxkwartier. 
Ondanks een dip in de vastgoedmarkt 
destijds, heeft de gemeente dit weten te 
ontwikkelen tot een dynamisch nieuw stuk 
stad. Dat geldt ook voor nu, ondanks alle 
uitdagingen in de wereld om ons heen, 
blijven we investeren in de meer lokale 
thema’s die de kwaliteit van de stad op de 
lange termijn ten goede komen.” 

Partnerschap
Maar dat lukt niet zonder een gezamenlijke 
aanpak, zo beamen beide heren. Aarts: 
“Stonden we als overheid voorheen 
nog weleens tegenover bewoners en 
ondernemers, die tijd ligt achter ons. We 
moeten het samen doen. We hebben dat 
draagvlak echt nodig om daadwerkelijk 
resultaat te boeken. Waar we als 
bestuurders nog veel nauwer zullen moeten 
samenwerken, geldt dat ook voor gemeente, 
bewoners en andere belanghebbenden in de 
stad. Partnerschap op alle gebieden, dat is, 
als je het mij vraagt, wel echt de rode draad 
door deze coalitieperiode.” | W!M

MECC Agenda
INKOM
23 — 26  augustus

International Mass Spectrometry 
Conference
27 augustus — 2 september 

PROSA 2022
7 — 9 september

SAAM DoMiBo 
8 september

Land Use and Water Quality 2022
12 — 15 september

Internationale Rashondententoonstelling 
2022
17 — 18 september

ICT 2022
18 — 21 september

The artists formerly known as Lama’s  — 
Tafkal
24 — 25 september

MIF Paper Money Fair 2022
24 — 25 september

The Stainless Steel World Exhibition & 
Conference 2022
27 — 29 september

SAAM DoMiBo
6 oktober

KNB Congres
7 oktober

BBB Maastricht
10 — 12 oktober

Internistendagen 2022
12 — 14 oktober

WCO Technology Conference and Exhibition 
2022
18 — 20 oktober

Limburg Leads
19 — 20 oktober

Zuid Nederlandse Beurs 2022
28 — 30 oktober

SAAM DoMiBo
3 november

Jumping Indoor Maastricht
4 — 6 november

Het Zwanenmeer — Théâtre Classique
4 — 5 november

IAWMH — World Congres on Womans 
Mental Health 
7 — 9 november

Giselle — Théâtre Classique 
11 november

Notenkraker — Théâtre Classique 
12 november

InterClassics Classic Car Show Brussels 
18 — 20 november

Night Fever 
19 november

De Mega Sint Show 2022
20 november

WWW.MECC.NL

&&
Corona nog in het achterhoofd, inflatie boven het hoofd en 
klimaatissues waarvoor we het hoofd niet langer meer voor 
in het zand kunnen steken. Het wordt een coalitieperiode 
boordevol uitdagingen. Zonder twijfel. Maar is dat niet altijd 
zo geweest? En denken we niet altijd dat het nog nooit zó 
spannend was? Dus moeten we blijven relativeren. Zeker 
in turbulente tijden als deze. Aldus wethouder John Aarts 
(Stadsbeheer, Mobiliteit, Duurzaamheid en Hospitality) en 
de kersverse wethouder Hubert Mackus (Economie, Sport, 
Water, Natuur en Landschap). Vol goede moed kijken ze 
vooruit naar de nieuwe coalitieperiode. 

Dynamiek in college
Hoewel vanuit de coalitie besloten is om voor 
de nieuwe raadsperiode vooral uit te gaan 
van bestaand beleid, zal de manier waarop 
dat gebeurt er misschien toch iets anders 
uitzien. “Met zeven wethouders hebben we 
in Maastricht nu een heel breed college, 
met naast senioren ook volop junioren. 
De dynamiek die dat teweegbrengt, dat 
zie ik echt als een kracht. Omdat er veel 
raakvlakken zijn tussen de portefeuilles 
onderling, zullen we als wethouders nu nog 
veel nauwer moeten gaan samenwerken. 
In mijn ogen een positieve ontwikkeling,” 
aldus Aarts. Dat geldt ook voor zijn collega-
bestuurder Hubert Mackus. Mackus deed 
in juli zijn intrede in de Maastrichtse 

lokale politiek als opvolger van Niels 
Peeters die om gezondheidsredenen zijn 
functie neerlegde. Mackus, afkomstig 
uit Nederweert, was in het verleden een 
aantal jaren actief in de politiek in zijn 
eigen woonplaats, waarvan vier jaar als 
wethouder. Daarnaast was hij van 2011 tot 
2016 lid van het Limburgs Parlement. Van 
2017 tot 2021 was hij gedeputeerde voor de 
Provincie. Ondanks zijn ‘last-minute’ entree, 
zijn beide heren al bijzonder positief gestemd 
over de samenwerking. 

Volle agenda
Wat er op de agenda staat na het 
zomerreces? Hoewel voor Mackus geldt 
dat hij zeker nog wat tijd wil investeren 

in een nadere kennismaking met de stad, 
zijn de agenda’s al goed gevuld. Uiteraard 
prijkt corona daar nog op; de impact die 
dit heeft gehad op de stad is groot. Met 
name het ervoor zorgen dat de stad weer 
gezond en volop bezocht wordt, is nu van 
belang. Zo geven beide bestuurders aan. 
Dat lijkt misschien vanzelf te gebeuren, 
maar dat is niet helemaal waar en daar zit 
ook wel het gevaar volgens de heren. Het 
zijn de investeringen in kwaliteit die dat 
bewerkstelligen en de stad aantrekkelijk 
houden. Denk aan de autoluwe zones die we 
hebben gerealiseerd, de evenementen en de 
uitbreiding van MECC.

Balans wonen, werken en winkelen
Maar er is uiteraard veel meer. Zo neemt 
de leefbaarheid in de binnenstad ook een 
prominente plaats in op de agenda. “Hierbij 
is het belangrijk om de juiste balans te 
vinden tussen wonen, werken en winkels. 
Een flexibele houding ten aanzien van de 
invulling en verdeling van die verschillende 
functies is daarbij heel belangrijk,” aldus 
Aarts. “Het beeld dat we hebben van een stad 
vol met winkels, dat moeten we loslaten. Mee 
kunnen bewegen met de grillen van deze 
tijd is essentieel.” En die leefbaarheid, dat is 
ook het verder vergroenen van de stad, het 
nog meer faciliteren van fiets parkeren en 
de energietransitie. Ook Randwyck is in dat 
kader een belangrijk thema op de agenda. 
Aarts: “Na jaren van plannen en praten, is 
er binnen dit coalitieakkoord nu echt budget 

'Met zeven wethouders hebben we in Maastricht nu een heel breed college, met naast senioren 
ook volop junioren. De dynamiek die dat teweegbrengt, dat zie ik echt als een kracht.'

