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Snel pak voor ploeg slimme Maastrichtenaar

Op de voorkant van het nieuwe jaarboek staat een wielrenner
afgebeeld in de windtunnel van de TU Delft, bij het testen
van het nieuwe aerodynamische pak dat Tom Dumoulin
en Team Giant-Alpecin hielp op 15 juli de tijdrit te winnen
in de Tour de France van 2016. De figuur op de coverfoto is
echter geen echte wielrenner. Het is een exacte replica van
de Maastrichtenaar, gemaakt van plastic met een 3d-printer.

Fast suit for smart Tom

The cover of Jaarboek Maastricht shows a racing cyclist in
the wind tunnel of Delft Technical University, testing the
new aerodynamic skinsuit that helped Tom Dumoulin
and Team Giant-Alpecin win the time trial in the Tour
de France on July 15. However, the figure in the picture is
not a real cyclist. It is an exact replica of the famous cyclist
from Maastricht, made of plastic with a 3D printer.
How does that work? A professional cyclist can not hang
around in a wind tunnel for weeks to test the ideal suit.
What is needed is a replica of his body. This is created
by filming the cyclist in a special studio, where his body
shape is recorded in detail bij 150 cameras in half an hour.
This process can be seen in the picture above. Thereafter,
a 3D printer uses the data to craft the components for
a dummy - which takes 50 hours of printing. Different
types of aerodynamic clothing can then be tested for
weeks and weeks in the wind tunnel in Delft.
The optimal skinsuit can result in time savings of ten
seconds in a time trial of an hour.

Hoe gaat zoiets in zijn werk? Een profwielrenner kan zelf
niet weken in een windtunnel rondhangen om het ideale
pak te testen. Dus moet er een pop worden gemaakt. Een
wielrenner als Dumoulin hoeft daarvoor maar een half
uur in een speciale studio te zijn, waar zijn contouren met
150 camera´s haarfijn kunnen worden vastgelegd.
Dat proces is op de foto te zien. Daarna worden de data in
de 3d-printer ingevoerd, die er maar liefst 50 uur over doet
om de acht componenten van Tom 2.0 te
produceren. Deze paspop krijgt vervolgens diverse soorten
aerodynamische kleding aan, die in de windtunnel van de
Technische Universiteit Delft worden getest. Het optimale
skinsuit kan een tijdwinst van tien seconden opleveren in
een tijdrit van een uur.
De ontwikkeling ervan is onderdeel van een nieuwe samenwerking tussen Team Giant-Alpecin en de TU Delft.
Jorn Knops, de performance manager van de wielerploeg,
is ingenomen met de innovatieve partnership, die in vier
projecten wordt uitgewerkt. Het windtunnelpak is er
één van. Een ander is de sensorfiets, waarmee het ideale
rem- en bochtengedrag in afdalingen onder de loep kan
worden genomen. `Giant-Alpecin staat echt open voor
wetenschappelijke inbreng``, zegt dr. Daan Bregman van
het Sports Engineering Institute in Delft.
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Voorwoord
van voorzitter en hoofdredacteur
Voor u ligt het nieuwe Jaarboek Maastricht, met als
thema De slimme stad. Het is innovatie wat de klok slaat:
een Kennis-As van Brightlands zorgt voor nieuw elan
in Limburg.
Ook het Jaarboek, een rijke traditie van inmiddels 61 jaar,
vernieuwt. De editie die nu voorligt bevat voor het eerst
tweetalige verhalen, om ook de internationals te bereiken
die naar hier trekken. De traditionele maandoverzichten die
het wel en wee van Maastricht in beeld en woord weergeven
blijven het hart van het boek. Iedere maand begint nu
met een Engels resumé -in de carnavalsmaand zelfs een
inkijkje voor Engelstaligen in Maastrichtse begrippen als
Kachelpiepers, Tempeleers en Zaate Herremeniekes.
De vernieuwing van het Jaarboek gaat volgend jaar door.
We pakken het internationale karakter van onze stad verder
op, met verhalen van en over Nieuwe Maastrichtenaren.
Die verhalen gaan we door het jaar al delen met andere
lokale media, online. En eind 2017 komt er weer een stevig
boek met Maastrichts wel en wee: een traditie die gekoesterd
mag worden.
Wat de editie 2015/16 betreft rest dank aan allen die een
bijdrage hebben geleverd. De slimme bedrijven en instituten
die het themanummer inhoudelijk en financieel mogelijk
hebben gemaakt. De mensen van MTB Maastricht en
drukkerij Impreso, die met veel inzet het jaarboek in een
oplage van 5.500 exemplaren verzorgen en distribueren.
Sappi, dat voor de 61ste keer het prachtige papier beschikbaar
stelde. Het grotendeels nieuwe bestuur van de Stichting
Jaarboek Maastricht. En bovenal de onvermoeibare
redactieleden, die zorg hebben gedragen voor de maandoverzichten, de foto’s, de themateksten, de eindredactie
en de opmaak.
Alle inspanningen hebben het dikste jaarboek ooit opgeleverd
-een teken dat de slimme stad Maastricht springlevend is.
Erik Rosier & Hans Moleman
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Foreword
by President and Editor in Chief
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We are delighted to present you with the new edition
of Jaarboek Maastricht. The theme is Smart City, since
innovation is a hot topic. The companies and scientific
institutions that form the new Brightlands Knowledge
Axis are bringing new élan to the Province of Limburg.
The Jaarboek -a proud tradition going back 61 years- is
also undergoing changes. Main articles are now presented
in Dutch and English, so as to reach out to the internationals
who are coming to our smart city. The monthly overviews
that describe what’s been going on in Maastricht remain
the core of the book. They now begin with an English résumé
-check out the playful guide for newcomers to such local
terms as Kachelpiepers, Tempeleers and Zaate Herremenieke,
in the Carnival month of February.
The Jaarboek will continue its evolution in 2017, when we
will further highlight the growing international character
of our city with stories about New Maastrichters. We aim to
share their stories with other local media through the year,
online. And late 2017 there will be another substantial
yearbook -nice traditions deserve to be cherished.
For the edition 2015/16, we would like to thank the companies
and institutions that have contributed to the theme, MTB
and Impreso for printing and distribution of the 6000
copies, Sappi for supplying paper, the board of Stichting
Jaarboek and its inspiring new members -and above all the
writers, proofreaders, photographers and lay-out people
who have worked hard to make this the largest Jaarboek
ever.
It is an indication that a smart city called Maastricht is
alive and kicking.
Erik Rosier & Hans Moleman

06

JAARBOEK MAASTRICHT 2015-2016

De metamorfose van Maastricht
Maastricht is snel aan het veranderen van een oude
industriestad in een jonge, slimme kennisstad. Die
ontwikkeling werd bijna een halve eeuw geleden in
gang gezet door dr. Sjeng Tans, die met een harde kern
van supporters ijverde voor een medische faculteit in
Maastricht. In 1976 werd zo de universiteit geboren die
nu haar 40-jarig jubileum viert.
Zie waar het Maastricht gebracht heeft: de universiteit en
het academisch ziekenhuis zijn de grootste werkgevers van
de stad geworden. Samen goed voor meer dan tienduizend
medewerkers, van chirurgen, onderzoekers en bewakers
tot hoogleraren, verplegers en administratieve krachten.
Als we daar de toeleveringsbedrijven, de dienstverleners
en de nieuwe bedrijvigheid in de stad nog bijtellen kunnen
we dit aantal verdubbelen. Feitelijk is de universiteit met
het academisch ziekenhuis en de Brightlands Maastricht
Health Campus de economische motor van de stad geworden.
De groei van deze kenniseconomie is inmiddels een vitaal
speerpunt van het provinciaal beleid, met de constructie
van een kennis-as van vier Limburgse campussen. De
Maastricht Health Campus (gezondheid en life science),
de Chemelot Campus in Geleen (biomaterialen en chemie),
de Greenport Campus in Venlo (voeding en agricultuur)
en sinds kort ook de Smart Services Campus in Heerlen
(data) zijn de plekken waar het moet gebeuren.
De nieuwe campussen varen samen onder de vlag van
Brightlands: locaties waar wetenschappers en ondernemers
samen een kennis-evolutie bewerkstelligen, met maatschappelijk nuttige en commercieel toepasbare producten
en diensten. Ankerpunten van een slimme regio, met
Maastricht als steeds dynamischer centrum.
De Brightlands Maastricht Health Campus alleen al telt nu
zo’n 70 jonge ondernemingen -veelal nog klein- meestal
nog redelijk onbekend, maar druk in de weer om zich te
manifesteren.
Wie had er al eens gehoord van bedrijven als Xilloc,
Enabling Technologies, PathoFinder of Synapse?
Bijna niemand, maar dat kan snel veranderen. In dit
Jaarboek kunt u erover lezen, over wat ze doen en waarvan
ze dromen.

Als deze startups hun markt vinden en doorgroeien, dan
moeten producten en diensten worden gemaakt, getest,
verpakt, verzonden en onderhouden. De slimme stad
levert kortom niet alleen banen op voor academici, maar
voor een veel breder scala mensen.
Maastricht zal mede hierdoor steeds internationaler
georiënteerd raken. Het gemeentelijk en provinciaal beleid
is erop gericht zoveel mogelijk mensen na hun studie in
Limburg te houden. Die trend doet een beroep op het
aanpassingsvermogen van de inwoners van de stad.
Mensen van buiten, nieuwe Maastrichtenaren, zullen steeds
meer deel uitmaken van sociale en culturele ontwikkelingen
die de stadse gemeenschap kunnen verrijken. Want laten
we eerlijk zijn: zonder nieuwe impulsen zou zelfs het trotse
Maastricht toch een tamelijk tam stadje zijn geworden.
Economisch gezien wenkt een inspirerende toekomst.
Het is aan alle inwoners, geboren en getogen Sjengen en
nieuwelingen, om er ook verder iets moois van te maken.
Een slimme stad in het diepe zuiden van de staat der
Nederlanden is aan een boeiend avontuur begonnen.
Hans Moleman & John Ramaekers
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The metamorphosis of Maastricht
Maastricht is rapidly changing from an old industrial
city into a smart young knowledge city. That change
was initiated almost half a century ago by Dr Sjeng
Tans, who with a core group of supporters campaigned
for a medical faculty in the city. The year 1976 saw the
foundation of the university, which is now celebrating
its 40th anniversary.
And just look where it’s taken Maastricht: the university
and the university hospital have become the city’s biggest
employers. Together, they account for more than ten
thousand employees, ranging from researchers, surgeons
and security guards to nurses, professors and administrative
staff.
Once you add all the suppliers, service providers, and
new businesses in the city, the numbers double. In fact,
the university and the Maastricht Health Campus have
become the driving force for Maastricht, economically
speaking.
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The growth of this knowledge economy has become a
vital priority in provincial policy, with the construction
of a ‘Knowledge Axis’ of four Limburg campuses. All this
is happening at the Maastricht Health Campus (health
and life sciences), the Chemelot Campus in Sittard-Geleen
(biomaterials and chemicals), the Greenport Campus in
Venlo (food and agriculture), and the Smart Services Campus
in Heerlen (data).
The new campuses are now united under the banner of
Brightlands: locations where scientists and entrepreneurs
are jointly bringing about an evolution in knowledge, with
products and services that benefit society and have
commercial applications. These Brightlands are anchor
points of a smart region, with Maastricht as an increasingly
dynamic center.
The Brightlands Maastricht Health Campus alone now
comprises about 70 young companies. Quite a few of them
are still small and relatively unknown, but they are working
hard to make progress and show what they can achieve.
Who in the general public has ever heard of companies like
Synapse, Xilloc, Pathofinder or Enabling Technologies?
Hardly anybody, but that’s changing.
This edition of Jaarboek Maastricht tells you about these
companies and what their ambitions are.
When these start ups continue to grow, more products and
services need to be produced, tested, packaged, shipped and
maintained. So the developing smart city of Maastricht
will not just provide jobs for university graduates, but for
a very wide range of people indeed.
That is one reason why Maastricht is becoming more and
more internationally oriented. Municipal and provincial
policies want to ensure that as many people as possible stay
in Limburg after graduation. That calls on the people of
Maastricht to be adaptable. New people, nieuwe Maastrichtenaren, will increasingly be part of the mix.
Economically, there’s a bright future in store. It’s up to
everyone who lives here -both those new in town and
Sjengen- as traditional locals like to call themselves- to
make Maastricht into an even more pleasant city, socially
and culturally speaking.
Hans Moleman & John Ramaekers
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“KLOVEN DICHTEN, DAT IS WAT
WIJ ALS GEMEENTE WILLEN”
”De Maastrichtenaar van nu is
trots, doet de ramen open en zegt:
‘Kom maar binnen, wereld”
“De Universiteit is de lifeline
van deze stad”
Annemarie Penn -te Strake heeft haar debuutjaar als
eerste burger van Maastricht achter de rug. Met Jaarboek
Maastricht praat ze er over in de werkkamer van de
burgemeester aan de Batterijstraat, haar tijdelijke adres
vanwege de ingrijpende restauratiewerkzaamheden in
het oude stadhuis.
Uw eerste jaar in Maastricht zit erop. Hoe was het?
“Nog leuker dan ik had verwacht. Het was mijn wens om
dichter bij de samenleving te komen, iets wat bijna niet
mogelijk was toen ik in Den Haag bij het college van
procureurs zat. Ik kom nu op mijn fietsje vaker in wijken
en buurten en ga naar projecten. De stad waar ik nu al 25
jaar woon leer ik zo nog steeds beter kennen.”
“Daar komt bij dat het werken over de grenzen van de stad
heen mij ook erg goed bevalt. Om samen met steden en
burgemeesters in Zuid-Limburg het samen beter te maken
voor de mensen. De contacten met het buitenland zijn ook
heel interessant.”
Viel er ook iets tegen?
“Neen, eigenlijk niet.”
U bent persoonlijk bedreigd vanwege de nieuwe asielopvang in Malberg.
“Ik ben op internet bedreigd met een paar woorden, ja.
Maar dat is iets anders dan wanneer er plotseling iemand
voor je deur staat. Er zijn wat maatregelen getroffen, meer
was ook niet nodig.”
Burgemeester lijkt toch een risicoberoep te worden. Uw collega in
Keulen is door een demonstrant in haar nek gestoken. Bent u niet

enorm geschrokken toen u daarvan hoorde?
“Niet meer dan wanneer je hoort dat er iemand is neergestoken. Ik heb geen moment gedacht ‘oh, dat zou mij
kunnen overkomen’. Misschien heeft het er wel mee te
maken dat ik in mijn werk bij Justitie heel lang in het
‘criminele circuit’ heb gezeten. Iedereen met een openbare
functie is kwetsbaar, en zeker naarmate je meer in de top
zit en een gezicht wordt. Maar daar zit ik niet mee. Als
rechter ben ik een keer echt bedreigd. Er was een prijs op
mijn hoofd gezet om me te vermoorden. Dat was wel van
een andere orde.”
Het aantal nieuwe asielzoekers neemt af. Betekent dat ook dat
de druk er voor Maastricht een beetje af is?
“Dat de stroom afneemt, daar ben ik blij om. Dat betekent
dat het geen crisis meer is. Het gaat erom dat je mensen helpt
die in nood zijn. Daar moeten we als stad ook gewoon
aan meewerken. Daarom moet je nieuwe asielcentra nu
niet zomaar afblazen. We zitten gewoon in een proces wat
betreft de vergunningen en dat wordt niet anders, ook
niet voor Parkweg en Malberg.”
Waar ging het in Malberg mis? Was het de communicatie met
de buurtbewoners?
“Communicatief is hier niks misgegaan. Mensen mogen
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zeggen of ze voor of tegen opvang zijn. Verzet is er, in
Malberg en aan de Parkweg. Vergeleken met andere
gemeenten hebben we het hier in Maastricht samen
redelijk netjes gedaan, en daar ben ik best trots op. Een
burgemeester kan het nooit iedereen naar de zin maken.
Als er verzet komt begrijp ik dat wel, maar het is een
collegebesluit gedragen door de gemeenteraad -en de
raad is de baas, in ons democratisch bestel.”
Omwonenden van de Parkweg verweten u kritiek ‘schaamteloos
te omzeilen’.
“Dat zijn de woorden van een briefschrijver. Een van de
mooie dingen van ons bestel is ‘the freedom of speech’ en
als iemand dat vindt, dan vindt-ie dat. We zijn gezegend
dat we hier mogen wonen, op ongeveer de beste plek van
de wereld. Als je kijkt naar de beginselen van de rechtstaat,
de beschaving, hoe goed we het allemaal hebben.”
Veilige stad
U hoopte bij uw aantreden dat de criminaliteitscijfers zouden
dalen. Is dat gebeurd?
“Ja. Op vrijwel alle vlakken is de misdaad substantieel
gedaald. Dat gebeurt in de stad, in het land en ook in
Europa. We hebben in Maastricht alleen meer diefstal
gezien van motoren en uit schuurtjes. Voor de rest daalt
alles op een mooie manier.”
“Wat betreft drugs zit de landelijke daling op iets meer
dan 6 procent, in Maastricht is de daling iets meer dan 14
procent. Dat komt door de totale aanpak. We hebben een
‘Frontière-team’ van gemeente en politie, dat opereert
realtime. Dus zo gauw er een melding komt van burgers
gaan ze er meteen op af en ondernemen ze actie. Dat
werkt heel effectief.”
“De veiligheidsbeleving is ook een heel klein beetje beter
geworden, voor het eerst in vele jaren. Dat kan nog beter,
daarin gaan we investeren. Wanneer voelt een stad veilig?
Dat hangt van vele zaken af, niet alleen van criminaliteitscijfers. Heb je werk, ben je gezond, hoe is je sociale
omgeving, voel je je een beetje thuis in je buurt, is de
verlichting goed, zijn er voldoende groenvoorzieningen,
dat zijn allemaal aspecten die van betekenis zijn bij je
veilig voelen.”
“Het gaat dus goed, maar we zijn er nog niet, ook wat
betreft de drugscriminaliteit niet. Maastricht is al 30 jaar
een drugsstad, voordat je daarvan af bent en drugsdealers
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denken ‘daar hebben we niks meer te zoeken’, dat vraagt
een hele lange adem. Het ingezetenencriterium heeft wel
enorm goed gewerkt, want de buitenlandse klandizie
blijft nu weg. Dat is ontzettend fijn.”
U zei vorig jaar dat het Nederlandse voorzitterschap van de EU een
goede gelegenheid zou zijn om de drugsproblematiek in Europa aan
te kaarten. Daar lijkt niet veel van terecht gekomen.
“Helemaal niks. Ik heb minister Van der Steur erop bevraagd,
maar die vond het politiek veel te tricky. Er zijn wel andere
dingen gebeurd. Er is een rapport uitgekomen van de
Vereniging Nederlandse Gemeenten en de nieuwe partijprogramma’s lijken er ook steeds meer naar te neigen dat
we moeten gaan experimenteren om de achterdeurproblematiek op te lossen, en dat je de teelt van wiet moet
gaan reguleren.”
“Als overheid moet je het hele proces, van teelt tot gebruik,
in de hand hebben. Den Haag moet nu nog zeggen ’ga je
gang, ga experimenteren’. En dan zien we wel wat de
uiteindelijke vorm wordt. Dat maakt me niet zo veel uit.”
Ex-illegale wiettelers zijn dus niet uitgesloten als nieuwe
wietproducenten?
“Veroordeelde criminelen? We moeten eerst onderzoek
doen, experimenteren, wetenschap erop zetten, en dan
komt pas aan de orde wie het gaat doen. Ondernemers,
een gemeentelijke dienst of apothekers, ik weet het niet.
Ik hoop dat het na de Kamerverkiezingen van 2017 in een
nieuw regeerakkoord komt te staan.”
Radicalisering
We hebben Mohammed G. in de gemeente gehad, een verwarde man
die radicaliseerde. Had hij niet eerder geïsoleerd moeten worden?
“Het zijn twee zaken die soms in elkaar overlopen, verwarde
personen en radicalisering. Ik vind niet dat in die zaak
sinds ik hier zit iets fout is gegaan. In tegendeel, kijk maar
naar het resultaat. Hij is in november opgepakt en heeft
een stevige gevangenisstraf en TBS gekregen. Tegen de
radicalisering zijn we heel nauwgezet en stevig bezig.
Daar wordt op alle mogelijke niveaus in de regio en de
hele provincie heel veel aandacht aan besteed.”
Kun je daarmee grip krijgen op dergelijke potentieel gevaarlijke
eenlingen?
“In het veiligheidswerk gaat het altijd om informatie. Op
het moment dat er informatie komt die in de richting van
radicalisering zou wijzen, dan komt dat aan de orde in het
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driehoeksoverleg tussen politie, justitie en burgemeester.
Daarna kan er actie komen richting scholen of waar zo
iemand zich maar begeeft. We zijn lokaal en provinciaal
goed bezig. Maastricht heeft nu ook een mooie subsidie
gekregen waarmee we een aantal plannen kunnen uitvoeren.”