Hubert Mackus en John Aarts

7 – 9 
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Toen Richard Loomans (directeur 
Muziekgieterij en voormalig voorzitter RvT) 
haar interesse peilde om als lid van de 
Raad van Toezicht van CMM toe te treden, 
was haar eerste reactie: “Maar ik ben geen 
Maastrichtse”. Razend enthousiast over de 
stad waar ze sinds een aantal jaar werkt, is 
ze als Amsterdamse echter wel. Floor: “Dus 
als je het zo bekijkt, kan mijn view als een 
soort ‘outsider’, juist ook mijn kracht zijn als 
lid van de Raad.”

De tentoonstelling die Maastricht heet 
De ligging van Maastricht in de Euregio is 
volgens Floor een ideale uitgangspositie 
als je als cultureel platform wilt fungeren. 
Als Bureau Europa kregen ze de opdracht 
laagdrempelig en open te zijn. Niet te 
moeilijk, maar juist herkenbaar voor 
mensen. Om die reden wordt dan ook 

geregeld de samenwerking gezocht 
met Universiteit Maastricht en met 
Zuyd Hogeschool om zoveel mogelijk 
studenten te betrekken bij projecten. 
Ook wordt er samengewerkt met 
architectuurcentrum Topos en bijvoorbeeld 
keramiekverenigingen. Op die manier kan er 
een cultureel netwerk in de stad ontstaan. 
Floor: “Je hoeft niet naar een museum 
te gaan om van architectuur of kunst te 
genieten. In Maastricht vind je die kunst 
gewoon op straat. Tijdens een wandeling 
door de stad, loop je letterlijk langs het 
verleden.”

Samen zorgen voor een gezonde stad
Volgens Floor heeft CMM een taak in 
het zoeken van de balans tussen wonen, 
werken, studeren, leven en beleven van 
zowel bewoners als bezoekers. Cultuur 

kan volgens haar zorgen voor die cohesie, 
wanneer je culturele partners slim betrekt 
in de algehele ontwikkeling van de stad. 
Floor: “Het tweede conservatorium van 
Nederland ligt hier gewoon pal in de 
binnenstad. Die ligging heeft effect op de 
stad en haar bezoekers door alleen al de 
muziek die door de open ramen klinkt.”

Cultuur aan tafel 
“CMM heeft een unieke positie in de dialoog 
met zowel de gemeente als de ondernemers. 
Wat ik al gemerkt heb, is dat er binnen de 
Raad van Toezicht wordt gezocht naar een 
goede mix van belangenvertegenwoordiging, 
kennis en achtergrond” aldus Floor. Cultuur 
draagt volgens haar als zodanig bij aan de 
schoonheid en het plezier van een bezoek 
aan Maastricht en mag dan ook niet aan de 
bestuurstafel ontbreken. | W!M

Onlangs is Floor van Spaendonck als nieuw 
lid toegetreden tot de Raad van Toezicht 
van Stichting Centrummanagement 
Maastricht (CMM) Zij volgt Ton Smeets op 
die van portefeuille wisselt naar ‘vastgoed’.  
Dat zij de portefeuille cultuur kreeg 
toebedeeld, is alleszins geen verrassing. 
Floor van Spaendonck ademt cultuur. Zij 
is sinds drie jaar de directeur van Bureau 
Europa, het instituut voor architectuur en 
ontwerp in Maastricht. Daarnaast is ze 
programmamanager Cultuur en Erfgoed 
bij het Interprovinciaal overleg (IPO) en 
heeft ze zitting in het bestuur van Cultuur 
in Maastricht. De kennismakings- en 
overdrachtsvergadering hebben inmiddels 
plaatsgevonden en zijn alvast goed bevallen.

FLOOR VAN SPAENDONCK: 
NIEUW LID RAAD VAN TOEZICHT

'Je hoeft hier niet naar een museum te gaan om van 
architectuur of kunst te genieten. In Maastricht vind je die 

kunst gewoon op straat...'

DATA DASHBOARD
KOMT ERAAN

Gemeente, Centrummanagement en VEBM bouwen samen aan eigen data platform

We schreven er al 
regelmatig over in eerdere 
uitgaven van WIM; het 
nut en de noodzaak van 
het hebben van een goed 
datadashboard voor de 
stad. De behoefte om meer 
inzicht in- en analyse van 
cijfers te hebben is door 
corona alleen maar sterker 
geworden en de komst 
van zo’n datadashboard 
daarmee nog meer gewenst. 
Tijd dus voor een update 
én meteen goed nieuws. 
Want Centrummanagement 
werkt momenteel samen 
met Gemeente Maastricht 
en de Vereniging Eigenaren 
Binnenstad Maastricht 
(VEBM) aan een eigen 
datadashboard voor het 
centrum van de stad. Het 
eerste resultaat zal naar 
verwachting vanaf het 
najaar in de lucht zijn. 

Paul ten Haaf, directeur 
Centrummanagement:
“Anders dan eerdere berichtgeving, waarin 
we schreven de samenwerking te hebben 
gezocht met externe partijen om een 
datadashboard te realiseren, hebben we die 
plannen moeten bijstellen. Dit vanwege de 
strenge wet- en regelgeving op het gebied 
van privacy. Data verkrijgen is één ding, 
maar het ook consequent en zorgvuldig 
kunnen gebruiken is een tweede. Dan 
moet je die privacy kunnen waarborgen, 

want alleen dan kunnen we er ook echt 
iets mee. In samenwerking met externe 
partijen zijn er op dit punt nog teveel 
onzekerheden op dit moment. Dat heeft ons 
doen besluiten om het in eigen beheer te 
doen, samen met de Gemeente Maastricht. 
Het mooie is dat we nu dan ook echt aan de 
slag kunnen en er inmiddels een begin is 
gemaakt met de datasystemen en -bronnen 
die nu beschikbaar zijn. Denk daarbij aan 
CBS, INretail, Locatus en gegevens vanuit 
onderzoek dat door de gemeente zelf is 
gedaan. Het begin is er. De komende tijd 
gaan we dit steeds verder uitbouwen.”

Stefan van Aarle, voorzitter VEBM:
“Vanuit de VEBM zijn we heel blij dat we 
gestart zijn met de realisatie. Niet meer 
afwachten, maar aan de slag gaan met 
dat wat er wel is. En er is gewoon al veel 
beschikbaar. Er zijn landelijke en publieke 
gegevens en daarnaast heeft de gemeente 
al veel onderzoek gedaan. Als we dit 
overzichtelijk samen kunnen brengen in één 
platform, is dat een heel goed begin. Zeker 
ook voor vastgoedeigenaren, onze leden van 
VEBM, is dit een heel belangrijke tool die 
toegang biedt tot waardevolle informatie. 
Met daarbij de ambitie om dit steeds verder 
uit te breiden, ook met bezoekersaantallen, 
want dat blijft natuurlijk een heel waardevol 
iets. Maar dat moet wel op de juiste manier 
verkregen worden om er ook daadwerkelijk 
iets mee te kunnen.”

Huub Boom, Onderzoek & Statistiek 
gemeente Maastricht:
“Gelet op de toenemende vraag en behoefte 
aan meer inzicht, was het vooral zaak 
om aan de slag te gaan. Samen met een 
collega vanuit Onderzoek & Statistiek 
hier binnen de gemeente, zijn we gaan 
inventariseren over welke relevante data 
we nu beschikken. Dan hebben we het over 
eigenlijk over drie type data; ten eerste 
externe data, denk daarbij aan bronnen als 
CBS voor geografische gegevens of data 
vanuit de Provincie over verkeersstromen. 
Daarnaast de data die we inkopen, zoals 
bijvoorbeeld van Locatus, die het aantal 
verkooppunten in een stad bijhouden. Tot 
slot voegen we daar eigen data vanuit 
de gemeente aan toe. Denk daarbij aan 
gegevens over panden en woningen in 
de binnenstad, maar bijvoorbeeld ook het 
aantal hotelovernachtingen. Daarnaast doen 
we als gemeente zelf regelmatig onderzoek. 
Ook dat kunnen we gebruiken. Dit gaan we 
nu verder uitbreiden met data die we zelf 
gaan ophalen. We gaan vanaf nu structureel 
de straat op om nog meer inzicht te krijgen 
in bezoekersprofielen en dus in zaken als 
wie de stad bezoeken, wanneer, waarom 
en waar deze bezoekers verblijven. Daar 
wordt in september mee begonnen en het 
plan is om dit vier keer per jaar te doen. Alle 
data voegen we samen in het dashboard 
en verdelen dat onder in thema’s, ook wel 
‘tegels’. Denk aan wonen, werkgelegenheid, 
bezoekers en mobiliteit. Zo ontstaat er een 
heel dynamisch platform dat we steeds 
actualiseren en verder aanvullen en dat zo 
inzichten gaat bieden die waardevol zijn 
voor ondernemers en belangenorganisaties 
in de stad.” | W!M

'Er zijn landelijke en 
publieke gegevens en 
daarnaast heeft de 
gemeente al veel onderzoek 
gedaan. Als we dit 
overzichtelijk samen kunnen 
brengen in één platform, is 
dat een heel goed begin.'

'een dynamisch 
platform dat (...) 

inzichten gaat bieden 
die waardevol zijn 

voor ondernemers en 
belangenorganisaties 

in de stad.'

Floor van Spaendonck
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Voorzitter College van Bestuur Universiteit Maastricht over...

De naweeën van corona voor medewerkers en studenten en de ambitie van 
de universiteit om op andere plekken in de provincie verder te groeien. 

En ook: de rust die ze haar collega’s en studenten toewenst in het nieuwe 
academisch jaar én de kansen die er voor de stad liggen dankzij de 

innovatie en technologische ontwikkelingen die plaatsvinden. Het kwam 
allemaal voorbij in gesprek met Rianne Letschert, voorzitter College van 
Bestuur van de Universiteit Maastricht. We spraken haar op de valreep 
voor haar vakantie, blikten kort terug en keken vooral vooruit naar het 

nieuwe academische jaar dat zich uitstrekt.

Zonder regels, met gevulde collegezalen: 
als je het zo bekijkt, was de afsluiting van 
het academisch jaar ’21 –’22 er een waar 
we in de twee jaar ervoor alleen maar van 
konden dromen. Voelt het voor jou ook zo?  
“Het is zeker een hele verbetering ten 
opzichte van vorig jaar. En ik ben ook 
heel blij dat de collegezalen hier weer 
goed gevuld zijn. Dat is sinds corona niet 
vanzelfsprekend. Op bijna de helft van 
de universiteiten in het land kwamen 
afgelopen maanden nog steeds minder 
studenten naar de colleges in vergelijking 
met voor corona. Maar dat geldt gelukkig 
dus niet voor Universiteit Maastricht. Dat 
neemt niet weg dat corona uiteindelijk 
wederom een schaduw wierp op het 
jaar dat we afsluiten. Het voortdurend 
moeten switchen tussen open en dicht, 
dat werkt nogal disruptief voor een 
onderwijsinstelling. Er is gedurende ruim 
twee jaar heel veel van medewerkers en 
studenten gevraagd. De druk die dat oplegt, 

die voel ik nog steeds in mijn omgeving. 
In de maanden voorafgaand aan corona 
hadden we ook nog de cyber hack. Dus 
gewoon normaal je werk doen, lijkt voor 
ons heel ver weg. Ik gun ons nu echt een 
heel rustig jaar.”

Of die rust er ook gaat komen met de 
nieuwe aanwas studenten die Universiteit 
Maastricht in september verwelkomt, dat 
is de vraag. Het zijn wederom weer meer 
studenten die voor Maastricht kiezen, toch?  
“Er is inderdaad sprake van een lichte groei, 
maar dat is precies waar we op inzetten. 
We hanteren bewust geen agressieve 
groeistrategie. Juist om overbelasting van 
de organisatie te voorkomen. En ook voor 
de stad, want uiteindelijk heeft Maastricht 
ook zo haar grenzen, gelet op huisvesting, 
cultuur en leefritme. Als we inzetten op 
groei, dan doen we dat liever in Venlo en 
Heerlen in plaats van Maastricht. In Venlo 
loopt nu een investeringsprogramma voor 

de ontwikkeling van de Greenport Campus 
rondom diverse duurzaamheidsthema’s. 
Daar willen we verder uitbreiden met 
meerdere opleidingen, ook in samenwerking 
met de Radboud Universiteit Nijmegen. Niet 
alleen om het aanbod daar te verbreden, 
ook om de druk op Maastricht weg te 
nemen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk 
wel de student die kiest en is Maastricht 
nog steeds geliefd bij studenten in binnen- 
en buitenland. Dus het blijft altijd zoeken 
naar de juiste balans.”