staan nu volop op de agenda bij de gemeenteraad. Er is
een plan om bepaalde buurten te beschermen tegen te
veel studenten. We willen voorkomen dat de samenleving
zo ontwricht wordt dat je dat de bewoners niet meer wilt
aandoen. Daarom komt er nieuw beleid, dit najaar.”

In Frankrijk zijn al 15-jarige scholieren opgepakt. Hier is een leerling
van ROC Leeuwenborgh naar Syrie gegaan om er een zelfmoordaanslag te plegen. Hoe gaat Maastricht met zulke risico’s om?
“We weten inmiddels dat radicalisering ineens heel snel kan
gaan, dus je moet er bovenop zitten. Ik ben in september nog
op werkbezoek geweest bij Leeuwenborgh. We hebben
daarbij ook gesproken over de noodzaak dat het onderwijs
informatie aanlevert aan politie en justitie of de gemeente,
als een jongere raar gedrag begint te vertonen. Iedereen
moet dat ook als z’n verantwoordelijkheid voelen.”

Armoedebestrijding

-En dan nog is het Inshallah, God zegene de greep.
“Dat is ook zo, ja.”
Slimme stad
Maastricht mag zich met de universiteit en het academisch ziekenhuis
een smart city noemen. Hoe groot is het belang van deze instellingen?
“De universiteit is de lifeline van de stad. Het TNO heeft
uitgerekend dat de universiteit Maastricht jaarlijks zo’n
400 miljoen euro oplevert. Dat weet niet iedereen.
“Maar ik snap goed dat er mensen zijn die hun vertrouwde
Maastricht zien veranderen. En ik snap ook heel goed dat
het voor sommigen pijnlijk is. Tegelijkertijd, als Maastricht
geen universiteit had zou het nu een dorpje zijn. Een
redelijk dood dorpje. Daarom willen we samen met de
universiteit inwoners meer inzicht geven in waarom die
universiteit zo belangrijk is voor de stad.”
Kan Maastricht de grote studentenpopulatie goed aan?
“Wat het wonen betreft gaat het goed. Er zijn mooie
ontwikkelingen met campusachtige gebouwen, waar
honderden studenten ruimte krijgen. Qua diversiteit ook,
je hebt studenten die liever op een zolderkamer zitten,
maar er zijn er ook die een appartement kunnen betalen met
een open keuken en een plek voor de auto in de parkeergarage. Dat gaan we allemaal realiseren. Studentenoverlast
is een ander verhaal. Maar ook dat kunnen we aan.”
Er zijn straten in de stad waar de helft van de bewoners inmiddels
student is. Daar zeggen mensen ‘Het is onze straat niet meer. We
worden gewoon weggepest door die studenten’.
“Daar zijn we mee bezig. Woningsplitsing en normering

De ontwikkeling van de universiteit, het MUMC+ en de bedrijven
en onderzoeksgroepen eromheen is goed voor kenniswerkers. Maar
gewone Maastrichtenaren kunnen zich afvragen ‘wat schiet ik
ermee op, met zo’n slimme stad?’ Levert het bijvoorbeeld banen op
voor de aanzienlijke groep armere inwoners?
“We zijn bezig met echt mooie plannen om beter duidelijk
te maken wat we aan die universiteit hebben. De universiteit gaat in het onderwijscurriculum opnemen dat je als
student ook een maatschappelijke stage in de stad moet
doen. Iets geven aan Maastricht dus, bijdragen aan de
lokale samenleving. Dat begint goed te lopen. Er zijn
bijvoorbeeld al 200 studenten die hebben gezegd dat ze
graag iets willen doen voor de inwoners. Zoals, oude mensen helpen met boodschappen doen.”
Autofabriek NedCar in Born heeft afgesproken een aantal moeilijker
bemiddelbare mensen aan werk te helpen. Is dat ook iets voor de
universiteit?
“Ik weet niet hoe ze hun personeel selecteren. Kijk, het
armoedeprobleem van de stad gaat deze universiteit niet
oplossen. Daarvoor staan wij aan de lat, als gemeente, met
partners.”
Maastricht trekt een miljoen euro extra uit voor armoedebestrijding.
Is dat voldoende?
“Dat kan ik niet overzien. Wat ik wel weet is dat de kloof
tussen arm en rijk in de hele wereld groter wordt, en dat
zie je ook in Europa en in Nederland. Ik zou willen dat
we in Maastricht die kloof kleiner maken. De wethouder
heeft daar plannen voor, en de raad wil dat ook graag. Ik
vind absoluut dat we daar hard aan moeten werken.”
Hoe staat Maastricht ervoor tegen 2025, na uw tweede ambtstermijn?
“Mijn tweede?! Ik heb beloofd dat ik een termijn doe, en
daarna zien we wel weer verder. Er is heel veel in ontwikkeling. Aan het einde van deze termijn hoop ik dat de
armoedebestrijding goed loopt, dat de criminaliteit blijvend
tot een minimum is gezakt en de veiligheidsbeleving is
vergroot.”
“Ik verwacht dat we ons als stad, als hoofdstad van de
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provincie, verder ontwikkelen tot een internationale stad,
samen met een universiteit die groeit en bloeit. Zodat we
kunnen bijdragen aan een grensoverschrijdende agglomeratie
-want daar moeten we naartoe. Daar kan Maastricht een
enorme bijdrage aan leveren.”
U zei vorig jaar toen u begon als burgemeester: ‘Ik zou willen dat
alle Maastrichtenaren kunnen zeggen ‘Ik heb een goed leven’. Hoe
staat het daarmee?
‘’Dat is een zaak van lange adem, natuurlijk. Neem de
kloof tussen arm en rijk. Voordat die is overbrugd, daar
heb je wel een generatie voor nodig. Maar ik vind wel dat
de stad opener aan het worden is, trotser.”
“De Maastrichtenaar is allang niet meer de chauvinist
van vroeger. Als je luistert naar al die talen in de stad. De
Maastrichtenaar van nu is trots, doet de ramen open en
zegt ‘Kom maar binnen, wereld’. Want we hebben iets
fantastisch om jullie te laten zien. Het is hier goddelijk
leven, het is een geweldig mooie stad.”
“Ik hoop dat we dat gevoel kunnen verspreiden onder
alle 123.000 Maastrichtenaren. We hebben hier meer dan
honderd nationaliteiten. Het zou goed zijn als iedereen,
of die hier nu lang of kort woont, zich ook Maastrichtenaar
kan voelen.”
“We hebben natuurlijk kwetsbare plekken in de stad, dat is
onvermijdelijk. Daar moet nog veel gebeuren. Maastricht
heeft veertig wijken en buurten. Elke maand bezoek ik
een of twee buurten. Ik zou heel graag willen dat we daar
waar het leven nog niet zo fijn is ook stappen maken met
elkaar. Door de inzet van veilige buurtteams en sociale
teams, door projecten en participatie waar mensen heel
erg gelukkig van worden omdat ze weer kunnen meedoen
in de samenleving. Je ziet zulke mooie dingen, juist ook
op die kwetsbare plekken. Die gun ik dat ze ook een stap
verder kunnen zetten.”
“De stad is ook fysiek mooi in ontwikkeling, met Belvédère,
Tapijn, de Noorderbrug, het Frontenpark en de Groene
Loper. De nieuwe tunnel zal ook heel veel betekenen. Als
de A2 straks is ondertunneld wordt Maastricht weer een
geheel, en dat is goed voor Wittevrouwenveld, voor Wyckerpoort, voor Scharn. De snelweg zorgde toch voor een enorme
kloof, die nu eindelijk wordt gedicht.”
“Kloven dichten, op allerlei gebied, dat zie ik graag. Dat is
wat we als gemeente willen doen.”
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ANNEMARIE PENN -TE STRAKE

“BRIDGE GAPS – THAT’S WHAT
THE CITY WANTS TO DO”
“The people of Maastricht today
are proud. They open the door
and say ‘Come on in, world’
“Maastricht University is
the lifeline for this city”
Annemarie Penn-te Strake has been the “first citizen”
of Maastricht for a bit more than a year now. She talked
to Maastricht Yearbook at her office in Batterijstraat,
where she’s working temporarily while the historic
Town Hall is being renovated.
You’ve now been the Mayor of Maastricht for more than a year.
What’s that first year been like?
“It’s been even more enjoyable than I expected. I wanted to
get closer to the community, something that was almost
impossible when I was on the board of the public prosecution
service in The Hague. I now get to see all the different parts
of the city, on my bike, and I visit the various projects. I’ve
already been living in Maastricht for 25 years, but I’m now
getting to know the place even better.”
“I also like the fact that my work takes me beyond the city
limits too, working with the towns and mayors of South
Limburg to improve people’s lives. And my contacts with
other countries are also very interesting.”
- Have there been any disappointments?
“No, not really.”
- You received personal threats because of the new centre for asylum
seekers in the Malberg district.
“Yes, there were a few threats on the Internet. But that’s
not the same as if somebody suddenly turns op on your
doorstep. We put a few measures in place; that was all that
was necessary.”
Even so, being a mayor seems to be becoming a risky profession.

Your colleague in Cologne was stabbed in the neck by a demonstrator.
Weren’t you terribly shocked when you heard that?
“No more than when you hear that anyone has been stabbed.
I never thought ‘Oh, that could happen to me too’. Perhaps
that’s because my work with the prosecution service meant
that I had to deal with criminals for many years. Anyone
with a public position is vulnerable, especially if you’re
towards the top and people know what you look like. But
I don’t worry about it. There was one time, when I was a
judge, when I really was threatened. They put a price on
my head, to murder me. That was of a different order.”
The number of new asylum seekers is falling. Does that mean that
the pressure is off Maastricht a bit?
“I’m glad that the flow of asylum seekers is decreasing. It
means that we no longer have a crisis situation. What it’s
about is helping people in need, and as a city we simply have
to collaborate. That’s why we can’t just call off setting up
new centres for asylum seekers. We are quite simply involved
in the process regarding the permits, and that won’t be
changing, even for Parkweg and Malberg.”
What went wrong in Malberg? Was it the communication with
local residents?
“Nothing went wrong with the communication. People
can say whether they’re for or against the centre. There is
opposition, in both Malberg and Parkweg. In Maastricht
we’ve acted together and arranged matters rather well,
compared to other towns and cities. That’s something
I’m proud of. A mayor can never make everybody happy.
I understand it if there’s opposition, but the decision is
one made by the municipal executive and supported by
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the city council – and in our democratic system it’s the
council that’s the boss.”
Local residents around Parkweg accused you of ‘flagrantly ignoring
criticism’.
“Somebody wrote that in a letter. One of the great things
about our system is freedom of speech. If that’s somebody’s
opinion, he’s free to state it. We are lucky that we can live
here, in pretty much the best place in the world. In terms
of the rule of law, civilisation, the level of prosperity.”
Safe city
When you became mayor, you said you hoped the crime figures
would be reduced. Has that happened?
“Yes. Crime has fallen substantially on almost all fronts.
That’s happening in the city, in the country, and in Europe
too. In Maastricht, there have been more thefts of motorcycles and from people’s sheds, but otherwise, crime is
falling nicely.”
“As regards drugs-related crime, the nationwide decrease
has been just over 6 per cent, while in Maastricht it’s been
just over 14 percent. That’s because of our comprehensive
approach. We have a front-line team - involving cooperation
between the municipality and the police - which operates in
real time. So as soon as a report comes in from a resident,
they go there immediately and take appropriate action.
That’s proving very effective.”
“People’s feeling of safety has also improved a little bit,
for the first time in many years. It can get even better, and
we’re going to invest in making sure it does. When does
a city feel safe? It depends on a lot of things, not just the
crime figures. Have you got a job, are you healthy, what’s
your social environment like, do you feel at home in the
neighbourhood where you live, is the street lighting OK,
are there enough green areas... these are all aspects that
contribute to people feeling safe.
“So things are going well, but there’s more to be done,
including as regards drugs-related crime. Maastricht has
been a ‘drugs town’ for 30 years already. Changing that
situation so that the dealers think ‘this isn’t the place for
us’ is a long-term process. The residence requirement for
people to enter a ‘coffeeshop’ to smoke cannabis has been
a real success, because foreign drugs tourists now stay
away. That’s really great.”
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You said last year that the Dutch presidency of the EU would be a
good opportunity to address the drugs problem in Europe. Nothing
much seems to have come of that.
“Nothing at all! I asked the Minister of Security and Justice,
Ard van der Steur, about it but he thought it was much too
tricky politically. Various other things have been done,
though. The Association of Netherlands Municipalities
has published a report. The new party programmes also
seem to be increasingly gravitating towards experimenting
with ways to solve the problem of coffeeshops buying in
cannabis “at the back door”, and towards regulating the
cultivation of cannabis.”
“The authorities need to have control of the entire process,
from cultivation through to use. The Hague now needs to
say ‘go ahead and experiment’. And then we’ll see what
the final arrangement will be. I don’t really mind just
what that arrangement actually involves.”
So former illegal cannabis growers won’t be excluded from becoming
new cannabis producers?
“Convicted criminals? We’ll first need to conduct studies,
do experiments, have scientists look at it all. Only then
will we see about who is actually going to do it. It may be
entrepreneurs, a municipal service, or pharmacists...
I don’t know. I hope that it’ll be in the new coalition
agreement after the parliamentary elections in 2017.”
Radicalisation
There was a psychologically disturbed man in Maastricht,
Mohammed G., who became radicalised. Shouldn’t he have been
isolated earlier?
“Those are two problems that sometimes blend into one
another, disturbed people and radicalisation. I don’t think
anything went wrong in that case while I’ve been mayor.
Quite the contrary: look at the result. He was arrested in
November and received a lengthy prison sentence, followed
by detention in a secure hospital. We’re working very
carefully and firmly to counteract radicalisation. A lot
of attention is being paid to this problem at all possible
levels within the region and throughout the province.”
Does that mean that you can gain control of such potentially
dangerous loners?
“Where security work is concerned, it’s always a matter of
information. As soon as information comes in that points
towards radicalisation, it’s put on the agenda for the
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three-way consultations between the police, the prosecution
service, and the mayor. We then take action focused on
schools or wherever the person concerned spends his
or her time. We’re working effectively at both local and
provincial level. Maastricht has now received a substantial
subsidy to finance a number of plans.”
In France 15-year-old school pupils have already been arrested.
Here, a pupil from the Leeuwenborgh regional education and
training centre went to Syria to carry out a suicide bombing. How
is Maastricht dealing with that kind of risk?
“We’ve learned that radicalisation can suddenly happen
very quickly, so you have to stay on top of it. I paid a working
visit to Leeuwenborgh just this September. We talked about
the need for educational institutions to provide information
to the police and the prosecution service, or the municipality, if a youngster starts to exhibit strange behaviour.
Everybody needs to feel that it’s their responsibility.”
And then it’s a matter of “Inshallah, and hope for the best”?
“That’s right, yes.”
Smart city
With the university and the university hospital, Maastricht can
rightly call itself a “smart city”. How important are those institutions
to the city?
“The university is the lifeline of the city. The Netherlands
Organisation for Applied Scientific Research (TNO) has
calculated that it generates some 400 million euros annually.
Not everybody knows that.
“But I do understand that there are people who see their
familiar Maastricht changing. And I understand perfectly
well that for some of them that’s painful. On the other
hand, if Maastricht didn’t have the university it’d just be
a little village – and a pretty dead village too. That’s why
we want to work with the university to get residents to
understand better why the university is so important for
the city.”
Can Maastricht deal with the large number of students?
“As regards housing for them, things are going well.
There are some excellent developments with campus-like
buildings, with accommodation for hundreds of students.
And things are also going well in terms of diversity. You
have students who prefer to live in the proverbial garret,
but there are others who can afford an apartment with
an open kitchen and a space for their car in the carpark.