Hoe zit het met die balans in Maastricht? In 
het verleden werd nog wel eens gezegd dat 
de stad en universiteit nog te veel als twee 
losse entiteiten werden gezien die langs 
elkaar leefden. Hoe zie jij dat?
“Als je het mij vraagt, ligt die tijd inmiddels 
wel achter ons en hoeven we die vraag niet 
meer te stellen. De universiteit en de stad 
versterken elkaar hier volop. Zo blijkt wel 
uit tal van succesvolle samenwerkingen 

binnen allerlei sociaal maatschappelijke 
projecten, waarbij studenten zich als 
vrijwilliger inzetten. En laten we vooral 
niet vergeten dat er zo’n 5.000 mensen 
werkzaam zijn voor de universiteit. Die 
wonen, werken en leven allemaal in en 
rondom Maastricht. Er is bovendien geen 
enkele andere partij die zo’n enorme 
vastgoedportefeuille heeft en al die mooie, 
oude gebouwen koestert en in onderhoud 
voorziet. Als universiteit geven we de stad 
dus ook heel veel: werkgelegenheid, sfeer, 
kennis en innovatie.”   

Maastricht als kennisstad, we horen het 
steeds vaker voorbij komen. En dat dat veel 
nieuwe kansen met zich meebrengt, ook 
buiten de muren van de universiteit. Toch 
klinkt het voor mensen van buitenaf vooral 
nog als toekomstmuziek en ‘ver van mijn 
bed’, maar dat is het dus niet?
“Zeker niet. Denk bijvoorbeeld eens aan de 
mogelijke komst van de Einstein Telescope. 

Dat zou zo’n enorme boost en economische 
versterking zijn voor Maastricht en de 
regio. Daarmee trek je een heel nieuwe 
sector aan rondom hoogwaardige 
technologie, met werkgelegenheid 
op zowel MBO, HBO als universitair 
niveau. Deze nieuwe doelgroepen bieden 
tal van mogelijkheden waar menig 
ondernemer iets mee kan. Van horeca tot 
evenementenbranche tot creatieve sector 
en zoveel meer. Maar als we dat willen, dan 
moeten we dat nu laten zien. We hebben de 
stad nodig om te laten zien dat we dit met 
zijn allen steunen. Hoe meer we ons als 
Europese stad profileren die openstaat voor 
deze nieuwe kennis, hoe groter de kans 
dat het gaat lukken om hem daadwerkelijk 
hierheen te halen.” 

Aan je enthousiasme te horen, is dat nog 
niet alles?
“Wat te denken van Randwyck? Onze 
focus in Maastricht ligt nu nog vooral 

op gezondheid. Op en rondom de Health 
Campus in dit deel van de stad, vindt 
zóveel innovatie plaats. Hier zijn dagelijks 
zo’n 10.000 tot 15.000 studenten en 
wetenschappers in de weer met leren en 
bestuderen. Alleen nodigt dit gebied nu 
niet bepaald uit om lang te verblijven. Dat 
is jammer, daar valt in mijn ogen echt nog 
terrein te winnen. Letterlijk en figuurlijk. 
Het ontbreekt daar aan faciliteiten op het 
gebied van horeca, wonen en recreëren. 
Het is zonde dat er nog niets mee wordt 
gedaan. Als je dat samen ontwikkelt, kun je 
daar echt iets heel moois van maken. Het is 
bovendien ook weer een goede manier om 
de druk van de binnenstad af te halen.” 

Dus, waar wachten we nog op?
“Ja, als je ze wil zien, dan zijn er volop 
mogelijkheden om als stad en universiteit 
nóg meer van elkaar te profiteren. En niet 
alleen in de toekomst, ook nu, en dus ook in 
het nieuwe schooljaar dat voor ons ligt.” | W!M

KANSEN, KENNIS EN KIEZEN VOOR 
GROEI BUITEN MAASTRICHT
KANSEN, KENNIS EN KIEZEN VOOR 
GROEI BUITEN MAASTRICHT

'Als je ze wil zien, dan zijn er volop mogelijkheden om als stad en 
universiteit nóg meer van elkaar te profiteren.'

UM Agenda
INKOM
23 — 26  augustus

Opening Academisch Jaar
5 september 

Alumni Day 2022
9 september

PAS Festival 
10 — 11 september

Rianne Letschert

OP BIJNA DE HELFT 
VAN DE UNIVERSITEITEN 
IN HET LAND KWAMEN 
AFGELOPEN MAANDEN 
NOG STEEDS MINDER 
STUDENTEN NAAR 
DE COLLEGES IN 
VERGELIJKING MET 
VOOR CORONA. MAAR DAT 
GELDT GELUKKIG NIET 
VOOR UNIVERSITEIT 
MAASTRICHT.
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De herontwikkeling van een boegbeeld

EEN NIEUW LEVEN
VOOR HET OUDE 
V&D GEBOUW

Wonen, winkelen en recreëren 
Het pand aan de Grote Staat 5-15/ Achter 
het Vleeshuis 26 beslaat zo’n 25.000m². 
In een deel is De Bijenkorf gevestigd, 
maar ruim 14.000m² staat leeg sinds het 
vertrek van Hudson’s Bay uit Nederland, in 
afwachting van een nieuwe bestemming. 
Eigenaar CBRE Investment Management zal 
het gebouw transformeren naar een plek 
waar gewinkeld, gewoond en gerecreëerd 
kan worden in het hart van het historische 
stadscentrum van Maastricht.
In dat kader heeft CBRE een onderzoek 
laten uitvoeren door 3W real estate uit 
Maastricht en Fimek uit Zaltbommel 
naar de haalbaarheid van een duurzame 
transformatie van het pand. 

Een stukje historie
Het gebouw aan de Grote Staat 5-15 dateert 
uit 1932 en is ontworpen door Jan Kuijt, 
een Amsterdamse architect. Het was de 
familie Vroom en Dreesmann zelf die 
hem die opdracht gaf destijds. Kuijt heeft 
een aantal V&D’s in deze stijl neergezet, 
waarvan de eerste in Den Haag. Het 
gebouw kenmerkt zich door een combinatie 
van drie bouwstijlen: de Amsterdamse 
school, Art Deco (gebruik van glas in lood 
en de detaillering van het trappenhuis 
bijvoorbeeld) en de Nieuwe Zakelijkheid. 
Deze nieuwe gecombineerde bouwstijl werd 
het Zakelijk Expressionisme genoemd. 
Strak maar met ornamenten, streng maar 
rijk door bijvoorbeeld het gebruik van koper, 
gevelstenen en messing aan de roltrap.

Duurzaam transformeren
Wat kun je doen met een pand dat al een 
vrij specifieke indeling heeft? Opnieuw een 
warenhuis van maken? Die mogelijkheid is 
al vrij snel van tafel gegaan, nu een nieuw 
warenhuis openen niet meer van deze tijd 
zou zijn. Een transformatie kan duurzaam 
worden genoemd wanneer er voldaan wordt 
aan meerdere voorwaarden, waarvan onder 
meer de volgende van toepassing zijn op 
deze transformatie . Het rendement moet 
de investering rechtvaardigen, dat lijkt 
evident. Daarnaast moet de nieuwe functie 
inpasbaar zijn in het bestaande gebouw en 
een meerwaarde bieden voor de omgeving. 
Het geven van een tweede leven aan een 
gebouw, zeker aan een monumentaal pand, 
bevordert voorts het behoud van cultureel 
erfgoed. En tenslotte moet de nieuwe functie 
van het gebouw energetisch duurzaam zijn 
door het gebruik van nieuwe technieken op 
bijvoorbeeld het gebied van isolatie en het 
zelf opwekken van energie. 

Een plan voor de toekomst
Voor welk idee is er nu op basis van de 
uitvoerige onderzoeken die zijn gedaan 
gekozen? Voor zowel wonen als winkelen. 
En dat ziet er als volgt uit. De kelder, begane 
grond en eerste verdieping worden verhuurd 
aan één grote retailer en één of twee 
kleinere met een afzonderlijke ingang voor 
hun deel van het pand. De tweede, derde 
en vierde verdieping worden omgevormd 
tot 50 woningen. Door de indeling van het 
gebouw worden dat hele diverse woningen 
met verschillende oppervlakten. Zo zullen er 
appartementen van 50m2 worden gebouwd, 
maar ook maisonnettes geschikt voor 
gezinnen. Geen eenzijdig woningaanbod 
dus maar een mix, ingepast in de bestaande 
gebouwstructuur. En als klap op de vuurpijl: 

een atrium in het midden van het gebouw 
voorzien van een prachtige binnentuin, met 
daaromheen de woningen. De woningen, 
voorzien van een eigen fietsenberging in 
de kelder van het voormalige warenhuis, 
worden ontsloten vanuit het bestaande 
trappenhuis aan de Vijfharingenstraat.

Oog voor details
Inmiddels is het gebouw ook door de tand 
des tijds aangetast en zijn er oorspronkelijke 
elementen verdwenen. Die worden hersteld 
of teruggebracht, al dan niet letterlijk of 
middels een knipoog naar het verleden. 
De installatietechniek op het dak zal 
worden verplaatst en vervangen door 
zonnepanelen. Ook zijn er plannen om de 
leveranciersingang die wordt gedeeld met 
de Bijenkorf te splitsen waardoor er op de 
hoek van de Vijf Haringstraat en Achter het 
Vleeshuis een plekje vrijkomt voor retail 
of horeca. Dit zal alleen maar bevorderlijk 
werken voor het straatbeeld op die plek.

Hoe nu verder? 
De berekeningen van de plannen en 
technische details worden verder 
uitgewerkt terwijl overleg plaatsvindt met 
de gemeente en met bouwpartners, zoals 
architectenbureau Rijnboutt. De bedoeling is 
om te bouwen in de vorm van een bouwteam, 
waarbij de aannemer die zal worden gekozen 
actief betrokken is in het proces. De start 
van de bouw is - afhankelijk van het verloop 
van het vergunningentraject - voorzien voor 
begin 2023. Aan het einde van het derde 
kwartaal van 2023 zouden dan de winkels 
kunnen worden opgeleverd aan de huurders 
en halverwege 2024 de woningen. En zo zal 
er weer nieuw leven komen in het oude V&D 
gebouw, dat voor velen in de stad altijd een 
bijzondere plek zal blijven. | W!M

Al geruime tijd wordt er hoofdschuddend langs het 
pand aan de Grote Staat gelopen waarin ooit de Vroom 
& Dreesmann was gevestigd. Zonde van de A-locatie 
en van het prachtige monumentale gebouw, hoor je 
zowel bewoners als bezoekers denken. Het pand staat 
inderdaad een tijdje leeg sinds Hudson’s Bay er uit 
vertrok. De eigenaar van het pand heeft nieuwe ideeën 
die al in een vergevorderd stadium zijn. We kunnen hier 
alvast een tipje van de sluier lichten en meer vertellen 
over de concrete plannen om dit iconische gebouw weer 

nieuw leven in te blazen.



HOI!

Wat leuk dat je de maas!post leest. Je 
denkt nu misschien: ‘MAAS!?... WAT IS 
DAT?’. Een nieuw, gratis stadsfestival dat 
ieder jaar in september de start van het 
culturele seizoen zal inluiden. In deze 
maas!post nemen we je mee in wat MAAS! 
jou allemaal zal brengen en wat 
je tussen 8 en 11 september 
kunt verwachten. Zo vind je o.a. 
achtergrondinformatie over het 
festival zelf en highlights uit de 
programmering (waaronder het 
bijzondere ‘Camping Kosmos’ op 
het Vrijthof). We hopen dat je 
na het lezen niet kunt wachten 
tot je MAAS! kunt gaan beleven 
en laten je hier natuurlijk ook 
graag weten wie dit allemaal 
mogelijk maken. Dus: duik in ’t 
programma, dompel jezelf onder 
en kom pas 11 september laat in 
de avond weer boven!
 
Veel (lees)plezier,
TEAM CULTURA MOSAE

 

Op HET VRIJTHOF 
vind je tijdens MAAS! dit 
intieme kunstenfestival in 
campingsferen. Toneelgroep 
Maastricht, Muziekgieterij en 
Cultura Mosae hebben een 
hoogwaardig, maar toegankelijk 
programma samengesteld vol 
theater, dans, muziek, debat en 
kunst. 

2MANYDJS
Knallend het weekend in!
De mannen van 2manyDJs hebben 
geen introductie meer nodig. En als je 
2manyDJs niet kent, dan heb je vast en 
zeker van hun band Soulwax gehoord. Ze 
zijn wereldwijd bekend als innovatieve 
dj’s die met gemak verschillende 
muziekgenres door elkaar gooien en 
een groot feest neerzetten tijdens hun 
optredens. Van Chet Faker tot Tame 
Impala tot the Gossip, alles komt langs in 
hun repertoire met verfrissende remixes 
en zal je aanzetten tot de meeste intense 
dansmoves. 