We’ll make it all possible. Nuisance caused by students is
another story. But we can deal with it.”
There are some streets in the city where half the residents are
students. People then say that it isn’t their street any more, and
that they’re quite simply driven out by the students.”
“We’re looking into the matter. The division of houses into
student flats and the need to impose limits are now high on
the agenda of the city council. There’s also a plan to protect
certain neighbourhoods from too high a proportion of
students. We want to prevent a situation in which the
community becomes unacceptably disrupted. That’s why
we’ll be introducing a new policy later this year.”
Combatting poverty
- The development of the university, the university medical centre
(MUMC+), and the associated businesses and research groups is good
for knowledge workers. But the ordinary people of Maastricht
may wonder whether the “smart city” actually benefits them. For
example, does it provide jobs for the considerable number of poorer
residents?
“We are working on some excellent plans to explain
more clearly what the benefits are that are generated
by the university. The university intends including a
requirement in the curriculum for students to do a social
internship in the city, so they can give something back to
Maastricht and contribute to the local community. That’s
going well. More than 200 students have said, for example,
that they would like to do something for the people of
Maastricht, such as help elderly people to do their shopping.”
The NedCar car factory in Born has agreed to help people with a
lack of skills or qualifications to find work. Could the university do
something similar?
“I don’t know how the university goes about selecting staff.
The university isn’t going to solve Maastricht’s poverty
problem. That’s a challenge for us – the municipality and
its partners.”
Maastricht is spending an additional one million euros on
combatting poverty. Is that enough?
“I can’t really tell. What I do know is that the gap between
rich and poor is widening throughout the world, and that’s
also apparent in Europe and in the Netherlands. I would
like Maastricht to reduce the size of that gap. The relevant
executive councillor has plans for that and the city council
also wants something to be done. I absolutely do think
that we need to work hard to solve the problem.”
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What will Maastricht be like in 2025, after your second term
as mayor?
“My second?! I’ve promised that I’ll do a single term. After
that we’ll see what happens. There’s a great deal under development. By the end of my present term of office, I hope
that the programme to combat poverty will be running
well, that crime will have fallen - permanently - to a
minimum, and that people’s perception of safety will
have increased.”
“I expect that we can develop Maastricht, as the capital of
the province, into an international city, with a university
that grows and flourishes. So that we can contribute to a
cross-border agglomeration, because that’s the way we need
to go. Maastricht can make an enormous contribution in
that respect.”
When you took on the job of mayor last year, you said ‘I want
everybody in Maastricht to be able to say ‘I have a good life’.
What’s the situation now in that regard?
“It’s a long-term process, of course. Take the gap between
rich and poor. Bridging that gap will take a generation.
But I do think that the city is getting more open, and more
self-confident.”
“The people of Maastricht are nowhere near as chauvinistic
as they used to be. Just listen to all the different languages
that you hear! The people of Maastricht today are proud.
They open the door and say ‘Come on in, world - we’ve got
great things to show you’. It’s a really beautiful city and
it’s a great place to live.”
‘‘I hope we can spread that feeling among all the 123,000
people who live here. The city has more than a hundred
nationalities. It would be great if everybody who lives
here - no matter for how long - could feel they’re a real
‘Maastrichtenaar’.”
“We do of course have some problem areas - that’s
unavoidable. A lot still needs to be done about them.
Maastricht has forty districts and neighbourhoods and
every month I visit one or two of them. I would really like
us to make some improvements together where life isn’t
so great. We can deploy ‘safe neighbourhood teams’ and
social work teams, and arrange projects that make people
really happy because they can participate in the community
again. There are some wonderful things going on, precisely
in those problem areas. I really want them to be able to
improve things.”
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“The city is developing beautifully in the physical sense
too, with the projects for the Belvédère area, the former
Tapijn barracks, the North Bridge, the Ramparts Park,
and the new park on top of the motorway tunnel. That
new tunnel will also have a major impact. Once the A2 has
disappeared into the tunnel, Maastricht will soon be a single
whole again, which will be good for the Wittevrouwenveld,
Wyckerpoort, and Scharn neighbourhoods. The motorway
created a huge gap cutting through the city, which is now
finally being bridged.”
‘‘Gaps being bridged, in all kinds of areas - I love that.
And it’s what the city wants to do.”
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UNIVERSITEIT
The Future is Now
De Universiteit Maastricht heeft in 2016 alle reden om
feest te vieren: het is het jaar van de veertigste verjaardag,
en de UM staat op een mooie plaats op de wereldlijst
van internationaal georiënteerde jonge universiteiten.
Daarbij wordt de thuishaven niet vergeten: het jubileumjaar is een goede aanleiding om de banden aan te halen
met stad en regio, onder meer via het rijkgeschakeerde
publieksevenement Parcours of Art en Science.

op de slachtoffers van conventionele misdrijven zoals
moord, diefstal of verkrachting. Bij INTERVICT wordt
vooral gekeken naar slachtoffers van ernstige schendingen
van de mensenrechten of internationale misdrijven, zoals
genocide en oorlogsmisdaden. Het bracht de nieuwe
rector naar landen als Libanon, Rwanda, Pakistan, India
en Zuid-Afrika.
“Het leerde mij belangrijke levenslessen”, zegt ze begin
september in haar inaugurele rede in Maastricht. Recht op
herstelbetalingen speelt een belangrijke rol in het onderzoek dat Letschert en haar vakgenoten doen, onderzoek
waaraan ze ook vanuit Maastricht zal blijven meedoen.

Als klap op de vuurpijl verwelkomt de universiteit een
bijzondere nieuwe rector: Rianne Letschert, de jongste
vrouwelijke rector die Nederland ooit heeft gekend.
Voor Jaarboek Maastricht vertelt zij samen met Martin
Paul, voorzitter van het College van Bestuur, en vicevoorzitter Nick Bos over de rol van een ambitieuze
jonge kennisinstelling in een oude, slimme stad.

Spannende diversiteit

De keuze voor de 39-jarige Letschert -voluit prof. dr. mr.
Rianne Letschert- is ook in Den Haag opgevallen. Minister
Bussemaker van Onderwijs reist begin september speciaal
af naar Maastricht voor de rectoraatsoverdracht. Ze
prijst Letschert’s voorganger Luc Soete voor zijn werk als
Europeaan om de universiteit internationaal op de kaart
te zetten.

De nieuwe rector heeft ook zorgen over de wetenschap in
Nederland. Jonge onderzoekers hebben nu minder kansen
op een volwaardige academische loopbaan dan voorheen,
in de tijd dat zij zelf een startende academica was.

De nieuwe benoeming is volgens de minister een goede
dag voor de wetenschapswereld, voor diversiteit en in het
bijzonder voor Maastricht. “Dit is een compliment voor
de Universiteit Maastricht. Ik geloof in Rianne, ze is jong,
sociaal en creatief. Daarnaast kunnen andere vrouwen van
Rianne leren: dat ze, als ze gevraagd worden voor zo’n
baan, niet direct nee zeggen”, tekent academisch vakblad
ScienceGuide op.
Letschert, geboren in Doetinchem, studeerde rechten aan de
Universiteit van Tilburg, de Universiteit van Amsterdam
en de Universiteit van Montpellier. Ze promoveert in 2005
op een onderzoek naar de impact van minderheidsrechten.
Daarna werkt ze aan de Universiteit van Tilburg op het gebied
van victimologie (slachtofferkunde) en internationaalrecht
bij INTERVICT, het International Victimology Institute.
Victimologie is een vakgebied dat bijna per definitie
interdisciplinair is. In eerste instantie richt het zich vooral

Professor Letschert is er enthousiast over om te beginnen
als rector van de Maastrichtse universiteit, die volgens
haar een sterke eigen onderwijsvisie heeft, een sterke
internationale oriëntatie, een eigenwijs onderzoekprofiel
en geweldige stafleden en studenten.

Universiteitsblad Observant kopte dat er van u spannende dingen
te verwachten zijn. Kunt u een tipje van de sluier oplichten?
“Er gebeuren in Maastricht al veel spannende dingen.
Neem de samenwerking met bedrijfsleven en overheid
in Brightlands, de onderwijsvernieuwing van Maastricht
University via EDLAB, de vele interfacultaire en interdisciplinaire onderzoeksinstituten waar grensverleggend
onderzoek gebeurt. Wat ik zelf ook spannend vind is
diversiteit en leiderschap via dialoog.”
“Diversiteit is voor mij een game changer. Wat bedoel ik
daarmee? Wanneer we spreken over diversiteit wordt het
vaak gerelateerd aan diversiteit binnen groepen. Wetenschappelijke studies geven aan dat een gemengde groep
van personen, verschillend in geslacht, etniciteit, leeftijd en
cultuur, positieve effecten heeft op het functioneren van de
organisatie. Dat is zeker waar, en er is nog veel inspanning
nodig om dit eerste niveau van diversiteit te bereiken.”
Er zijn nog twee andere vormen van diversiteit die voor
een universiteit belangrijk zijn, aldus Letschert: die bij
onderzoeksthema’s en verwachtingspatronen.
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“We moeten bedenken hoe diverse wetenschappelijke
disciplines kunnen bloeien, en binnen die disciplines, welke
verschillende onderzoeksthema’s. We kunnen ook in
Maastricht niet alles doen, maar we hebben als universiteiten wel de verantwoordelijkheid om te bezien waar we
kunnen samenwerken. Zo bereiken we dat de Nederlandse
wetenschapsdisciplines daar komen waar ze horen: aan
de top.”
Wat academische verwachtingspatronen aangaat pleit de
nieuwe rector voor meer realiteitszin.
“Ik zie te vaak dat universiteitsbesturen van wetenschappelijk personeel verlangen dat ze schapen met vijf poten zijn.
We moeten uitmunten in onderzoek, onderwijs, valorisatie
en sommigen ook in management en fondsen inzamelen.
Maar we moeten niet verwachten dat iedereen dat allemaal
tegelijk kan. Ook hier is diversiteit nodig, in de manier
waarop we ons werk evalueren, hoe we verschillende
individuele bijdragen aan het werk van de groep waarderen
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en stimuleren. Op die manier kunnen we samen een
verschil maken voor de samenleving.”
Deze doelstellingen zijn niet eenvoudig te realiseren,
maar ze zijn geenszins onhaalbaar, aldus Letschert.
“Ik ben een groot voorstander van leiden via dialoog, als
een bestuurder van diversiteit op alle drie niveaus. Dit
betekent dat we moeten luisteren voordat we handelen.
Dit sluit goed aan bij een advies dat ik heb gekregen tijdens
mijn eerste bijeenkomsten in Maastricht, namelijk om
van ‘De Berg’ af te dalen en in dialoog te gaan met mensen
uit alle verschillende niveaus en organisaties binnen de
universiteit.”
Gaat u ook van De Berg afdalen om met de inwoners van de stad
te praten?
“Maastricht en de universiteit zijn strategische partners,
die in elkaar willen investeren. De universiteit heeft een
uitgebreid programma om meer verbinding te maken met
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de stad en de regio, en dat steun ik van harte. Als ik zelf een
uitnodiging zou krijgen om bijvoorbeeld in wijkcentrum
Wittevrouwenveld een verhaal te vertellen over het belang
en het nut van de universiteit, dan zal ik graag langskomen.”
“In mijn wekelijkse verkenningsbezoeken in de maanden
voordat ik werd benoemd heb ik een paar opmerkelijke
dingen waargenomen over de Universiteit Maastricht die
al deze ambities weerspiegelen. De universiteit zit op
prachtige locaties in het centrum van Maastricht, waar de
vele oude gebouwen mooi contrasteren van de jeugdige
geest van haar inwoners. De warmte van het personeel van
de universiteit is een andere troef, merkte ik.”
“Ik heb ook genoten van onze studenten. Ze zijn van
vitaal belang: betrokken en zeer actief in een veelvoud van
studie- en studentenactiviteiten. De slogan die ze kozen
voor de Inkom dit jaar vind ik prachtig: The Future is Now.”
“Ik zie ook dat de universiteiten vaak in het brandpunt van
de aandacht staan vanwege zaken die naar verluidt niet goed
gaan. Universiteitsbesturen en overheden richten hun aandacht te veel op ranglijsten en prestatie-indicatoren. Werknemers klagen over stress op het werk, gefrustreerd door de
enorme druk die ze voelen door het universitaire systeem.
Studenten pleiten voor meer inspraak en democratie.”

Brightlands
De Maastrichtse universiteit investeert veel in de nieuwe
Brightlands campussen, die als ruggengraat van de slimme
stad en de slimme provincie gaan dienen. Ook dat is in
Den Haag niet onopgemerkt gebleven, getuige de waarderende woorden die minister Henk Kamp van Economische
Zaken in september sprak bij de opening van de Brightlands
Smart Services Campus in Heerlen.
De start van deze derde campus maakt voor iedereen duidelijk
dat het Brightlands-concept werkt, dat het goed gaat met
de Kennis-As in Limburg, merkte de VVD-bewindsman op.
Kenmerkend voor de provincie Limburg is volgens hem
“het zelfbewustzijn, de eigen kracht en de triple helix
samenwerking tussen bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden.”
Maastricht University staat bekend als internationaal georiënteerd.
Er is ook een duidelijke ontwikkeling richting de exacte vakken, niet?
Martin Paul: “Bij de oprichting veertig jaar geleden was
Maastricht een geneeskunde-universiteit, en dat is uitgebreid,
bijvoorbeeld met rechten, economie en sociale studies.
Maar er is niet adequaat bedacht dat hier een paar kilometer
vandaan een grote chemiecampus is.”

In haar nieuwe functie in Maastricht wil Letschert dergelijke
kwesties verder oppakken. Een in beton gegoten tienstappenplan heeft ze niet: volgens haar zit de Universiteit
Maastricht op vele terreinen al op de goede weg.”

“Er is zo een mismatch in deze regio ontstaan. Wij leiden
vaak mensen op die advocaat worden, die naar de Zuid-As
in Amsterdam vertrekken of in Brussel gaan werken. Maar
we leiden nog te weinig mensen op die ook hier in de regio
werk kunnen vinden.”

Vanuit haar vak slachtofferkunde is professor Letschert al
jaren betrokken bij mensenrechten. Ook haar nieuwe
universiteit heeft daarmee te maken, via de deelname
samen met de gemeente Maastricht aan Shelter City. Dat
is een internationaal project waarbij universiteitssteden
onderdak bieden aan verdedigers van de mensenrechten
die in moeilijkheden zitten.”

“Daarom is een aantal jaren geleden het besluit genomen
om voorzichtig uit te bouwen, daarom hebben we het
Science Programma opgericht. De technische universiteiten hebben toen wel gezegd ‘Wat gaat Maastricht
doen, dat past niet’. Wij hebben toen geantwoord dat wij
hier iets van kwaliteit gaan opzetten, een studie die iets
toevoegt. En dat is gelukt.”

Zo heeft Maastricht al mensenrechtenadvocaten uit
Somaliland en Burundi te gast gehad, die drie maanden aan
de oevers van de Maas tot rust en reflectie konden komen.
De nieuwe rector magnificus is er enthousiast over:
“Shelter City is een belangrijk project waaraan Tilburg,
mijn vorige academische werkplek, ook meedoet”. Wat
Letschert betreft zal de Maastrichtse deelname aan het
project worden voortgezet, wanneer de gemeente daartoe
ook bereid is.”