9 SEPT: 23.00 — 00.00 / STAGE WIM / VRIJTHOF

TONEELGROEP 
MAASTRICHT
‘PUSSY’
Is bier drinken meer iets voor mannen 
dan voor vrouwen? Ben je als jongen een 
‘pussy’ als een meisje voor je opkomt? 
Zijn vrouwen altijd meer van het praten 
en mannen meer van het doen?  Soms kun 
je helemaal verstrikt raken in de jungle 
van stereotyperingen over mannen en 
vrouwen. Bestaat in 2022 ‘echt mannelijk’ 
of ‘typisch vrouwelijk’ überhaupt nog wel? 
PUSSY is een muzikale en persoonlijke 
voorstelling over ‘man zijn’ anno 2022 
en neemt al deze vragen en thema’s op 
ludieke wijze in haar voorstelling op. 
Nieuwsgierig geworden? Kijk en lach mee 
in de Spiegeltent op Camping Kosmos.

9 SEPT:  12.00 — 13.00 / 10 SEPT: 19.00 — 20.00/ 
SPIEGELTENT 'PETER'S PALACE' / VRIJTHOF

GOOSE 
Elektro-glamrock
op z'n best
De vier bandleden van Goose wonnen in 
2002 met een meerderheid van stemmen 
Humo's prestigieuze Rock Rally. Het is een 
ongeschreven wet dat Rock Rally -winnaars 
een bloeiende carriere te wachten staat en 
zo geschiedde! Een van de beschrijvingen 
van Goose is ook wel: "Nine Inch Nails 
meets Roxy Music, Soulwax en Justice”. 
Elektro-glamrock met ballen en zonder 
twijfel ontzettend dansbaar. Ze klinken nog 
altijd fris en vernieuwend en staan daarom 
al 20 jaar op menig festival line-up en 
concertagenda. De Belgische band stond 
o.a. op Lowlands, Pinkpop, Pukkelpop, 
Sziget, Rock Werchter, Paaspop en nu dus 
op Camping Kosmos! 

9 SEPT: 21.00 — 22.00 / STAGE WIM / VRIJTHOF

SVEN RATZKE
‘20th Century 
Songs’
Sven Ratzke bracht 
publiek en pers 
de laatste jaren al 

in vervoering met zijn Bowie shows. 
Voorstellingen van hoog niveau en klasse 
waarin hij de legendarische songs naar 
zijn eigen hand zette, voor ontroering 
zorgde en met zijn verhalen zijn publiek 
op een tijdsreis nam met zijn soms 
hilarische uitstapjes. Want Ratzke heeft 
een gouden combi: hij is een fenomenaal 
zanger maar ook een buitengewoon 
entertainer die elk publiek in zijn ban 
trekt. Met zijn nieuwe show duikt hij in 
zijn catalogus van de mooiste songs van 
de afgelopen eeuw. Nummers van o.a. 
Jacques Brel, Nick Cave, Nina Simone 
en uiteraard ook nog een vleugje David 
Bowie. Zorg dus dat je het niet mist! 

10 SEPT: 16.00 / SPIEGELTENT 'PETER'S 
PALACE' / VRIJTHOF

NEDERLANDSE 
DANSDAGEN
‘And the city was a dream 
on the pulse of your feet’
Huppel mee! Choreograaf Andreas 
Hannes werkt veel met skipping 
(huppelen) in zijn voorstellingen. “Door 
te huppelen herinneren we ons hoe het 
is om gewoon blij te zijn”, zegt hij. Het 
is bovendien goed voor je lijf, beter dan 
rennen. Dus we gaan -in aanloop naar 
het 25-jarig jubileum van de Nederlandse 
Dansdagen- huppelen. Met dansscholen 
uit de stad, maar ook met jou! Ervaar 
onder leiding van een aantal dansers hoe 
de beleving van de stad verandert onder 
het ritme van jouw en heel veel andere 
huppelende voeten, midden op het 
Vrijthof. 

9 SEPT: 15.00 — 16.00 & 17.00 — 18.00/ 
DANSPODIUM / VRIJTHOF

DUIK 'ES IN...

camping kosmos

GEIS & MAAS!
De Mestreechter Geis is 't 
volkseige karaktertrèkske vaan de 
Mestreechteneer: geveul veur humor 
en betrèkkelekheid. 't Is ouch e 
symbool veur de meneer boe-op de 
Mestreechteneer leef, it, drink en 
zingk.

Het vrolijke en spirituele karakter van 
de Maastrichtenaar wordt niet voor 
niets uitgebeeld in een harlekijn, vooral 
bekend van het (oude) carnaval. Het 
is een figuurtje met een lach en een 
traan, de voorloper van de hedendaagse 
clown. Kijk eens naar het beeldje van 
de Mestreechter Geis in de stad met 
het gezichtje verborgen achter een 
halfmasker en met een stok als zwaard 
aan de riem. Deze stok werd de harlekijn 
in oude verhalen en theater regelmatig 
afgenomen om mee te slaan – de 
oorsprong van slapstick! Een carnavalesk, 
clownesk, theater- en slapstickfiguur… 
Dat sluit helemaal aan bij Festival MAAS!! 

Wil je jouw idee over de Mestreechter 
Geis delen? Kom dan vooral naar ‘Het 
Groote Gesprek’ op zondag 11 september 
om 12.00 uur in Spiegeltent ‘Peter’s 
Palace’ op Camping Kosmos!

maas!postmaas!post
Bezoek WWW.FESTIVALMAAS.NL voor het volledige programmaoverzicht.
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DUIK 'ES IN 'T...

CENTRUM &
sphinxkwartier
MARRES, HUIS VOOR 
HEDENDAAGSE CULTUUR, 
neemt je mee op reis naar 
India
Tijdens Festival MAAS! krijg je een 
preview van de expositie “Kolkata” in 
Marres, met werk van kunstenaars uit 
West-Bengalen, India en Nederland. 
Marres, Huis voor Hedendaagse cultuur, 
zal fungeren als een verre echo van 
het architecturale erfgoed van Kolkata 
en wordt een plek vol tegenstellingen, 
verweven door lange lijnen van 
voortgaande tradities. Teams van Indiase 
en Nederlandse kunstenaars zullen de 
ruimtes van Marres omtoveren tot intieme 
tekenkamers, door bamboewanden 
omgeven cartoon salons, drukke 
doorgangen met neonlicht, speciaal 
vervaardigde vloeren en posterwanden. 