“Het is een Engelstalige bachelor studie die breed van
samenstelling is; een college. Geen enkele technische
universiteit in Nederland heeft een vergelijkbaar programma. Dat wordt nu ook wel breed erkend, de situatie
is het afgelopen jaar meer ontspannen geworden. We
hebben inmiddels samenwerking met de TU Eindhoven,
met wie we een gezamenlijk onderzoeksinstituut hebben,
zodat wij nu ook zelf mensen kunnen opleiden.”
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Nick Bos: “Het is een beetje de geschiedenis van deze
universiteit: groeien terwijl men van buiten vroeg, is
dat wel nodig? Zo hebben we ook vanuit psychologie de
neuroscience opgebouwd. In interactie met Brightlands,
waar wij een van de sturende partijen zijn, gaan we nu
verder ontwikkelen.”
Hoe zal de universiteit er in 2025 uit zien?
Bos: “Dat weten we nog niet precies. Tien jaar vooruitkijken
is best ingewikkeld, zeker in de wetenschap waar zaken
zich heel snel kunnen ontwikkelen. Wie had het tien jaar
geleden over big data? Dat gebeurde toen nauwelijks.”
“Data science is nu een hot topic. Waar we gelukkig heel goed
in zijn, is daarop inspelen. We halen de specialisten binnen
die we nodig hebben, voor data science bij voorbeeld mathematici. Maar we gaan geen wiskundefaculteit beginnen.”
“De life sciences, daar zit een hele grote groeipotentie in.
Data science werkt ook door naar de sociale wetenschappen,
want als je het over big data hebt, heb je het ook over
bescherming van persoonlijke gegevens, over privacy.
De digitale stad, dat brengt allerlei sociale en culturele
vraagstukken met zich mee. De andere faculteiten kunnen
zich daar ook mee profileren.”
Paul: “Het is moeilijk te voorspellen hoe de universiteit
er in 2025 uit zal zien. De as universiteit-life sciences zal
sterker worden, dat is een hele belangrijke ontwikkeling.
Of er dan vijftienduizend of twintigduizend studenten
zullen zijn, daar gaat het niet om. Het gaat om de kwaliteit:
goede studenten, die passen bij deze universiteit.”
“Als de kwaliteit goed is, dan krijg je vanzelf groei. Maar de
groei moet wel passen bij deze stad. De groei zal de komende
jaren ook te zien zijn op de Brightlands campussen in
Sittard-Geleen, in Heerlen of in Venlo.”
De samenwerking met de gemeente, is die perfect?
Paul: “Het kan uiteraard nog beter. Ik ben hier nu acht
jaar in Maastricht, en het is een traject. Toen ik kwam
stonden we wel een beetje met de rug naar elkaar, maar
dat is veranderd met burgemeester Onno Hoes en met
de komst van Annemarie Penn-te Strake. Het is gewoon
dat we samen moeten groeien, en ik verwacht veel van de
activiteiten die we nu samen gaan ontplooien, zoals de
Health Campus en de ontwikkeling van Tapijn. Zaken
die we gezamenlijk oppakken, vanuit een wederzijds
belang.”
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Wat zou er nog beter kunnen? Studentenhuisvesting?
Bos: “Huisvesting loopt steeds beter nu, eigenlijk. Het
particulier initiatief heeft dat opgepakt, met het Student
Hotel, het Carre-gebouw, het Bonnefantencomplex. Ik
zie op het ogenblik heel weinig tekorten aan huisvesting.
Je ziet wel dat de prijzen wat omhoog gaan, en daar zit de
grootste uitdaging. Het moet niet alleen maar duurder
en duurder worden. We zitten nu nog onder Amsterdam,
waar de gemiddelde maandhuur boven de 500 euro ligt,
terwijl het hier eerder rond de 300 tot 350 euro is. Dat
moet niet veel hoger worden, want er moet natuurlijk een
divers aanbod blijven.”
“Een andere wens is het vervoer, het openbaar vervoer.
Daarom is het goed dat er een nieuwe grote ondergrondse
fietsenstalling wordt gebouwd bij het station. Er zijn
steeds meer studenten die met de trein komen, en dan is het
belangrijk dat ze daar hun fiets netjes kunnen oppakken.”
“Ieder heeft zijn rol. De gemeente kan ook behulpzaam
zijn bij het verfraaien van de Randwyck Campus, want dat
is op zichzelf geen mooi terrein. Dat pakken we samen op,
met meer groen gaan we een parkachtige omgeving maken.”
“Op het terrein van Universiteitssingel 50, bij de taludbaan
naar de bibliotheek, zijn van die ronde zitbankjes van beton,
verzakt en al, met mos erop. Het lijkt het Oostblok wel.”
Bos, met een glimlach: “Ja, die plek is ons bekend.
Het duurde even, met alle procedures, protocollen en
aanbesteding, maar eind dit jaar gaat de schop erin.”
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UNIVERSITEIT
The Future is Now
Maastricht University (MU) has every reason to celebrate
in 2016: not only does this year mark the university’s
fortieth anniversary but it has also been very well placed
in the world rankings of internationally oriented young
universities. And this jubilee year is also a good occasion
to strengthen ties with the city and the region, for
example through richly varied public events such as
the Parcours of Art and Science.
To top it all off, the university is welcoming an exceptional new rector, Rianne Letschert, the youngest female
rector ever in the Netherlands. For Jaarboek Maastricht
she joins president Martin Paul and vice-president
Nick Bos to talk about the role of an ambitious young
research and education institution in an old city.
The choice for the 39-year-old Prof. Rianne Letschert has
not gone unnoticed in The Hague. The Minister of
Education, Jet Bussemaker, was in Maastricht in September especially for the installation of the new rector. Ms
Bussemaker called Prof. Letschert’s predecessor, Luc
Soete, a real European and praised his efforts to put the
university on the international map.
The minister also said that the new appointment was a good
day for the research world, for diversity, and in particular
for Maastricht. ScienceGuide - the leading online news
magazine for the knowledge sector - reported the minister’s
remarks as follows: “This is a compliment for Maastricht
University. I really believe in Rianne - she’s young, social,
and creative. And other women can learn from her: if
you’re offered a position like this one, don’t just say no
straight away.”
Prof. Letschert was born in Doetinchem and studied law at
the universities of Tilburg, Amsterdam, and Montpellier.
She was awarded her doctorate in 2005, with a dissertation
on the impact of minority rights. She subsequently worked
at Tilburg University, where she conducted research in the
field of victimology and at INTERVICT, the International
Victimology Institute, where she focused on international law.
Victimology is a field that is by definition interdisciplinary.
It mainly focuses on victims of conventional crimes such

as murder, robbery, or rape. INTERVICT’s primary focus
however is on the victims of serious human rights violations
and international crimes such as genocide and war crimes.
Her work at INTERVICT has taken UM’s new rector to
countries such as Lebanon, Rwanda, Pakistan, India, and
South Africa.
As she noted in her inaugural address in Maastricht in early
September, “It taught me important lessons about life.”
Entitlement to reparation payments plays an important
role in the studies by Prof. Letschert and her colleagues,
work that she will continue from Maastricht.
Exciting diversity
Prof. Letschert is enthusiastic about starting work as the
rector of Maastricht University, saying that the institution
has a strong approach of its own to education, a solid
international orientation, a special research profile, and
great staff and students.
But the new rector also has some concerns about science
and scholarship in the Netherlands. Young researchers
now have less chance of a proper academic career than
when she herself was starting out in the academic world.
The headline in UM’s weekly magazine Observant was that exciting
things could be expected of you. Can you tell us a bit more?
“There are already a lot of exciting things going on in
Maastricht. Take the collaboration between the university,
businesses and the authorities in Brightlands, the educational
innovation at the university via EDLAB, and the numerous
interfaculty and interdisciplinary research institutes where
ground-breaking research is being conducted. What I
find exciting myself is diversity and leadership through
dialogue.”
“For me, diversity is a real game changer. So what do I
mean by that? Well, when we talk about diversity, it often
has to do with diversity within groups. Scientific studies
show that having a mixed group of people - differing in
gender, ethnicity, age, and culture - has a positive impact
on the way an organisation functions. That is certainly
true, and a great deal of effort is still required to achieve
that first level of diversity.”
But Prof. Letschert says that there are two other kinds of
diversity that are important for a university, namely diversity
in research topics and in patterns of expectation.
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“We need to determine how various scientific disciplines
can thrive, and within those disciplines which research
topics. We can’t do everything in Maastricht but we have
the responsibility as universities to find out where we can
cooperate. That way, we can ensure that the Dutch scientific
disciplines end up where they belong, namely at the top.”
As regards academic expectations, the new rector advocates
greater realism.
“Too often, university administrators almost demand the
impossible from their staff. We have to excel in research,
teaching, valorisation, and sometimes also in management
and fund-raising. But you can’t expect everyone to do all
that all at once. Here too, you need diversity - diversity in
the way we evaluate our work and in how we value and
encourage the individual contributions to the work of the
group. That’s how we can work together to make a difference
for society.”
Prof. Letschert says that these objectives are not easy to
achieve, but they are by no means impossible.
“I’m a great believer in leading through dialogue, as a
driver of diversity at all three levels. That means listening
before acting. It fits in well with the advice that I received
during my first meetings in Maastricht, namely to come
out from the admin building and enter into dialogue with
people from all different levels and organisations within
the university.”
Will you be coming out from the admin building to talk to the
people of Maastricht too?
“Maastricht and the university are strategic partners that
want to invest in one another. The university has a
comprehensive programme for connecting up more closely
with the city and the region, which I support wholeheartedly.
If I’m invited to give a talk, for example, at a community
centre in a working-class area like Wittevrouwenveld
about the importance and usefulness of the university,
then I’ll gladly do so.”
“In my weekly exploratory visits in the months before
I was appointed, I noticed a few striking things about
Maastricht University that reflect these ambitions. The
university has a number of beautiful sites in the centre of
Maastricht, where the many old buildings contrast nicely
with the youthful spirit of their occupants. And I noticed
that the friendly attitude of the university staff is another
big asset.”
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“I also really like the students. They’re vitally important:
involved and very active in a variety of study and student
activities. And I think the slogan they’ve chosen for this
year’s introduction week is great: The Future is Now.”

characterised, said Mr Kamp, by its “self-awareness, its
internal strength, and the triple helix cooperation between
businesses, institutions for research and education, and
the authorities.”

“I also see that the universities are often the focus of
attention because of things that are supposedly not going
well. University administrators and the authorities are too
focused on rankings and performance indicators.”

Maastricht University is known for its international orientation.
And it’s also clearly developing towards science subjects, isn’t it?
“When the university was established forty years ago”,
says Martin Paul, “it’s focus was on medicine, but that focus
has since been broadened to take in law, economics, and
social studies, for example. But what we rather forgot was
that there is a big chemical campus just a few miles away.”

Employees complain of stress at work, and are frustrated
by the enormous pressure they feel from the university
system. Students are calling for more participation and
democracy.”
In her new position in Maastricht, Rianne Letschert wants
to get down to tackling such issues. But she doesn’t have
any set-in-stone plan, and she thinks that in many areas
Maastricht University is already on the right track.
Working in the field of victimology, Prof. Letschert has
already been involved with human rights for many years.
Her new university and the City of Maastricht are also
involved in Shelter City, an international project through
which university towns provide shelter for defenders of
human rights who are in difficulty. Maastricht has already
been host to human rights advocates from Somaliland and
Burundi, who spent three months here for rest and reflection.
The new rector magnificus is enthusiastic: “Shelter City is
an important project. Tilburg University - where I worked
before I came to Maastricht - is also involved.” She believes
that Maastricht should continue to participate, if the city
agrees.
Brightlands
Maastricht University is investing heavily in the new
Brightlands campuses, which will serve as a backbone
for education and research in the city and the province.
That hasn’t gone unnoticed in The Hague, judging by
the words of appreciation by the Minister of Economic
Affairs, Henk Kamp, at the opening of the Brightlands
Smart Services Campus in Heerlen in September.
As Mr Kamp pointed out, the launch of this third campus
makes it entirely clear that the Brightlands concept
really works and that things are going well with Limburg’s
“Knowledge Axis” programme. The province is

“So there was a bit of a mismatch within the region. The
lawyers who we educate often leave for the law firms in
Amsterdam or go to work in Brussels. Too few of our
graduates are finding work in the Maastricht region.
“That’s why we decided to cautiously expand and set up
the Science Programme a few years ago. The technical
universities did wonder what UM was up to and said that
it was inappropriate for the kind of university that we are.
Our answer was that we wanted to set up a top-quality
programme, one that would add something. And we
succeeded! ”
“It’s an English-language bachelor’s degree programme,
in a university-college format. None of the other Dutch
universities have anything comparable. That’s now widely
acknowledged, and in the past year the situation has become
more relaxed. We are now collaborating with Eindhoven
University of Technology within a joint research institute,
so we can now train people ourselves.”
Nick Bos: “That’s been the history of our university a bit:
we’ve grown while outsiders wondered whether that was
really necessary. For example, starting out from psychology
we’ve built up neuroscience too. We’re now going to
continue to develop in interaction with Brightlands, for
which we’re one of the controlling parties.”
What will the university look like in 2025?
Nick Bos: “As yet, we don’t know exactly. Looking forward
ten years is rather complicated, especially in science, where
things can develop very quickly. Who was talking about
‘big data’ ten years ago? Hardly anybody. Data science is now
a hot topic. Fortunately, we’re really good at responding
to new developments. We bring in specialists when we
need them, for example mathematicians for data science.
But we’re not going to set up a maths faculty.

JAARBOEK MAASTRICHT 2015-2016

“Life sciences - that’s a field with tremendous growth
potential. Data science also has its effects in the social
sciences because when you talk about big data, you’re
also talking about the protection of personal data, about
privacy. The ‘digital city’ concept raises all kinds of social
and cultural issues. The other faculties can also use it to
enhance their profile.”
Martin Paul: “It’s difficult to predict what the university
will look like in 2025. The portfolio in the sciences will
be stronger, which is a very important development.
Whether there’ll be fifteen thousand or twenty thousand
students isn’t the point. It’s about quality, about having
good students who feel to belong to this university.”
“If the quality is good, then growth comes of its own
accord. But the growth has to be suitable for the city.
Growth is also foreseen in the next few years at the
Brightlands campuses in Sittard-Geleen, in Heerlen, or in
Venlo.”
The cooperation with the municipality, is that already ideal?
Martin Paul: “Of course we can always do better. I’ve been in
Maastricht for eight years now, and it is an ongoing process.
When I came, it was a bit like we had our backs to one another,
but that changed with Mayor Onno Hoes and with the arrival
of the present mayor, Annemarie Penn-te Strake. The point
is that we have to develop together, and I expect a great deal
from the activities that we’re pursuing, such as the Health
Campus and the redevelopment of the former Tapijn
barracks. We’re tackling these challenges together because
that’s in our mutual interest.”
What else could be better? Student housing?
Nick Bos: “The student housing situation has actually
improved over time. There are now private initiatives
involved, with the Student Hotel, the Carré building, and
the Bonnefanten complex. At the moment, there’s only a
very slight shortage of housing. But rents are increasing
a bit, and that’s the biggest challenge. Student housing
mustn’t just get more and more expensive. Rents are still
lower here than in Amsterdam, where the average monthly
rent is more than 500 euros. Here in Maastricht, it’s about
300 to 350 euros. That mustn’t get much higher, because
there needs to be a varied range available.”
“Something else that’s needed is transport, public transport.
That’s why it’s good that a big new underground bicycle
parking facility is being built at the railway station. More

23

and more students come into Maastricht by train, and it’s
important that they can leave their bike at the station and
know it’ll be safe.”
“Each of the parties has its own role. The city can also help
to improve the look of the Randwyck campus, because
that’s not an aesthetically pleasing site. We intend to
tackle that together. By adding more greenery we’ll create
a park-like setting.”
At the Universiteitssingel 50 site, there’s this sloping
walkway down from the library with round concrete
benches, some collapsed, some covered in moss. It looks
like old communist eastern Europe.”
Nick Bos (smiling): “Yes, we know what you mean. It’s
taken a while - what with all the procedures and protocols,
and the call for tenders - but at the end of this year it’s
going to be given a total makeover.”
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MUMC+
Spil van een gezond Limburg
Het Maastricht UMC+ is meer dan een ziekenhuis: met
zo’n zevenduizend medewerkers is het de grootste
werkgever van Maastricht en één van de grootste van
Limburg. Wat het als kennisinstelling biedt aan onderzoek en bedrijvigheid, met een grensoverschrijdende
netwerkfunctie, maakt het Maastricht University
Medical Centre van vitale betekenis voor de sociale en
economische ontwikkeling van de regio.
Bestuursvoorzitter Marja van Dieijen windt er geen doekjes
om: “Onze impact op de Limburgse economie is groot.
Denk aan de vele duizenden banen en de bedrijvigheid die
wij aantrekken; de vele diensten die wij inhuren en producten
die we aanschaffen bij vaak regionale leveranciers. Onze
opleidingen op mbo-, hbo- en wo-niveau zorgen voor een
enorm maatschappelijk rendement. Elke aio (arts in opleiding
tot specialist) of andere hoogopgeleide medewerker die wij
in dienst nemen, levert ongeveer zeven nieuwe banen op
in productie, bij toeleveranciers of in de dienstverlenende
sector”.
De gezondheid van Limburg heeft er ook baat bij. Via
de Maastricht Studie, een grootschalig onderzoek dat
vanuit de Brightlands Maastricht Health Campus wordt
uitgevoerd, worden inmiddels achtduizend Limburgers
gevolgd en voorzien van adviezen om gezonder te leven.
Van Dieijen: “We richten ons in belangrijke mate op
preventie. Daarmee onderscheiden we ons van de andere
academische ziekenhuizen.”
Essentieel onderdeel van de MUMC+-strategie wordt
de bouw, op de nieuwe Brightlands Maastricht Health
Campus in Randwyck, van een centrum met de werknaam
Mosae Vita. Dat gaat zich volledig richten op gezond leven, preventie en het vertalen van kennis op dit gebied in
maatschappelijke toepassingen. “We noemen het levensstijl-innovatie. Een gezonde bevolking is natuurlijk ook
een voorwaarde voor een bloeiende economie.”
Kracht
Maastrichtenaren kennen het ziekenhuis in Randwyck
vanouds als azM. In de nieuwe naam MUMC+ markeert het
plusteken het samenwerkingsverband met de medische

faculteit (FHML; Faculty of Health, Medicine & Life Sciences)
van de universiteit. Daarmee is Maastricht UMC+ één van
de grootste instituten waar de faculteiten geneeskunde,
gezondheidswetenschappen en kliniek op één locatie zijn
geïntegreerd.
“Daar ligt onze grote kracht”, zegt Van Dieijen. “De laboratoria van fundamentele wetenschappers liggen letterlijk
om de hoek. Dat stimuleert direct contact tussen artsen en
onderzoekers, waardoor ideeën over nieuwe toepassingen
veel sneller kunnen worden doorontwikkeld. Dit heeft al
geleid tot diverse baanbrekende onderzoeken, onder meer
op het gebied van hartritmestoornissen.”
Er zijn nu zo’n 50 bedrijven actief op de Brightlands Maastricht Health Campus, waarvan sommige een spin-off zijn
van het MUMC+. Dat moeten er meer worden de komende
jaren. Elk medisch proefschrift uit Maastricht moet daarom
voortaan een valorisatieparagraaf bevatten, die antwoord
geeft op de vraag: wat hebben we hier concreet aan?
“Daarmee hopen we meer bewustwording bij de onderzoeker teweeg te brengen over maatschappelijk rendement
van het onderzoek. Daarnaast werken we met scouts die
beoordelen of wetenschappelijk onderzoek wel voldoende
(commercieel) wordt benut. Dat laat overigens onverlet
dat het moeilijk is om grote klappers te maken. Dat geldt
niet alleen voor ons, maar voor alle health campussen”.
Het MUMC+ kijkt ook praktisch over de grenzen. Zo
bestaan er nauwe banden met het Klinikum in Aken.
“Ons afdelingshoofd Heelkunde heeft dezelfde functie in
Aken, hetzelfde geldt voor de hoogleraren Vaatchirurgie
en Nucleaire Geneeskunde. Dat levert wederzijds veel op.
Kennis en kunde wordt effectief gedeeld en de patiënten
profiteren daarvan.”
Voorbeeld is de oprichting van een lever/galcentrum, waarbinnen Maastricht vooral sterk is in onderzoek en Aken in
levertransplantaties. Daardoor hoeven patiënten uit de regio
niet meer naar Groningen voor een levertransplantatie.
Flow
De regio Maastricht zit in een positieve flow, vindt Van
Dieijen. “Door stevig in te zetten op de kenniseconomie
stimuleert de provincie Limburg de campusontwikkeling
en samenwerking tussen de inmiddels vier Brightlands
campussen. De samenwerking tussen de campus hier in
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Maastricht en die in Sittard-Geleen groeit, onder meer
op het gebied van regeneratieve geneeskunde en nieuwe
materialen met medische toepassingen.”
“Een instituut als Chemelot Institute for Science and
Technology (InSciTe), waar slimme nieuwe biomedische
materialen worden ontwikkeld samen met DSM en de
TU Eindhoven, is fantastisch. Daar wordt de kracht van
het bedrijfsleven via concrete projecten gekoppeld aan de
kennisinstellingen. Zo zetten we samen Zuid-Limburg
stap voor stap op de kaart.”
Hoe ziet het MUMC+, de Brightlands Maastricht Health Campus,
er in 2025 uit?
“Ik hoop dat er door het project Mosae Vita iets moois tot
stand komt. Dat wordt een nieuw instituut dat mensen in
de regio gaat helpen gezonder te leven. En als de omgeving
waarin dat gebouw staat wat vriendelijker wordt, dan gaat
dat helpen.”
“In 2025 mag het er hier in Randwyck dus een stuk aantrekkelijker uitzien. Wat bourgondischer, misschien. Dat
gevoel heb je in de stad, maar dat kun je hier nog niet zeggen.
Bij bourgondisch denk je misschien niet direct aan gezond,
maar je kunt ook gezond bourgondisch leven, toch? Het is
mijn grote droom dat dat over tien jaar gerealiseerd is. Dat
de ontwikkeling van de Maastricht Health Campus dan
een geweldige vlucht heeft genomen.”
“Daar komt nog heel wat bij kijken. Ik denk dat we strategisch
gezien met alle partners nu heel goed samenwerken. Als we
samen met provincie en stad dan ook nog het momentum
kunnen gebruiken dat er nu is - met een Protonentherapiecentrum wat er gaat komen, met Mosae Vita, met alle
ontwikkelingen op het gebied van de campus, plus dat het
MECC ook bezig is met veranderingen - dan zou dit een
heel mooi gebied kunnen worden.”
“Wat betreft medische zorg hebben we natuurlijk heel
veel uitdagingen. In 2025 hoop ik dat we de gezondheid in
de regio verbeterd hebben. Dat betekent minder chronische
ziekten en minder kinderen met overgewicht: de eerste
resultaten zullen zich over tien jaar wel moeten aftekenen.
Innovaties hebben we hier natuurlijk ook: we hopen daarin
steeds stapjes te zetten.”
-Hoe kijkt het MUMC+ aan tegen value based health care, ofwel:
de patient bepaalt meer zelf hoe de behandeling er uitziet?
“Ik vind het nog te vroeg om daarover een uitgesproken

25

mening en visie te hebben. Er zijn wel allerlei ziekenhuizen
die roepen dat ze dat principe hanteren, maar dat staat
nog zo in de kinderschoenen. Ik moet eerst eens zien hoe
value based health care in ons hele gezondheidszorgsysteem
te vermarkten is. Laat staan dat je er met zorgverzekeraars
ook afspraken over kunt maken.”
“Het is iets dat we willen voor 2025. De kern van value
based health care is dat je de behandelingsmogelijkheden
beter uitlegt, zodat mensen zelf beter kunnen kiezen tussen
de opties. Voor de een kan dat zijn leren leven met een
beetje pijn in die heup, terwijl een ander juist heel snel
een nieuwe heup wil. En je zult uiteindelijk samen met
die patient moeten kijken: wat voegt het voor hem of haar
aan waarde toe?”
Nu werkt het ziekenhuis heel vaak met een soort standaard
protocol. “Wij vragen de patient nu bijvoorbeeld regelmatig
op controle te komen. Dat zullen sommige mensen ontzettend fijn vinden, maar misschien zijn er straks ook wel
heel veel mensen die je een appje kunt sturen en die dan
zeggen ‘niet nodig nu, ik ben prima in orde’.”
“Als die patient dan besluit maar een keer per twee jaar op
controle te komen, dan bespaar je kosten en menskracht.
Maar het zou ook kunnen zijn dat het beter is dat hij zes
keer komt -wat ik niet verwacht overigens. Voor iedere
aandoening, voor iedere ziekte moet je dat apart bekijken.
Al het ingrijpen brengt ook complicaties met zich mee, en
dan is soms de schade van die complicaties groter dan de
last van de oorspronkelijke aandoening.”
De samenwerking met het bedrijfsleven, hoe gaat die zich
ontwikkelen. Meer contractonderzoek?
“We hebben behoorlijk wat contractonderzoek, maar dat
is wel met een enorme diversiteit aan partijen. Dat kan de
farmaceutische industrie zijn, maar ook andere industriële
partijen, van alles. Een hele belangrijke partner qua
onderzoek waar we de komende jaren meer mee samen
willen werken is Medtronic. Dat zit ook op de campus, en
we kijken met hen met name naar procesoptimalisatie.”
“Bijvoorbeeld de nieuwe inrichting van de operatiekamers:
hoe kan je die nu zo maken dat er zo efficient mogelijk
gewerkt kan worden. Operational excellence: op alle afdelingen hebben we wel processen lopen waarvan we willen
kijken hoe we ze kunnen verbeteren.”
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Gaat het MUMC + de komende jaren nog groeien, in omzet, in
personeel?
“Dat is een moeilijke vraag, omdat het politiek op dit
moment zo is dat we van de overheid bijna niet mogen
groeien, maximaal 1 procent per jaar. Een reden dat we
met die operational excellence bezig zijn is ook, als we
toch nog bezig willen blijven met zorginnovatie, dat we
ergens de middelen vandaan moeten halen.
Dat betekent extra geld of je werkwijze verbeteren. Of
bepaalde dingen niet meer doen. We zullen er de komende
jaren niet veel meer geld bijkrijgen, misschien wordt het
wel minder.”

“Dat concept vind ik op zich wel mooi. Dat zou best wat
meer kunnen hier. Een restaurant met terras bij ons
vijvertje, stel ik me dan voor. Dat is toch veel leuker.
Met mensen die voor zo’n goeie horeca ambiance kunnen
zorgen, die daar ervaring en de kennis voor hebben.”

Of je gaat de commerciële toer op. Er bestaat in Maastricht en
omgeving een scala aan klinieken. Moet het MUMC+ ook in
bijvoorbeeld haartransplantatie gaan, om wat bij te verdienen?
“Nou, ik denk niet dat wij een of andere commerciële
kliniek gaan opzetten. Onze missie is preventie en
complexe zorg. Wij hebben de last resort-functie. We
zullen ons eerder gaan richten op zorginnovatie met de
middelen die we hebben, en juist minder complexe zorg
niet meer zelf doen. Wij zijn een publieke instelling met
als taak complexe zorg de beste academische aandacht te
geven. Juist die functie zullen we in de toekomst verder
uitbouwen.”

Lachend: “Wij verleiden mensen toch liever niet met friet
en mayo, maar op een andere manier.”

Wat kan er nog beter in de samenwerking met de gemeente
Maastricht?
“Er wordt enorm geïnvesteerd in de kennisstad en door de
provincie ook in de regio, maar dit gebied aanpakken en
aantrekkelijker maken had wel ietsjes eerder gekund. Om
dat te veranderen kunnen we elkaar helpen. Ik hoop dat er
tempo in komt.”
Betekent dat ook dat je op de Brightlands Maastricht Health
Campus straks op een terrasje kunt zitten, bij een charmant
restaurant?
“Dat zou ik heel mooi vinden. Gezond leven, en ook een
bistrootje, ja. We denken ook aan een kookstudio in het
nieuwe gebouw van Mosae Vita, zodat je mensen kunt
laten zien hoe ze gezond kunnen koken. Meer ideeën ook
over hoe je het beste kunt bewegen. Allerhande activiteiten
en faciliteiten rond gezond leven.”
Bij het nieuwe ziekenhuis van Genk hebben ze een echt restaurant,
dat vaak vol zit. Met lekkere frietjes en een aardig wijnaanbod.
Daar kun je dan ’s avonds tot een uur of acht eten, samen met je
familielid of kennis die in het ziekenhuis ligt -mits de patient
ambulant genoeg is.

“Maar is dat in Genk ook een gezond leven-concept? We
hoeven niet alleen maar komkommers en bloemkoolroosjes te eten, maar het mag toch wel een beetje gezond
zijn. Het eerste wat je moet zien als je binnenkomt in zo’n
restaurant is gezonde smoothies. Groene smoothies met
spinazie, lekker.”
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Prof. dr. Marja van Dieijen-Visser (1954, Amsterdam) is sinds
2015 voorzitter van de Raad van Bestuur van het azM en het
Maastricht University Medical Centre+.
Ze studeerde chemie en wiskunde aan de Universiteit van Leiden
en promoveerde in 1981 aan de Universiteit van Maastricht op
het onderwerp ‘Behaviour of tissue enzymes in the circulation’.
In 1993 werd ze hoogleraar Klinische Chemie en ging ze bij het azM
werken als hoofd van de afdeling Klinische Chemie. Vanaf 2006
was ze directeur-bestuurder van de Resultaat verantwoordelijke
Eenheid Laboratoria, die later werd samengevoegd met de afdeling
Beeldvorming.
Haar expertise op het gebied van onderzoek is toegespitst op cardiale
biomarkers. Het onderzoek betreft zowel hartschade bij patiënten
met acuut coronair syndroom, als de studie naar hartschade door
extreme inspanning. Van Dieijen is lid van de internationale
EFLM working group on cardiac markers en heeft diverse
bestuurlijke en toezichthoudende functies bekleed, waaronder
de Raad van Toezicht van het Klinikum Aken en momenteel die
van Fontys Hogeschool.
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Prof. Marja van Dieijen-Visser (born in Amsterdam in 1954) has
been President of the Executive Board of University Hospital
Maastricht [azM] and of the Executive Board of the Maastricht
University Medical Centre+ since 2015.
After studying chemistry and mathematics at Leiden University, she
gained her PhD at Maastricht University in 1981 with a dissertation
on “Behaviour of tissue enzymes in the circulation”. in 1993, she
was appointed by the azM as professor and department head of
clinical chemistry. From 2006, she was also a managing director
of the unit responsible for laboratories, which later merged with
the imaging department.
Her research expertise focuses on cardiac biomarkers and investigates
heart damage in patients with acute coronary syndrome, as well
as studying heart damage caused by extreme exertion. Prof. Van
Dieijen is a member of the international EFLM (European
Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine)
working group on cardiac markers. She has also held various
managerial and supervisory positions, including on the Supervisory
Board of Uniklinik RWTH Aachen and currently Fontys University
of Applied Sciences.
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MUMC+
Linchpin of a healthy Limburg
The Maastricht University Medical Centre+ (UMC+) is
more than just a hospital. With a staff of about seven
thousand, is the largest employer in Maastricht and one
of the largest in the Province of Limburg. It is a knowledge institution with a cross-border network function,
and the research and economic activity involved makes
it vitally important for the social and economic development of the region.
Marja van Dieijen, President of the Executive Board, is
perfectly clear about it: “We have a major impact on the
economy of Limburg. We provide many thousands of jobs,
we attract economic activity, we hire in a large number of
services, and we frequently purchase products from regional suppliers. We provide training and education at university level and all levels of vocational education, which
yields enormous social returns. Each trainee specialist or
other highly trained employee who we take on generates
about seven new jobs in production at supply companies,
or in the service sector.”
And the health of the province also benefits. The Maastricht
Study - a large-scale survey based at the Brightlands
Maastricht Health Campus - currently monitors eight
thousand people in the province and gives them advice
on healthy living.
Prof. Van Dieijen: “We differ from other Dutch university
hospitals in that we focus heavily on prevention.”
One essential component of the MUMC+’s strategy involves
construction of a centre (with the working name “Mosae
Vita”) at the Brightlands Maastricht Health Campus in
the Randwyck district. The entire focus of the new centre
will be on healthy living, prevention, and converting
knowhow into social applications. “We refer to this as
‘lifestyle innovation’. A healthy population is of course a
precondition for a flourishing economy.”
Strength
Local people have long referred to the hospital in Randwyck
by its Dutch initials “azM” (University Hospital Maastricht).
The plus sign in the new name “MUMC+” indicates the

partnership within Maastricht University’s medical faculty
(FHML: Faculty of Health, Medicine & Life Sciences). This
makes Maastricht UMC+ one of the largest institutes where
the faculties of medicine and health sciences and the clinic
are integrated at a single location.
“That’s our great strength,” says Prof. Van Dieijen. “The
laboratories for fundamental research are literally just
around the corner. That encourages direct contact between
doctors and researchers, meaning that ideas about new
applications can be developed much faster. That’s already
led to a number of ground-breaking studies, including in
the field of abnormal heart rhythms.”
There are now about 50 companies on the Brightlands
Maastricht Health Campus, some of them spin-offs from
the MUMC+, and more are set to join them in the years
ahead. From now on, any Maastricht medical thesis is
required to include a valorisation section answering the
question: “What is the actual use of this?”
“The point of that requirement is to make researchers
more aware of the social benefits aspect of their study.
We are also working with scouts whose job is to assess
whether the scientific research is being utilised sufficiently,
i.e. commercially. But that doesn’t affect the fact that it’s
difficult to really hit the jackpot. That applies not just to
us but to all health campuses.”
The MUMC+’s horizon also extends across the country’s
borders, and it has close links with Uniklinik RWTH in
Aachen. “The Head of our Surgery department holds the
same position in Aachen, and the same goes for the professors
of Vascular Surgery and Nuclear Medicine. That has
reciprocal advantages. Knowledge and skills are shared
effectively and the patients reap the benefits.”
One example is the establishment of a liver/bile centre,
with Maastricht being strong primarily in research and
Aachen in liver transplants. It means that patients from
the region no longer need to go all the way up to Groningen
(in the north of the country) for a liver transplant.
Flow
The Maastricht region is in a positive flow, says Prof. Van
Dieijen. “By focusing firmly on the knowledge economy,
the Province of Limburg is promoting development of the
campus and collaboration between the four campuses

JAARBOEK MAASTRICHT 2015-2016

29

that now make up Brightlands.
Collaboration between the campus
here in Maastricht and the one in
Sittard-Geleen is increasing, including
in the field of regenerative medicine
and new materials with medical
applications.”
“An institute like the Chemelot Institute
for Science and Technology (InSciTe)
is fantastic, developing smart new
biomedical materials in collaboration
with DSM and Eindhoven University of
Technology. It links up the strength
of the business world with the knowledge institutions by means of specific
projects. In that way we are really
putting South Limburg on the map
step by step.”
What will the MUMC+ and the Brightlands
Maastricht Health Campus look like in 2025?
“I hope that the Mosae Vita project
will lead to something marvellous.
It’ll be a new institute that will help
people in the region to live a healthier
life. And making the area around the
building more pleasant will help too.
We hope that in 2025 the Randwyck
district will look a lot more attractive,
with more of a feeling of ‘enjoying the
Good Life’. That’s a feeling that you
already get in the town centre, but
you can’t really say the same about
Randwyck. And when you talk about
enjoying the Good Life you don’t
immediately think about it being
healthy, but why can’t it be? My great
dream is that that can be achieved in the
course of the next ten years and that
development of the Maastricht Health
Campus will have really taken off.”
“But there’s still a lot to be done.
From the strategic perspective, we’re
already cooperating well with all the
various partners. If we can join with
the province and the city to utilise the
momentum that we now have - with
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the proton therapy centre that’s going to be built, with
Mosae Vita, with all the developments in the area of the
campus, plus the Maastricht Exhibition & Conference
Centre (MECC) which is also making changes - then this
can become a very pleasant neighbourhood.”
“Where medical care is concerned, there are many challenges
facing us, of course. I hope that by 2025 we will have
succeeded in improving the health of people in the region.
That means fewer people being chronically ill and fewer
children with obesity; the initial results will need to be
apparent within about ten years. There are various innovations in those fields too, and we hope to continue to make
progress.”
How does the MUMC+ view value-based healthcare, i.e. a system in
which the patient has a greater say in what his/her treatment is like?
“I think it’s too soon to have an outspoken opinion and
views about that. There are all kinds of hospitals that say
they apply that principle, but it’s really still in its infancy.
I first need to see how value-based healthcare can be
marketed within our healthcare system as a whole - quite
apart from making arrangements about it with the health
insurance companies.”
“It’s something that we want to achieve by 2025. The essence
of value-based healthcare is that you explain the treatment
options more effectively so that patients can make a better
choice between those options. For one particular patient,
that may involve learning to live with a bit of pain in his
hip, while another will want to have a hip replacement
very soon. And you’ll ultimately need to decide with the
patient as to what will be best for him or her.”
“Our own hospital currently applies a kind of standard
protocol. We ask the patient, for example, to come for
regular check-ups. Some people find that just right, but
maybe there’ll soon also be a lot of people who you can
send a reminder by WhatsApp and who can then reply
‘Not needed right now, I’m just fine’.”
“If such a patient then decides only to come for a check-up
once every two years, you save on both costs and manpower.
But it may also be better for the patient to come six times,
although I don’t really expect that. You need to look at every
condition and every illness separately. All interventions
can lead to complications, and then the harm caused by
those complications is sometimes worse than the burden
of the original condition.”

How is cooperation with the business community going to develop?
Will there be more contract research?
“We already have quite a lot of contract research, with an
enormous variety of parties. That includes the pharmaceutical industry but also other industrial parties - all sorts.
One really important partner that we want to work with
more in the coming years as regards research is Medtronic.
They’re located at the campus, and we’re looking with
them at process optimisation especially. For example
redesigning operating theatres: how can you arrange
them so that you can work as efficiently as possible? It’s
about operational excellence: in all our departments there
are processes that we want to find ways of improving.”
Is the MUMC+ going to grow more in the years ahead, as regards
turnover and staff?
“That’s a difficult question because the political situation
at the moment means that the government will hardly let
us grow at all - only up to a maximum of one percent per
year. One reason for working on operational excellence
is also that if we want to continue to pursue healthcare
innovation we’ll have to acquire the necessary funds
somewhere. That means extra money or improving working
methods. Or no longer actually doing certain things. We
won’t be getting any additional money in the coming
years, and we may perhaps get less.”
Or you can go commercial. There’s a whole range of private clinics
in Maastricht and environs. Should the MUMC+ also start doing
hair transplants, to earn some extra money?
“Well, I don’t see us setting up some kind of commercial
clinic. Our mission involves prevention and complex care.
We have the ‘last resort’ function. We would rather focus
more on healthcare innovation with the resources that we
have, and leave less complex care to other parties. We are a
public institution with the task of devoting the best possible
academic attention to complex care. It’s precisely that
function that we aim to continue to build in the future.”
How can cooperation with the municipality of Maastricht be
further improved?
“There’s an enormous amount of investment going into
the ‘knowledge city’, and by the province also into the
region, but the job of tackling the district where we’re
located and making it more attractive could have started a
bit sooner. We can help one another to improve it. I hope
that that process will really get going.”
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In the near future, at the Brightlands Maastricht Health Campus,
one would be able to relax on the terrace of a nice restaurant?
“That would be just great! Healthy living and a nice bistro
too, yes indeed. We’re also thinking of having a cooking
studio in the new Mosae Vita building, so we can show people
how to cook healthy food. And we’ll be implementing
ideas about the best way to exercise. There’ll be all kinds
of activities and facilities on the topic of healthy living.”
- The new hospital just across the border in Genk (Belgium) has
a proper restaurant, and it’s often full. They have tasty Belgian
French fries and a good wine list. You can eat there until eight in
the evening with a friend or family member who’s a patient in the
hospital, assuming they can get around enough.
“I think that’s a really great approach. We could do quite
a bit more like that here too. I can imagine we might have
a restaurant with a terrace overlooking the pond that’d
make things a lot nicer. There’d be people with the right
experience and expertise who would create the proper
hospitality ambience.”
“But is the restaurant in Genk also based on the ‘Healthy
Living’ concept? That doesn’t need to mean just cucumber
salad and cauliflower florets, but it should still be a little
bit healthy. The first thing you should see when you enter
such a restaurant is some healthy smoothies. Nice green
smoothies with spinach - delicious!”
(Laughs): “We’d prefer not to entice people into the
restaurant with French fries topped with mayonnaise,
but a bit differently.”