10 & 11 SEPT: 12.00 — 17.00 / MARRES

KESSELSKADE
Artiesten Rijaloet
Waar kan de Mestreechter Geis beter 
uitgedragen worden dan op het podium? 
Juist ja. Dat dachten ze bij de Kesselskade 
ook. Zij geven onze lokale helden daarom 
een muzikale kans tijdens de “Artiesten 
Rijaloet”. Zowel overdag als 's avonds zal 
er een gevarieerd programma zijn met 
bands en artiesten uit heel Limburg.

9 SEPT: 14.00 — 01.00 / 10 SEPT: 15.00 — 01.00 / 
11 SEPT: 14.00 — 23.00 / KESSELSKADE

HAFABRA: Harmonie, 
fanfare & brassband op 
pad in Maastricht
Limburg staat bekend om zijn harmonieën 
en fanfares dus zij mogen zeker niet 
ontbreken tijdens festival MAAS! Daarom 
zullen er op donderdag en zondag 
concerten worden gegeven én zal op 
zondag een defilé plaatsvinden waaraan 
verschillende muziekkorpsen meedoen.

8 SEPT: 19.30 — 20.30 / FANFARE ST. SERVATIUS 
/ OP DE THERMEN / 11 SEPT: 16.00 — 17.00 / 
FANFARE CONCORDIA / OP DE THERMEN / 11 
SEPT: 17.00 — 18.00 / FANFARE ST. HUBERTUS 
/ OP DE THERMEN / 11 SEPT: 14.00 / START 
DEFILÉ STATION → KESSELSKADE

reisBUREAU 
EUROPA 
Lange tijd waren we 
aan huis gekluisterd, 
maar nu staat het 
reizen opnieuw op de 

agenda. Dus opent Bureau Europa haar 
eigen reisbureau, want ze tonen je graag 
Maastricht en omgeving met daarbij de 
nadruk op architectuur, stedenbouw en 
landschapsontwerp. Bij reisBureau Europa 
kies je aan de balie een wandeling of 
fietstocht door de Limburgse omgeving 
uit of een persoonlijkere reis, namelijk 
een stadswandeling met gids. Overigens 
kun je tijdens heel MAAS! gewoon 
binnenlopen. Dus kom en verken samen 
met hen het mooie Maastricht en 
Limburg! 

10 SEPT: 12.00 – 17.00 / 11 SEPT: 12.00 – 17.00 / 
BUREAU EUROPA

LANDBOUWBELANG 
groepsexpositie ‘Transport 
Artspace’’
Sinds 2002 is culturele vrijplaats 
Landbouwbelang de plaats voor 
experiment en opstartend talent in 
Maastricht. Een dynamische plek waar 
steeds weer nieuwe initiatieven en 
groepen ontstaan met inclusie 
en zelfredzaamheid als vereisten. 
Sinds 2020 is het Landbouwbelang 
een expositieruimte rijker: Transport 
Artspace. Kunstenaars hebben er de 
grootste vrijheden hun exposities vorm 
te geven. Tijdens festival MAAS! laten 
ze graag zien dat Maastricht een grote 
autonome en boeiende kunstscène 
heeft en daarom organiseren ze een 
groepsexpositie.  

9 SEPT: 14.00 – 23.00 / 10 SEPT: 14.00 – 23.00 / 
LANDBOUWBELANG 

Natuurlijk wordt MAAS! niet 
alleen gevierd op het Vrijthof. 
Als echt stadsfestival zal er op 
allerlei plekken in zowel HET 
CENTRUM als in een aantal 
WIJKEN van alles te doen zijn. 
Voor MAAS! is het belangrijk 
dat het een weekend is van, 
voor en door Maastricht en 
haar mensen, organisaties en 
instellingen. 

PAS FESTIVAL 2022: Kom 
eens binnenkijken bij 
Universiteit Maastricht
Tijdens PAS gedurende festival MAAS! 
openen de universiteitsdeuren om 
iedereen uit stad en regio te trakteren op 
een programma vol interessante wetens-
waardigheden, muziek en theater. Je kunt 
helemaal je eigen route bepalen in de 
tuinen, binnenplaatsen en de zalen van 
deze geweldige gebouwen. 

9 & 10 SEPT / WWW.PASMAASTRICHT.NL

JAN VAN EYCK
Food art film festival 
(FAFF): Reclaiming Taste 
FAFF 2022 toont de scherpe kantjes van 
onze voedsel-industrie. Is ons voedsel 
nog wel voedzaam genoeg door alle 
technologische snufjes die toegepast 
worden bij het kweken van ons eten? Met 
een programma van filmvertoningen en 
speculatieve maaltijden willen we streven 
naar een betere wereld waarin mens 
en natuur elkaar respecteren. Kom je 
smaakpapillen testen, ook voor het jonger 
publiek is er aanbod genoeg! 

8, 9 & 10 SEPT / JAN VAN EYCK ACADEMIE / 
WWW.JANVANEYCK.NL

LUMIÈRE ‘Woman at War’
Voor festival MAAS! opent filmhuis 
Lumière haar buitenbioscoop en 
presenteert ‘Woman at War’, een 
verrassende feelgood film met een 
vrouwelijke ‘David’ als hoofdrolspeelster. 
Het gaat over Halla, de goedlachse 
dirigent van een koor. Op het platteland 
van IJsland strijdt zij met pijl en 
boog tegen multinationals die de 
hooglanden dreigen te verwoesten. In 
het voorprogramma zijn er 4 indringende 
korte video’s van Quiet Community te 
zien.

9 SEPT: 21.00 — 23.00 / TAPIJNKAZERNE

MAASTRICHT SPORT
Kom je mee sporten? Sporten is de 
ultieme manier om genoeg beweging 
te krijgen, maar ook leuk om nieuwe 
vrienden te maken! Daarom organiseert 
Maastricht Sport een te gek sport- en 
beweegprogramma met verschillende 
sportaanbieders uit de stad voor kinderen 
en jongeren. Het stadspark en Plein 
1992 worden tijdens festival MAAS! 
omgetoverd tot een heus sport- en 
spelparadijs. 

10 & 11 SEPT: 12.00 — 18.00 / STADSPARK / 
PLEIN 1992 / WWW.FESTIVALMAAS.NL

KUNSTBENDE
Limburg Zomertour
Elke zomer gaat Kunstbende Limburg 
op pad door heel Limburg om de leukste 
pop- en cultuurfestivals aan te doen. 
De line-up tijdens MAAS! is nog een 
verrassing, maar zoals je van hen gewend 
bent is iedere kunstdiscipline welkom en 
leveren ze adembenemende optredens.