31

Summer in the City of Maastricht
The month of August is traditionally full of relaxed activities
in Maastricht. In 2015 there is one clear exception: the first ever
Ironman triathlon to be held in the south of Limburg. Almost a
thousand participants swim, cycle and run a full marathon, with
the Pietersberg -Mount Peter- serving as a local high. In the centre
of town the runners are cheered on by a large crowd, breakdancers
and Vreug Zaat, one of Maastricht’s traditional carnival orchestras.
A marathon of a rather different kind is held in the Onze Lieve Vrouw
Sterre der Zee, the historical basilica at OLV square, probably the
most charming square in the city. Monks and other religious persons
read from the bible for almost two weeks, every day from 10 am till
17 pm, to spread the good news from the holy book.
Other relaxing highlights from Maastricht in August: Lewis Hamilton
drops in at the Mercedes Benz customer care centre, there’s public
tango dancing at Café Lure, the lively Mucho Mundo festival in
Jekerkwartier, Maastricht’s own Quartier Latin, outdoor cinema
by Lumiere art film house at the Bassin, story telling near the old
Gingko tree in the Stadspark -and CNN declares Dominicanen
one of the coolest bookshops on earth. Lucky Maastricht: its other
bookshop, De Tribune in Kapoenstraat, is already one of the best.
And did you hear about the adventurous students from Maastricht
University who dediced to explore the caves of Kanne, just beyond
the city limits on the Belgian side of the border? They got lost after
the batteries of their cell phones ran out. After a chilly night
underground a local farmer heard their pleas for help and the pair
was rescued. Not quite the Ironman, but still -quite an ordeal.
Photo: ENCI-groeve krijgt hoge trap met uitkijkplatform
A quarry with a view: ENCI get a huge staircase

Augustus

2015

AUGUSTUS 2015

33

Start van eerste Ironman Maastricht / Maastricht kicks off its first Ironman

EERSTE IRONMAN MAASTRICHT TREKT VEEL VOLK

Waarschijnlijk is het op de vroege zondagmorgen nog nooit
zo druk geweest langs de Maas als deze zondag. De reden:
Ironman Maastricht. Duizenden toeschouwers hebben een
plekje langs de Maas gezocht om de sporters aan te moedigen. Onder prima weersomstandigheden vertrekken de
930 deelnemers (onder wie 160 Nederlanders) vanaf 7.00
uur voor de allereerste editie van Ironman Maastricht. Na
3,8 kilometer zwemmen volgt een loodzware fietstocht
van zo’n 180 kilometer door het Limburgse heuvelland.
De apotheose is een volledige marathon met de Pietersberg
als scherprechter. De gemeente Maastricht betaalde enkele
tonnen aan het Chinese concern dat eigenaar is van de
Ironman-formule om het evenement naar Zuid-Limburg
te halen.
TUURTJES VOOR MARIA TENHEMELOPNEMING

Jaarlijks op 15 augustus is het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Het feest is ontstaan in het Oosten en in de 7e
eeuw door Rome overgenomen, ter herdenking dat Maria
na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel

werd opgenomen. Voor de rooms-katholieke kerk geldt
het als het belangrijkste Mariafeest. De viering van Sainte
Marie was eeuwenlang een waar volksfeest in het katholieke
Brabant en Limburg. In de Onze Lieve Vrouwe-basiliek is
het anno 2015 aanschuiven geblazen. Honderden kerkgangers en evenveel toeristen hebben zich verzameld in
de kerk voor het meebeleven van de pontificale hoogmis
ter ere van Maria. Geen plekje is meer vrij, zelfs aan de
zijkanten en in de doopkapel is het dringen. Na afloop
van de mis is er gelegenheid tot het nuttigen van koffie en
speciale Sainte Marie tuurtsjes. De tuurtsjes van patisserie
Lemmens vielen bij de introductie in 2013 zo goed in de
smaak dat het een traditie is geworden om ze na de mis
aan de bezoekers te verkopen. Met de aankoop van de
miserable tractatie ondersteunt men de restauratie van de
historische kerk. Veel bezoekers hebben een eigen boeketje
kroetwis meegenomen ter zegening. Op het altaar staan
grote manden met daarin kroetwis voor alle aanwezigen.
Na de mis worden de manden bij de uitgang van de kerk
geplaatst waar vrijwilligers ervoor zorgen dat iedereen
een klein boeketje mee naar huis krijgt.
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Ridderronde: wielrennen over de kinderkopjes /
The Knight’s Tour, a cobblestone cycling race

Bijbelles-marathon in de Onze Lieve Vrouwebasiliek /
Bible-reading marathon in Onze Lieve Vrouwe basilica

WOUT POELS WINT RIDDERRONDE

BIJBELMARATHON IN BASILIEK

De Ridderronde is een perfecte combinatie van sport
en vertier voor jong en oud. Tijdens de 31e editie van
woensdag 5 augustus 2015 is het ’s middags de jeugd
die het voor het zeggen heeft tijdens het Bike and Soccer
Event. Dat betekent racen tegen anderen, penaltyschieten,
partijtjes van 4 tegen 4 spelen, aan profrenners allerlei
vragen stellen en meedoen met een voetbal/wielrenquiz.
Nieuw dit jaar is dat ook de thuisblijvers via RTV Maastricht
de Ridderronde rechtstreeks kunnen meebeleven.
Het vele publiek dat ook dit jaar weer de weg naar het
parcours heeft gevonden krijgt onder meer een donorrace,
een studentenrace, een prominenten- en kasteleinsrace
voorgeschoteld. Een hoogtepunt is de dames eliterace:
in een zinderende wedstrijd komt Anna van der Breggen
als eerste over de finish met in haar kielzog Jolien
D’Hooge en Lucinda Brand. Na de huldiging van de
toerrenners, met de charmante Miss Ridderronde Laura
de Waart, is het tijd voor het hoofdgerecht: de race van
de profs. Dan blijkt pas hoe druk het is geworden langs
het parcours waar met name Het Bat, Kesselskade,
Markt, Vrijthof en het Onze Lieve Vrouweplein hot-spots
zijn. Na een spannende koers, waarin zich drie
koplopers -Wout Poels, Steven Kruijswijk en Pieter
Wening- hebben losgemaakt van het peloton, plaatst
Poels op het Vrijthof met nog één ronde te gaan zijn
beslissende demarrage. De publiekslieveling gaat als
eerste over de meet, toegejuicht door een enthousiast
publiek.

Van Ironman naar Bijbelmarathon: onder het motto
“Ooit zoiets gehoord?!” houden van 3 tot en met 15 augustus
ruim zeventig zusters, broeders, paters en geassocieerden
van een twintigtal ordes en congregaties in Limburg een
Bijbelmarathon in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw Sterre
der Zee in Maastricht. Ze hebben de drukste vakantieweken
en de drukst bezochte kerk van Limburg uitgekozen om
de bijbel van A tot Z voor te lezen. Dat doen ze in het kader
van het Jaar van het Religieuze Leven, om zo te benadrukken
dat – hoe verschillend van opdracht ze ook zijn – zij in
wezen allen dezelfde missie hebben: het uitdragen van
de Blijde Boodschap. In vroeger eeuwen deden ze dat
door geduldig ‘monnikenwerk’: het overschrijven van die
bijbel. Nu gebeurt dat in velerlei vormen en op eigentijdse
wijze in woord en daad. Elke dag lezen de religieuzen
tussen 10.00 en 17.00 uur hoofdstukken voor uit het
heilige boek. Op die manier proberen ze naast de vaste
bezoekers vooral toeristen te bereiken. Pastoor Kurris van
de Onze Lieve Vrouwebasiliek hoopt dat veel bezoekers
van de kerk (al is het maar voor even) de tijd nemen om te
luisteren naar een stukje uit de bijbel.
VREUG ZAAT EN BENITO ZWEPEN MARATHON OP

Terwijl de deelnemers van de eerste Ironman Maastricht
hun marathonrondjes door de stad lopen, worden ze
niet alleen aangemoedigd door vele toeschouwers maar
ook door muziek en dansers. ‘Vreug Zaat’ zorgt voor de
opwekkende klanken, Dans Centre Benito Deane voor
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Benito’s dansers in actie tijdens Cultuur op Zondag /
Culture on Sunday: Benito’s breakdancers

Verhalen bij de oude gingkoboom in het Stadspark /
Storytelling under the gingko tree in the Stadspark

het dansgeweld. Tijdens zes optredens laten de jonge
dansers zien wat ze zoal in huis hebben qua streetdance,
breakdance en free style. Zelfs met de hoge temperaturen
geven ze hiermee een prima visitekaartje af.

BROONK IN HEUGEM EN SCHARN

MOOIE VERHALEN BIJ EEN TAK IN HET STADSPARK

Het stadspark van Maastricht is een van de oudste stedelijke
parken in Nederland. In 1860 is dit bomenpark aangelegd
om de inwoners van Maastricht te laten genieten van
natuur. Het park is inmiddels een bomenmuseum
geworden, met zijn oude en zeer bijzondere bomen. Een
ervan is de ginkgo in het Aldenhofpark bij de berenkuil,
een dinosaurus onder de bomen. Deze ginkgo, een
prehistorische voorloper van de dennenboom, is zo’n
150 jaar oud. In juli 2015 is een grote tak afgebroken.
Boomkunstenaar Roel van Wijlick heeft er in drie dagen
tijd een prachtige verhalenbank van gemaakt. Rondom de
ginkgo hebben zich op een zaterdagmiddag in augustus
heel wat kinderen met ouders en grootouders verzameld
om te luisteren naar een oud Japans verhaal ‘De dankbare
boom’. Het wordt verteld door Rob Meurders, die op deze
manier toch even een mini-vertelfestival organiseert in het
stadspark. Kinderen kunnen zich voor en na de vertelling
heerlijk uitleven. Ze mogen origamivogels vouwen om
mee naar huis te nemen of om in de bomen rondom de
verhalenbank te hangen. Tevens is er een kleine expositie
van werken van Jan Geusebroek die deze ginkgo als zijn
grote vriend beschouwde en er heel wat uren met verf en
penseel bij vertoefde.
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De Rochusbroonk in Heugem staat dit jaar in het teken
van de Cinema en vindt plaats rond het Kerkplein van
Heugem. De broonk gaat op zaterdag van start met een
feestelijke stoet met onder andere Harmonie St. Michael,
St. Rochus en het Brouwersgilde naar het Kerkplein.
Daarna is een zomers programma met vooral livemuziek
onder de noemer “Rochus at night”. Op de zondag is er een
openluchtmis op het plein en aansluitend de broodzegening
en ommegang met het Rochusbeeld. Hierna volgt een
concert door de Harmonie St. Michael en een matinee met
diverse optredens. Heugem is niet de enige Maastrichtse
wijk met een Broonk. In Scharn is de Sjaander Broonk elke
zomer een begrip.
LEWIS HAMILTON SCHEURT LANGS

Voor de werknemers van Mercedes-Benz Customer
Assistance Center in Maastricht is de donderdag voor
de Grand Prix in Francorchamps een topdag. Een klein
uur lang staan ze oog in oog met tweevoudig wereldkampioen Formule I Lewis Hamilton. De Brit werkt
het weekend erop op het circuit bij het Belgische Spa
in moordend tempo zijn race af. In Maastricht neemt
hij de tijd om handtekeningen uit te delen en met de
medewerkers op de foto te gaan. Max Verstappen rijdt
dan nog rond in een slome auto van renstal Toro Rosso.
Anno 2016 is de Limburgse coureur met beter materieel
een serieuze tegenstander geworden voor Hamilton
en collega’s.
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Lumière scoort met openluchtfilm in Bassin /
Outdoor cinema by Lumière art film house

Nieuwe parkeerstek voor campers langs de Maas / Campers get a parking with a view of the river Maas

WILD TALES OP EEN PONTON IN
HET BASSIN

wendag voor zo’n veertig patiëntjes
van de kinderafdeling van Maastricht
UMC+, hun ouders, broertjes en
zusjes. Rond tien uur vertrekken
de jeugdige gasten vanaf de grote
parkeerplaats bij het Maastricht UMC+
met oldtimers voor een puzzelrit
door Maastricht en omgeving. De
oldtimers zijn door hun eigenaren
beschikbaar gesteld voor dit goede
doel, zij vervullen zelf de rol van
chauffeur voor deze bijzondere VIP’s.
De kinderen spelen de rol van navigator. De meegekomen familieleden
volgen in een klassieke schoolbus
van de firma Stiphout. De route is
een verrassing, al is het doel bekend:
de Hoge Weerd bij Brasserie Sofa.
Daar worden de navigators omgetoverd
tot heuse koks en gaan ze onder
leiding van Jeroen en Evelyne Holten
zelf in de keuken aan de slag om een
lekkere lunch voor alle aanwezigen
te bereiden. Alle producten daarvoor
werden ter beschikking gesteld door
de enthousiaste uitbaters van Sofa,
die hun hart voor deze kinderen
lieten spreken.

Maastrichts eigen filmhuis Lumière
neemt op zaterdag 22 augustus een
luchtig voorschot op de verhuizing
naar het voormalige ketelhuis van de
oude Sphinxfabrieken aan het Bassin.
De aangrenzende parkeerplaats wordt
voor even omgetoverd tot openluchtbioscoop. Het filmscherm staat op
een drijvend ponton in het Bassin, en
medewerkers van Lumière serveren
koele drankjes vanachter de mobiele
bar. Uit een publieksstemming op
Facebook is uit drie keuzefilms het
Argentijnse Wild Tales als favoriete
buitenfilm uit de bus gerold. Regisseur
Damián Szifron laat in een serie wilde,
absurde en komische verhalen zien tot
welke barbaarse acties mensen in staat
zijn wanneer ze hun zelfbeheersing
verliezen.
VERWENDAG BIJ MAASTRICHT UMC+

De Stichting Bert Buis Kinder TV
organiseert op zaterdag 29 augustus
samen met Brasserie SOFA uit
Maastricht onder het mom ‘Even
vergeten dat je ziek bent’ een ver-

CAMPERS IN MAASTRICHT

In de loop van augustus gaat de
nieuwe camperplaats van Maastricht
open, aan de Boscherweg op 3 kilometer van het centrum. Met honderd
plekken is het één van de grootste van
Nederland en zeker de grootste van
Zuid-Limburg. Het speciale parkeerterrein van Camperplaats Nederland
ligt aan de Maas, met uitzicht op het
kerkdorp Borgharen en het kasteel
van Borgharen. Sinds het sluiten van
camping de Dousberg in 2007 was
het voor kampeerwagens lastig in
Maastricht. Toeristen kunnen op de
nieuwe locatie enkele dagen en nachten
blijven, het is niet de bedoeling dat
er weken wordt gebivakkeerd. De
staplaatsen zijn met 50 vierkante meter
per wagen ruim genoeg, er is een
sanitair station om tanks en chemisch
toilet te legen plus een watertappunt.
Een groot deel van de plaatsen is
voorzien van stroom, toegang gaat
langs een slagboom waarvoor je bij
aanmelding een code krijgt. De prijs
voor een nachtje Maastricht in de
eigen slaapwagen? 15,75 euro.

AUGUSTUS 2015

Bijzondere Sinti communie in de OLV-basiliek / First holy communion for a gypsy girl

Q Music Limburg viert eerste jubileum / Radiostation Q Music celebrates
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Vrijthof decor van laatste petanque toernooi /
Final Jeu de Boules event on Vrijthof square

Amby houdt derde Dag van het Werkend Trekpaard /
The 3rd Day of the Farm Horse in Amby

FINALE VAN PETANQUE OP HET VRIJTHOF
Op het Vrijthof gaat het 30ste internationale Vrijthof Jeu
de Boules toernooi van start. De vrijdagavond is voor de
recreanten en het Leeuw Bier Horecatoernooi, de zaterdag
voor de doubletten Heren/Gemengd en Dames en de zondag
voor tripletten. Op het toernooi, dat hoog aangeschreven
staat in Jeu de Boules-kringen, wordt opvallend vaak Frans
gesproken: net als voorgaande jaren zijn veel Waalse
zuiderburen aanwezig. Het blijkt de laatste editie van een
mooie traditie op het Vrijthof: de hoge kosten nopen de
organisatoren ertoe in 2016 te stoppen.

AMBY’S DAG VAN HET TREKPAARD

DE COOLSTE EN DE BESTE BOEKHANDEL

De Maastrichtse boekenkerk Dominicanen is een van
de ‘coolste’ boekwinkels ter wereld, vindt CNN. Het
Amerikaanse mediabedrijf zette de mooiste boekhandels
ter wereld op een rijtje. Dominicanen zit sinds 2006 in
een meer dan zevenhonderd jaar oud kerkgebouw, heeft
veertigduizend boeken op voorraad en schenkt volgens
de Amerikanen ook prima koffie. Onder de andere fraaie
boekhandels zijn Shakespeare and Company (Parijs),
Assouline Venezia (Venetië), Rizzoli (New York) en Foyles
(Londen). Vele hiervan zitten in bijzondere gebouwen,
zoals een voormalige handschoenenfabriek, een vroegere
kroeg of een oud theater. Op amper tien minuten lopen
van de mooiste boekhandel van Maastricht zit trouwens
de beste boekenzaak van de stad: De Tribune in de
Kapoenstraat.

Onder grote belangstelling organiseert de stichting
Zuid-Limburgs Trekpaard zondag 16 augustus voor de
derde keer een Dag van het werkend Trekpaard. Deze
gezellige en tevens leerzame dag wordt gehouden op de
boerderij/stoeterij De Molenweg van Jacques Stassen aan
de rand van Amby. Veel bekijks is er bij de demonstratie
ploegwerk en zeer in trek zijn de koetstochten door de
wijk. Daarnaast is er ook veel belangstelling voor het werk
van de hoef- en siersmid en kunnen de kinderen een ritje
maken op diverse paarden. Er zijn verschillende paardenrassen aanwezig en iedereen mag een kijkje nemen in de
stallen en bij het verzorgen van de paarden. Met deze dag
heeft Maastricht er een nieuwe traditie in Amby.
STUDENTEN EEN NACHT DE WEG KWIJT

Een studentenkoppel uit Maastricht brengt bange uren door
in de mergelgrotten van Kanne, net over de gemeentegrens
in België. De batterij van hun telefoon heeft het begeven,
waardoor ze geen licht meer hebben om de uitgang terug
te vinden. Na een lange nacht in de donkere underground
bij Maastricht ontdekken ze de volgende morgen een ontluchtingsschacht. Hun schreeuw om hulp wordt gehoord
door een landbouwer die hulptroepen inschakelt. Het
verkleumde stel wordt door een gids die met hulp van de
brandweer in de schacht is afgedaald weer veilig naar de
uitgang geloodst.
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Eerste opening academisch jaar met burgemeester Penn-te Strake / Mayor Annemarie Penn-te Strake attends the start of the academic year

Een opvallend nieuw stationshotel: Kaboom / Kaboom, an original new hotel near the trainstation
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Festival Mucho Mundo in het Jekerkwartier / Summer in the city: festival Mucho Mundo

JEKERKWARTIER VIERT MUCHO MUNDO

TANGO OP STRAAT BIJ LURE

In het Jekerkwartier geen Broonk, maar Mucho Mundo:
muziek, zang en dans, een kleine markt en een natje en een
droogje in een aangename ambiance. Het festival wordt ieder
jaar tijdens het laatste weekend van augustus georganiseerd.
Kleinschalig ten opzichte van het Preuvenemint, maar aan
sfeer en gezelligheid ontbreekt het op Mucho Mundo
zeker niet. Een divers programma met voor elk wat wils zorgt
ervoor dat het druk is op de diverse pleintjes en terrassen
in het zelfbenoemde Quartier Latin van Maastricht.

Het is al jarenlang traditie dat Tango Maastricht op de
laatste zaterdag van augustus het nieuwe seizoen opent
met een traditionele straattango op het pleintje bij Café
Lure midden in de stad. Daar waar op het Vrijthof het
Preuvenemint duizenden bezoekers verwelkomt vinden
honderden liefhebbers van de tango hun weg naar het
Jekerkwartier. Tientallen koppels maken graag gebruik
van deze mogelijkheid om bij bijna tropische temperaturen
de dansvloer op te zoeken. De sfeer is relaxed en dansers
en toeschouwers (en dat zijn er dit jaar veel) genieten volop.
Opvallend: of je je nu voor de eerste keer waagt aan de tango
en het nog een beetje schoorvoetend gaat of dat je een volleerd tangodanser bent, iedereen geeft elkaar de ruimte.

AUGUSTUS 2015

Tango op het pleintje bij Café Lure / Café Lure: tango dancing in the street

Natuur Historisch Museum: wat zit er in de voeldozen? / What’s in the box? Natural History Museum
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INKOM 2015: studenten feesten op Sphinxterrein / New students celebrate during INKOM 2015

Sainte Marie op het OLV-plein /
The celebration of Mary at OLV square

-NOG IETS ANDERS?

PREUVENEMINT INCASSEERT 1,7
MILJOEN

INKOMFEEST OP DE MARKT

Met een groot openingsfeest op de
Markt gaat de INKOM 2015 van start.
De nieuwe lichting studenten krijgt
een week lang de kans om breder
kennis te maken met Maastricht. De
stad telt inmiddels meer dan twintigduizend studerenden, waarmee de
onderwijssector een van de belangrijkste economische peilers is.
POLITIE GAAT DE BOER OP

Met het experiment Wijkagent op
locatie wil de politie in Maastricht het
contact met de burger versterken,
vertrouwen terugwinnen en aanhoren
welke buurtproblemen zich voordoen
en wat de bewoners te melden hebben.
Er wordt een mobiel politiebureautje
voor ingezet.
DOORSTROMING BIJ
GOUVERNEMENT

Rijkswaterstaat start met de herinrichting van het natuurgebied De Kleine
Weerd. In deze uiterwaard naast het
provinciehuis wordt een nevengeul

aangelegd. Het water daarin gaat met
de Maas mee stromen. Naast het verbeteren van de waterkwaliteit zorgt
dit ook voor een betere bescherming
tegen hoog water.
MVV WERMS UP
Op de traditionele Open Dag, deze
keer omgedoopt tot De Werming-up
2015, beleven zo’n tweeduizend fans
de opening van het nieuwe voetbalseizoen bij MVV. In en om stadion De
Geusselt zijn er tot laat in de avond
diverse activiteiten en optredens van
lokale artiesten. Ook wordt de nieuwe
selectie gepresenteerd.
JERUSALEM JUBILEERT
In het bijzijn van de Israëlische
ambassadeur Haim Divon, de burgemeester en tal van genodigden uit de
horecawereld wordt het vijfhonderdjarig bestaan van Chateau Jerusalem
in Limmel gevierd. Het kasteel is sinds
2014 in gebruik bij horecaprojectbureau Mise en Place en Servicecenter
4Hospitality. De viering markeert
ook de al vijf eeuwen durende relatie
tussen Maastricht en Israël.

Tijdens de 34e editie van het Preuvenemint wordt voor bijna 1,7 miljoen
euro aan culinaire versnaperingen en
drankjes omgezet. Het evenement op
het Vrijthof wordt geopend door burgemeester Annemarie Penn-te Strake,
die samen met sambaband Segura
voor het nodige tromgeroffel zorgt.
GRATIS SCHOENEN

In Maastricht wordt een schoenenbank
geopend die nieuwe schoenen weggeeft
aan gezinnen die leven onder het
bijstandsniveau. Het schoeisel is
afkomstig van diverse zaken uit de
gehele regio. Het gaat om restpartijen:
goed bruikbare schoenen die niet
verkocht zijn uit oudere collecties.
KANS VOOR KLEINSTE CAFE
Kastelein Bart Hochstenbach van café
in de Karkol in de Stokstraat wordt
tevens uitbater van het tegenover in
de Karkol gelegen In de Moriaan, het
kleinste café van Nederland. Het plan
van Hochstenbach is er een gezellig café
van te maken met een goede lunchkaart.

AUGUSTUS 2015

WML maakt de Preuvenemeet nog iets natter / Freshwater cocktails at Preuvenemeet event

Handtekeningenjacht op open dag MVV / Local soccer heroes: open day at MVV

43

New adventures enrich cultural landscape
September seems to be a good month for charming adventures.
Take DocFest, a new documentary festival that aims to enrich
Maastricht´s international cultural landscape. DocFest uses the
historical industrial Sphinx terrain for the viewing of rare and
special regional and international films. Documentaries like
Asielzoeka´ s (Asilumseeka´ s) by Sergej Kreso, a Limburger with Bosnian
roots who explores what feeling at home means to individuals.
DocFest also showcases short films of students in unusual miniature
cinemas like a converted seacontainer. It kicks off with an outdoor
viewing of Wolfpack, the improbable story of six brothers in New
York who are kept locked up by their father. He only allows them to
get a peek at the outside world via his large movie collection.
Other cultural highlights in September: Bruis, Maastricht´ s impressive
free popfestival, attracts a crowd of over 30.000 in three days.
Rain or shine, it offers up and coming international talent, regional
musicians and plenty of fringe activities.
There´ s a crowd singing on the old Servaas bridge, performing the
final of the French/Belgian/Dutch Mater Mosa festival. There is
tasty Fiesta Eurasia, and a new start for the Catwalk Maastricht
fashion show.
Maastricht wants to be more than a welcoming place for all sorts of
cultural events. It is also a host town for the Shelter City programme,
that allows international human rights defenders to study and
recharge for a period of three month. Guleid Ahmed Jama, a
prominent human rights lawyer from Somaliland, is the new
guest in September.
And did you hear about the brave artist who danced all the way
from Heerlen to Maastricht? Renowned choreographer Joost
Vrouenraets takes his solo performance Kokoro on the road, dancing
the 28 kilometers that separate the two cities on a Sunday in
September. He made it -no wonder: he trained for months. Joost´ s
message to an admiring crowd on arrival at the Vrijthof square in
Maastricht: to make the world a better place, just keep on dancing.
Photo: Wethouder Aarts: begroting 2016 klopt
Maastricht budget 2016: in safe hands

September

2015
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Festivalgangers op Bruis / Bruis, Maastricht’s popfestival

BRUIS TREKT 35.000 BEZOEKERS

Bruis is uitgegroeid tot meer dan alleen maar een (gratis)
muziekfestival in Maastricht. Gestart op de Markt in
het centrum van de stad en daarna uitgeweken naar het
Koompe terrein naast het politiebureau, is het evenement
met de jaren getransformeerd van een festival puur voor
de muziekliefhebber naar een jaarlijks feestje voor het hele
gezin. De programmering zorgt ervoor dat er voldoende
variatie is in de muziekgenres, met oog en oor voor
beloftevolle bands die in een later stadium uitgroeien
tot toppers. Ook een smaakvolle lokale foodgarden, een
festivalmarkt en een reeks andere activiteiten zorgen
ervoor dat Bruis bij de tijd blijft -en soms wel zijn tijd
vooruit is. Bruis is inmiddels een driedaags festival met
naast het hoofdpodium en de grote tent M ook de intiemere Tongerloo-stage, waar het soms wel erg druk is maar
vooral sfeervol. Rondom dit deel van het terrein is het
voornamelijk het randgebeuren dat de aandacht vraagt.
Hier kunnen kinderen zich naar hartelust uitleven, zijn
er de zogenaamde Silent Concerts, disco, theater, dans,
workshops, kleine optredens en verdere verrassingen.

Een grote groep vrijwilligers staat elk jaar paraat om te
zorgen dat Bruis een feest is en blijft voor iedereen. De
organisatie mag in 2015 ondanks het slechte weer (met name
op de zaterdag) toch ruim 35.000 bezoekers ontvangen op
haar feestje. Goede ambiance, geen incidenten en gratis
entree: Maastricht op z´n best.
PARCOURS, KUNST EN KENNIS

De twintigste jaargang van Het Parcours, de opening van
het culturele seizoen in Maastricht, biedt professionele
artiesten en amateurgezelschappen uit de gehele provincie
en de Euregio. Theaters, musea en andere culturele
instellingen laten zien wat ze in huis hebben. Vanaf het
middaguur vinden op de mooiste podia en plekjes van
Maastricht sprankelende optredens en activiteiten plaats.
De Universiteit Maastricht haakt er mooi op in met een
eigen programma onder de noemer PAS – Parcours of Arts
and Science. Een avond vol kunst en kennis georganiseerd
door het Studium Generale van de universteit, voorafgaand
aan het Parcours 2015.
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Vrouenraets danst Heerlen-Maastricht / Joost Vrouenraets dances long distance

Lied van de Maas / Biennale Mater Mosa

JOOST DANST NAAR MAASTRICHT

wie de jongste 5 is en de oudste 81. Een bijzonder project
met bijzondere acteurs gaat tijdens het festival Musica
Sacra Maastricht in première. Daar waar in vroeger tijden
militaire vrachtwagens stonden opgesteld schuifelt nu
een oude man voetje voor voetje door het gebouw, gevolgd
en bijgehaald door andere acteurs die in slow motion of
sneltreinvaart hetzelfde traject volgen. De één struikelt
en wordt overeind geholpen door een ander -die even
later ook struikelt, terwijl sonore klanken de hal vullen.
Regisseur en choreograaf van De Parade is Jan van Opstal,
die al langere tijd een dergelijke voorstelling met een bont
gezelschap wilde maken. Apotheose van deze editie: een
kudde schapen die de hal binnenkomt. De dieren blijven
constant achter elkaar aan lopen, zoekend naar elkaars
bescherming. Net mensen.

Op zondag 20 september danst Joost Vrouenraets solo van
Heerlen naar Maastricht. Op de slotdag van festival Musica
Sacra brengt de danser en choreograaf zijn solo Kokoro
(Japans voor ‘hartslag’ of ‘de weg van het hart’) naar zijn
nieuwe thuisbasis Maastricht. Met steun van tromgeroffel
door Wouter Gulikers -en voorafgegaan door een kar
getrokken door Friese paarden- gaat de tocht van Heerlen
langs de oude Via Belgica door Valkenburg en Meerssen
naar de Groene Loper bij de A2 in Maastricht. Daar wordt
Vrouenraets, inmiddels gevolgd door tientallen fietsers
en wandelaars, verwelkomd door de dansliefhebbende
gedeputeerde Ger Koopmans. Na een korte pauze en een
laatste massage gaat het dan richting binnenstad. Het
tempo wordt zo af en toe flink verhoogd, wat zorgt voor
het nodige applaus -niet alleen vanaf de stoep maar ook
van de vele volgers die een bonte stoet vormen op deze
zondag. Aangekomen op de Markt doet Joost schoenen,
sokken en jas uit. De clownsneus wordt opgezet en onder
luide aanmoedigingen wordt de finish bij het Theater aan
het Vrijthof bereikt. De danser laat zich over de meet van
gladiolen op de grond vallen -om meteen daarna met een
vrolijk gezicht te melden dat hij vindt dat de mensheid er
goed aan zou doen meer te gaan.. dansen.
DE PARADE TIJDENS MUSICA SACRA

De Parade, in Gebouw M van de Tapijnkazerne, is een
bewegingstheater gespeeld door een gemengd gezelschap
van ervaren en minder ervaren acteurs en amateurs, van

LIED VAN DE MAAS

Koren, harmonieën, fanfares, bands en individuele muzikanten & zangers verzamelen zich op zondag 13 september
rond vier uur aan de oever van de Maas. Onder aanvoering
van klankkunstenaars van Intro wordt er vanaf de Servaasbrug samen het ‘Lied van de Maas’ gezongen en gespeeld,
ter afsluiting van de internationale Maasbiënnale Mater
Mosa 2015. In het kader van Mater Mosa wordt in de zomer
van 2015 langs de gehele loop van de Maas, van Frankrijk
via Belgie tot Nederland, een bont palet getoond van
kunst, ambachten, folklore en streekcultuur.
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Fiesta Eurasia op de Markt / Eurasia festival, Markt

Catwalk Maastricht / Fashion show, Mosae Forum

FIESTA EURASIA PRIKKELT DE ZINNEN

bezoekers elke laatste zaterdag van de maand op vier
modeshows vergast. Uitzondering hierop is de maand
december, daar in die maand al zoveel publiek het centrum
van de stad bezoekt.Catwalk Maastricht wordt mogelijk
gemaakt door de gemeente, VVV, Centrummanagement,
modellenbureau Sessibon en ondernemers van Entre
Deux en Mosae Forum. De Catwalk is onderdeel van Mode
Maastricht, een programma waarmee Maastricht haar
imago als modestad wil versterken. De shows zijn gratis
te bezoeken in Entre Deux om 13.00 en 15.00 uur en bij
Mosae Forum om 14.00 en 16.00 uur. Nieuw is dat het
publiek vanaf de maandagmiddag na de optredens op de
website www.fashionmaastricht.nl de getoonde creaties
nogmaals kan bekijken en kan zien waar en voor welke
prijs deze te koop zijn.

Een bont gezelschap internationale marskramers uit alle
hoeken van ons continent, van Finland tot Griekenland
en van Portugal tot Polen, is neergestreken op de Markt
in Maastricht. Zij brengen tal van specialiteiten mee zoals
Belgisch speciaalbier, elandhuiden uit Finland, olijfolie
uit Griekenland, mineralen en handgemaakte juwelen
uit Duitsland, zachte nougat uit Frankrijk, hammen
uit Italië, kazen uit Frankrijk, honing uit de Poolse natuur
en veel meer. Voor de bezoekers is de ervaring van tropische
sferen en de geuren van oosterse gerechten zinneprikkelend.
Bij de klank van Indonesische gamelan- muziek kunnen
ze zich wanen in exotische oorden bij een wandeling
over de Aziatische markt. Zo ook bij het ontdekken van
houtsnijwerk, kleding, lederwaren, wierook, exotische
vruchten, sambal en veel meer uit het Verre Oosten. Na
het kuieren langs de vele kramen kan men neervlijen op
een van de gezellige terrassen, of genieten van live muziek
en dansoptredens, terwijl de kinderen zich vermaken op
de springkastelen en zich tegoed doen aan pannenkoeken
en churros.
NIEUWE CATWALK MAASTRICHT

Modestad Maastricht gaat zeker tot 2018 door met de
maandelijkse Catwalk. Met het ondertekenen van het
akkoord hierover in het stadhuis wordt het startschot
gegeven voor een serie modeshows die vanaf september
2015 elke maand plaatsvinden. Op het middenplein van
Mosae Forum en bij winkelcentrum Entre Deux worden

MARTER STOORT STROOM

Een steenmarter is de oorzaak van een grote stroomstoring
in en rond Maastricht. Het diertje knaagde een kabel
door bij een transformatorstation in de wijk Limmel. Dat
constateren monteurs van netwerkbeheerder Enexis als
ze aan het werk gaan om de problemen op te lossen. Zo’n
34.000 woningen in het oostelijk deel van Maastricht en
aangrenzende dorpen in de gemeenten Eijsden-Margraten
en Valkenburg aan de Geul zitten van 22:00 tot 23:00 uur
zonder elektriciteit. Het is niet bekend of de marter het
heeft overleefd
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Line en country op Vrijthof / Vrijthof goes country&line

Handhavers in nieuw pak / New uniforms in town

LIJNDANSEN OP HET VRIJTHOF

het zuiden van Marokko, Twee Levens, één Hart van Marijn
Poels over de eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders
in Limburg, en Fans van Louk Voncken over de aanhang
van de Limburgse band Rowwen Hèze. Verder zijn er
korte films van studenten te zien in geïmproviseerde
mini-bioscopen als een caravan en een zeecontainer. Zoals
Droom, over een islamitische basisschool in Maastricht
die het predikaat excellente school heeft gekregen, en
Zonder versnelling van Janneke Swinkels, een animatiefilm
over haar grootvader die in 1950 besloot een fietstocht naar
Rome te maken met zijn beste vriend Broer. Filmmaker in
focus is de Bosnisch-Limburgse Sergej Kreso uit Echt, die
probeert te ontdekken wat geboortegrond voor mensen
betekent. Van hem zijn Asielzoeka’s, Vraem luuj die plat
kalle en Kaffeefahrt ins Krematorium te zien. De programmering van DocFest, dat een waardevolle aanvullling is
van Maastricht´s internationale culturele agenda, is gedaan
in samenwerking met Lumière Cinema Maastricht.