10 & 11 SEPT: 12.00 — 18.00 / STADSWAL

WALKING FOOTBALL 
Annemarie Penn-te Strake 
VS. Theo Bovens in een 
potje straatvoetbal!
Onze eigen burgemeester tegen oud-
gouverneur Theo Bovens in een walking 
football confrontatie. Een vrouwenteam 
onder leiding van de burgemeester 
zal het opnemen tegen een team van 
ambtenaren onder leiding van de oud-
gouverneur. Us MVV-ke zal dit samen 
met Maastricht Sport organiseren en 
begeleiden! 

10 SEPT: 14.00 — 16.00 / STADSPARK, BIJ DE 
OEVERWAL

MAAS! is er voor iedereen, 
voor jong & oud. Zeker in HET 
STADSPARK ben je met het 
hele gezin op de goede plek. 
Maastricht Sport presenteert 
zich hier namelijk met een 
groot aantal verenigingen 
en Kunstbende laat o.a. het 
fantastische talent van Pop 
in Limburg zien. Ook voor de 
kleintjes is er van alles te doen!

DRUKKUNST-
MUSEUM
Druk je uit
‘Druk je uit’ is een 
activiteit voor 
iedere jongere die 

graag creatief bezig is, op welk niveau 
dan ook! Je gaat een schilderij maken 
waarin je voornaam en je hobby of sport 
wordt uitgebeeld. Dat gaat op een hele 
makkelijke manier, door met losse letters 
je naam te drukken (stempelen) zoals dat 
vroeger ook in de drukkerijen gebeurde. 
Dit ga je allemaal zien en toepassen bij de 
stand van het Drukkunstmuseum. Druk je 
mee? 

10 & 11 SEPT: 12.00 — 18.00 / KIOSK STADSPARK

DUIK 'ES IN 'T...

JEKERKWARTIER 
& stadspark

Bezoek WWW.FESTIVALMAAS.NL voor het volledige programmaoverzicht. Bezoek WWW.FESTIVALMAAS.NL voor het volledige programmaoverzicht.
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wyck

CENTRE CÉRAMIQUE 
presenteert... 
JAZZ MAASTRICHT
In het mooie gebouw van Centre 
Céramique zal een heel speciale show 
plaatsvinden: een interactieve freakshow 
fanfare met zang en dans! De show 
zal geleid worden door Dr. Lady J, een 
vrolijke dame uit Montréal die speelt met 
een diep geluid dat ontstaan is uit beats, 
brass en experimentele muziek.

10 SEPT: 14.30 – 17.00 / CENTRE CÉRAMIQUE

HOGE FRONTEN
‘Blank Space’
Blank Space neemt je mee naar je 
mentale ‘tussenruimte’. Aan de hand van 
verschillende stellingen zoals, ’Ik krijg 
niet vaak spijt van keuzes’ of ‘Ik verander 
vaak van mening’, creëert deze installatie 
een beeld van jouw gedachten. De 
antwoorden maken je gedachtepatroon 
zichtbaar in een kunstwerk. 

10 SEPT: 13.00 – 17.00 / STATIONSHAL

STADSNOMADE
Stadsnomade richt een pop-up skatepark 
in. Gedurende de dag vindt je hier 
skateworkshops voor kids en skateboard 
jams (wedstrijden) voor ervaren 
skateboarders plaats. Een DJ zorgt voor 
de juiste vibe.

11 SEPT: 12.00 — 18.00 / PLEIN 1992

Aan beide kanten van de Maas 
beleef je MAAS! Dus ook in 
WYCK zorgen de ondernemers 
voor extra gezelligheid. 
Hiervoor ben je bij de Poshoorn, 
het Wycker Cabinet en Café 
Zondag aan het juiste adres. 
Meer zin in shoppen? De 
VINTAGE FASHION MARKET 
zal op zondag de straten vullen.

HOGE FRONTEN
STIL.de stad 
Een audioverhaal dat op theatrale wijze 
verteld wordt terwijl je op een gezellig 
buurtbankje zit. Een betere stadsbeleving 
is er bijna niet tijdens het luistermoment 
op het Orleansplein en het Volksplein. Je 
ontdekt de verhalen achter de gevels. 

8 — 11 SEPT / ORLEANSPLEIN / VOLKSPLEIN

COMPAGNIE COVAR 
Café Covar
Voor Café COVAR ging theatermaker 
Princess Bangura in gesprek met jongeren 
in en rondom Pottenberg. Zij sprak met 
hen over hun afkomst, heden, dromen en 
toekomst. Deze verhalen schetsen samen 
een portret over ‘familiebanden en de 
plek waar iemand opgroeit’ en zorgen 
voor een energiek concert.

8 & 9 SEPT: 16.00 & 19.00 / 10 SEPT: 13.00, 16.00 & 
19.00 / DE BUURT BRÖK, TERRACOTTAPLEIN 17

SAM: Kunst en dans voor 
iedereen 
Tijdens Festival MAAS! houdt SAM open 
dag. Op de Anjelierenstraat werken 
allerlei verschillende kunstenaars en zij 
laten je graag hun atelier en werk zien. 
Liever zelf in actie? Dan kun je mee doen 
aan een van de workshops van Oxygen 
Academy of Dance. 

11 SEPT / 11.00 — 15.00 / OPEN DAG / 
12.00 — 14.00 / WORKSHOPS OXYGEN / 
ANJELIERENSTRAAT 40

DUIK 'ES IN DE...

wijken
Nu de Geis eenmaal uit de fles 
is, zweeft deze door de hele 
stad, zonder grenzen. Daarom 
zal er in POTTENBERG, 
MARIABERG, 
BRUSSELSEPOORT, 
SCHARN, BLAUWDORP 
en SINT PIETER ook MAAS! 
programmering zijn. 

Ontdek het 
VOLLEDIGE 

PROGRAMMA 
online!

Bezoek WWW.FESTIVALMAAS.NL voor het volledige programmaoverzicht.
CULTURA MOSAE

Festival MAAS! wordt georganiseerd door 
Stichting Cultura Mosae: “Wij vinden 
het belangrijk dat cultuur zichtbaar (en) 
toegankelijk is voor iedereen. Daarom 
initiëren, organiseren en verbinden we 
cultuur in Maastricht. Zo dragen we bij 
aan het creëren van een samenleving die 
eigenheid en diversiteit viert, verschillen 
overbrugt en mensen verbindt. Festival 
MAAS! is voor ons een project waarin 
onze visie en doelen mooi samenkomen. 
Samen maken we cultuur, daar staan en 
gaan we voor!” 

Voor een overzicht van alle activiteiten 
of meer informatie, neem een kijkje op 
www.culturamosae.nl.