Op het Vrijthof geven de leden van de Maastrichtse Country
Dancers samen met hun collega’s van de Line Dancers uit
Lanaken een drie uur durende demonstratie. Het grote plein
lijkt even een westerndecor, met mannen en vrouwen
gestoken in klassieke cowboyshirts met bijpassende hoeden.
Het publiek wordt uitgenodigd om vooral mee te doen en
daar wordt spontaan gehoor aan gegeven. De één doet het
wat voorzichtiger dan de ander, maar met enige regelmaat
staan heel wat nieuwe Maastrichtse cowboys op de
dansvloer om mee te doen met hun eerste line dance. Het
levert een gezellige danshappening op, waarbij niet alleen
gedanst wordt op countrymuziek. Muziek van Dire Straits
levert een swingende menigte op, als bewijs dat dansen in
welke vorm dan ook zorgt voor veel plezier.
FLOORTJE OPENT EERSTE DOCFEST

Floortje Dessing, bekend van reisprogramma’s als 3 Op Reis
en Floortje naar het eind van de wereld, opent de eerste
editie van DocFest, een grenzeloos documentairefestival
in het Sphinxkwartier. Het evenement begint met een
openluchtvoorstelling van The Wolfpack, het onwaarschijnlijke verhaal van zes broers in New York die door hun vader
worden afgesloten van de buitenwereld. De jongens
mogen alleen films zien uit zijn collectie. Regionale
producties krijgen ruime aandacht op het nieuwe festival.
Zoals de preview van Portret van een schilder, waarin Jan
Louter de Nederlandse schilder Sidi El Karchi volgt naar

TOM DUMOULIN BUIGT IN SPANJE

Tijdens de Ronde van Spanje 2015 lijkt Maastrichtenaar
Tom Dumoulin te gaan zorgen voor een heus feestje.
Drie weken lang zorgt de wielrenner voor veel spanning
en kijkgenot bij wielerliefhebbers in Nederland en België.
Tijdens de voorlaatste etappe gaat het echter mis voor
uzze Tom. Uiteindelijk wordt hij zesde in het eindklassement, een prestatie die wat belooft voor de toekomst.
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Kinderkoor UWC op Vrijthof / UWC kids at Musica Sacra

Rechters tegen verhuizing / Judges protest relocation
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Benefietlunch Hermanshuis / Vrijthof hosts charity event

BIJZONDERE GAST UIT SOMALILAND

GALADINER IN DE A2 TUNNEL

De advocaat Guleid Ahmed Jama is drie maanden te gast
in Maastricht in het kader van Shelter City, een project
van het University College van de Universiteit Maastricht,
de gemeente en de Nederlandse organisatie Justitia et Pax.
De 30-jarige Jama zet zich als advocaat in voor de mensenrechten in Somaliland, een deel van Somalie dat fungeert
als een apart land zonder dat het internationaal erkend is.
Met Shelter City geven diverse Nederlandse steden gastvrijheid aan verdedigers van de mensenrechten, die de tijd
kunnen benutten om op adem te komen, te studeren en te
vertellen over hun werk. In Somaliland is Jama oprichter
en voorzitter van het Human Rights Centre. Hij werd in
april 2015 nog gearresteerd nadat hij een interview had
gegeven aan de BBC waarin hij pleit voor hervorming van
het rechtssysteem in zijn land. Eerder bood Maastricht al
onderdak aan de Burundese mensenrechtenverdediger
Richard Nimubona.

Het benefiet galadiner (t)Huis in de Tunnel dat op 12
september in de in aanbouw zijnde A2-tunnelbak wordt
gehouden ten behoeve van de twee Ronald McDonald
Huizen in Limburg levert ongeveer 86.500 euro op. Dankzij
de ruim 550 betalende gasten en de meer dan 35 bedrijven
uit heel Limburg die gratis of tegen een flinke korting
meehelpen aan de organisatie. De opbrengst maakt weer
vele extra overnachtingen mogelijk voor gezinnen die in
de buurt willen zijn van hun ernstig zieke kind. De tunnelgasten dragen dit keer geen laarzen, hesjes en helmen, maar
galakleding. Het ondergrondse dineren is een stevige
logistieke operatie, omdat extra licht, geluid, stroom en
sanitair nodig zijn. Het materiaal wordt aangevoerd met
een stoet vrachtauto’s, terwijl zo’n 150 professionals en
vrijwilligers voor het feest aan de slag zijn.
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Europa in Centre Ceramique / EU debate at Ceramique

Zondag met Jelke’s Harmonie / Tradition: Culture on Sunday
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Honden in het Geusseltbad / Dogday in the Geusselt pool

Stationshal verrijkt met piano /
A piano livens up the trainstation

-NOG IETS ANDERS?

FINALE RONDE VAN WOLDER

ZWEMMENDE HONDEN
Voor het tweede achtereenvolgende
jaar eindigt het buitenbadseizoen van
het Geusseltbad met een spetterende
hondenzwemmiddag. De trouwe
viervoeters genieten net als sommige
baasjes van een heerlijke plons.

De oudste wielerronde van Maastricht
houdt op te bestaan. Na de afgelasting
van de editie 2015 wegens een conflict
met wijnboer Mathieu Hulst, die de
weg langs zijn Apostelhoeve niet wilde
vrijgeven, besluit de organisatie van
de Ronde van Wolder de handdoek in
de ring te gooien.

PIANO IN STATION
Maastricht heeft sinds september
in de hal van het station een piano
staan die gebruikt mag worden door
reizigers, wachtenden of liefhebbers.
De stationspiano is een initiatief van
ProRail, NS, Centrummanagement
Maastricht en Veolia.

PENNING VOOR TOINE HERMSEN

OP DE KOFFIE

Cuisinier Toine Hermsen ontvangt
op de dag dat zijn restaurant het
25-jarig jubileum viert uit handen
van locoburgemeester John Aarts
de Trichter. Deze speciale penning
wordt toegekend aan personen of
groepen die zich op bijzondere wijze
verdienstelijk hebben gemaakt voor
de stad Maastricht.

De beste koffie van Limburg komt uit
Maastricht, vinden de proevers van
de Misset Koffie top 100. La Clé uit
Maastricht staat op de zevende plek
in de lijst. Ook Coffeelovers Plein
1992 (19), Café Local (42) en Stella
Gelato (53) halen de top 100.

BEATRIX BIJ DANSFEEST

Prinses Beatrix woont Het Feest van de
Nederlandse Dans bij in het Theater
aan het Vrijthof. Tijdens dit feest, dat
deel uitmaakt van de 18e editie van
de Nederlandse Dansdagen, delen
de vier grote dansgezelschappen van
Nederland het podium.

VLAM LEVERT KUNST OP

Sinds het beëindigen van de 24–uurs
vlam van Minckelers en de ingebruikneming van een vlam op betaling blijkt
dat de opbrengst een kleine 5.000 euro
is, na bijna twee jaar. Van het geld
heeft de gemeente inmiddels enkele
kunstwerken aangekocht.

INDIAAS FESTIJN

De eerste editie van Holi Fusion aan
de Griend zorgt voor veel kleur en
dans. Het van oorsprong Indiaas feest
wordt voor de eerste keer in Maastricht
georganiseerd.
AUTOPYROMAAN

Maastricht, met name het oostelijk
deel van de stad, ligt wakker van een
pyromaan die het voorzien heeft op
personenauto’s. De teller staat in
september al op meer dan dertig
auto’s die in de as zijn gelegd.
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Zicht: Rita’s theatrale wandeling / A special walk with Rita Hoofwijk

Hulde voor KWF-collectant / Volunteer KWF awarded
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Quilts, dreams, churches and eye contact
European championships come in many shapes and sizes, and that
certainly applies to the Euro Quilting Championships that are held in
Maastricht for the first time. In October textile artists from across
the European Union and beyond show their skills in MECC, the
Maastricht Exhibition & Congress Centre. Interesting detail: there’s
no entrance fee for men who accompany their quilting spouses.
More good news in autumn: the weekly Wednesday market on
Markt square gets a makeover, with more emphasis on lunch and
snack vendors in a new food corner. And there’s the first edition
of The Spirit of Maastricht, a whiskey tasting event in Sint Jans
church. No less than 500 whiskeys and whiskys -you know the
difference?- are available.
Maastricht has a creative way of reviving decommissioned churches.
They may change into a bookshop, or a hotel or a tasting venue.
Or into a place to work and live: Bas de Laat, director of the Synapse
research institute with MUMC+, buys the magnificent Lambertus
church on Emma square.
October also brings the Dutch Dance Days to Maastricht, with a
second version of Distinguised Dreams. This time it’s a collaboration
with singers of Opera Zuid, packed in six short performances in a
pop up store in Mosae Forum.
Around Maastricht University various student associations open
the doors of their canteens -or is that restaurants- to all to improve
relations with local people. Preuve met Studente, Maastricht
dialect for Tasting with Students, the event is called. Spaghetti
Bolognese, anyone?
And did you hear about Maastricht’s participation in The World’s
Biggest Eye Contact Experiment? It’s an idea of a group of creative
global minds led by an Australian, Peter Sharp. Get eye contact with
a stranger for just one minute, and peace and general wellbeing wil
be enhanced. Vrijthof square sees some one hundred happy souls
get together to see eye to eye, braving the rather poor weather.
Photo: Nederlandse Dansdagen / Dutch Dance Days

Oktober

2015

OKTOBER 2015

55

Duo X-Elle siert Maastrichts kaartspel voor Stichting De Knoevel / Local celebrities pose for charity cards game

BM-ERS KRIJGEN KAARTSPEL

Een potje hartenjagen, klaverjassen, pokeren, toepen of
kwajongen met een kaartspel van bekende Maastrichtenaren?
Duo X-Elle en fotograaf Kenneth Tan presenteren een
speciaal kaartspel, waarvan de opbrengst naar stichting
De Knoevel gaat. Op de kaarten staan 24 stadsgenoten
die hun sporen op de (theater)planken en podia hebben
verdiend. Zo kan de kaart worden getrokken van lokale
grootheden als Beppie Kraft, Eric Jaspers, Ziesjoem en
Huub Adriaens.Ook de twee Jokers mogen niet ontbreken
-de bekende JoTa - La folie van het Maastrichtse carnaval.
Op alle boeren-, dames- en herenkaarten staan per kaart
steeds twee door Kenneth Tan gefotografeerde BM’ers.
Ze zijn gehuld in middeleeuwse kledij ontworpen door
Margriet Bontrup. De vraag naar het kaartspel is zodanig,
dat al snel een tweede oplage moet worden gedrukt.
PREUVE MET STUDENTE

Het Verbond van Maastrichtse Studentenverenigingen
houdt voor alle Maastrichtenaren een culinaire tour langs
hun verenigingsgebouwen. Op diverse locaties in de stad

kan men voor een zacht prijsje een voor-, hoofd- en nagerecht
nuttigen. Onder de noemer Preuve met Studente willen de
studenten de band met andere bewoners van Maastricht
verstevigen. Zo kan het publiek letterlijk een kijkje in de
studentenkeuken komen nemen. Schep nog maar eens op,
die spaghetti Bolognese.
GRENZEN VAN ELASTIEK

De expositie Grenzen van Elastiek/ Kunstruimte in
Gebouw M op het terrein van de voormalige Tapijnkazerne
biedt het publiek een breed scala aan kunstvormen. Twintig
kunstenaars tonen beeldend werk en combinaties van
beeld en geluid. De deelnemers overbruggen met hun
oeuvre grenzen: door buiten de eigen discipline te werken,
ongebruikelijke combinaties aan te gaan of expliciet een
levendige interactie met toeschouwers te zoeken. Het
publiek onderdompelen in kunst als totaalervaring, is
de bedoeling. Het zonnige weer verhindert niet dat de
organisatoren aardig wat publiek mogen verwelkomen in
Gebouw M.
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Woensdagmarkt nieuwe stijl / New market on Wednesday

Jongerenevent in MECC / Breakfest by Pinkpop

NIEUWE MARKT VAN START

MARKANTE DROMEN

Met clowns, muziek en het oplaten van rode en witte
ballonnen wordt de vernieuwde Maastrichter Woensdagmarkt officieel geopend. Centraal staat het nieuwe foodplein in combinatie met kramen vol verse groente, fruit,
vis, kaas, noten en brood. Kramen met stoffen, bloemen,
planten, hedendaagse kleding, schoenen en allerlei
snuisterijen zorgen voor de verdere marktbeleving.
Iedere woensdag wil de markt een goede locatie zijn voor
een verse hap: van een vroege brunch tot een late lunch
of een stevige snack. Zo zijn er ambachtelijke hamburgers
van de Blue Truck, saté rechtstreeks van de houtskool-BBQ
van Roy, een resem puike tosti’s en de opwekkende koffie
die Jeroen vanuit zijn klassieke rode Citroen HY serveert.
Pura Loca vult het pleintje verder aan met regionale,
duurzame en natuurlijke producten. Aan de noordkant
van de Markt, bij de bloemen en de planten, zijn dan
nog echte Duitse braadworsten en Thaise en Spaanse
specialiteiten. De Woensdagmarkt organiseert voortaan
steeds iets speciaals, van muziek en kookdemonstraties tot
proeverijen en stoffenworkshops. Bij de opening vindt de
voorronde plaats van een kookwedstrijd voor kinderen van
8 tot 12 jaar. De wedstrijd staat onder leiding van Mischa
Hamers van By Mischa en chefkok Harry Hardeveld van
Auberge Napoleon in Vaals.

Distinguished Dreams#2 is een bijzondere presentatie
tijdens de Nederlandse Dansdagen. De Dansdagen en
modefestival Fashionclash produceerden in 2014 al de eerste
editie van Distinguished Dreams. In 2015 ontmoeten zang
en dans elkaar in een samenwerking met Opera Zuid.
Drie jonge choreografen maken samen met drie klassiek
geschoolde zangers zes korte werken. In een speciale pop-up
store in Mosae Forum kan het publiek terecht voor deze
serie voorstellingen. In een intieme setting krijgt het
in een klein uur tijd de zes werken voorgeschoteld. Op
momenten is het muisstil in de ruimte en zijn alle ogen
en oren gericht op de spelers, die laten zien dat je ook in
een korte voorstelling een duidelijk verhaal kunt vertellen
middels zang en dans. Alle voorstellingen van Distinguished
Dreams#2 zijn uitverkocht, en het publiek beloont de
spelers met minutenlang applaus.
BREAKFEST DEBUTEERT IN MECC

Breakfest is een eigentijds lifestyle festival met een bijzondere
culturele mix van muziek, trendsport, dans, attracties en
creatieve en sportieve workshops. Het evenement vond
eerder plaats op het Pinkpop-terrein in Landgraaf. Na een
jaar afwezigheid is het dit jaar voor het eerst gepland in
het MECC in Maastricht. Op het hoofdpodium treden onder
meer de Afterpartees en rapper Ronnie Flex op, en verder
is er een danspodium, een skatestage, de Kumulus-area en
de Kunstbende-stage.
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JekerJazz: jazz, soul, rock, blues / Rockabilly & funk in Maastricht

Opening Kinderboekenweek / Projecto Anagrama, Kumulus

ZONNIGE JEKERJAZZ

JekerJazz staat sinds jaar en dag garant voor een gratis
reis door de wereld van diverse muziekstromingen. Het is
een programma waarbij eenieder iets van zijn gading kan
vinden: jazz, pop, soul, rock, blues, rockabilly en funk, ze
komen allemaal voorbij in een programma waarbij sfeer
en gezelligheid hoog in het vaandel staan. De organisatie
heeft dit jaar voor een nieuwtje gezorgd: in diverse winkels,
galeries en ateliers wordt tijdens het weekend ook muziek
van JekerJazz gedraaid.

met elkaar maken dan ooit, dat iemand je echt ziet, daar
gaat om. Het bevordert de verstandhoudingen en is goed
voor een vreedzame samenleving, aldus de bedenkers.
Lukt het een beetje in Maastricht? Bij aanvang van het
experiment, rond vijf uur in de middag, is het nog vrij
rustig op het Vrijthof. Daar is met touw een grote cirkel
gevormd met daarbinnen kleine cirkels waar mensen in
mogen gaan staan om oogcontact te maken. Uiteindelijk
zijn er ruim honderd deelnemers: een mooi resultaat
gelet op het slechte weer.

OOGCONTACT OP HET VRIJTHOF

KLEURENDIEF UIT WENEN

Maastricht is één van de tientallen steden wereldwijd
waar donderdag 15 oktober een bijzonder speelse bijeenkomst wordt gehouden, onder de noemer The World’s
Biggest Eye Contact Experiment. Het Vrijthof is het
decor van dit evenement, dat wordt gecoördineerd door
“The Liberators International”, een sociale beweging
opgezet door de Australische creatieveling Peter Sharp.
Na de Maastrichtse deelname aan de International Pillow
Fight Day in april van dit jaar nu dus deelname aan
Het Wereldwijde Oogcontact Experiment. Het idee is
dat duizenden mensen in zo’n honderd steden, zittend
en staand tegenover elkaar, oogcontact hebben om de
muren af te breken die ze om zichzelf heen hebben
gebouwd. Waarom dit aparte experiment? Een minuut
oogcontact kan de ware menselijke verbinding weer
herstellen, heeft Sharp bedacht. Want we mogen dan
tegenwoordig via computer en mobieltje meer verbinding

Als slot van de Kinderboekenweek vinden er bij boekhandel Dominicanen twee bijzondere voorstellingen
plaats van de Weense bewegingstheatergroep Kompanie
VonNunAn. De voorstelling De Kleurendief is interactief
bewegingstheater met levende muziek en gezang voor
kinderen van 6 tot 11 jaar, waar ook de rest van de familie
veel plezier aan kan beleven. Het verhaal gaat zo: er is een
markt in het dorp waar kleurige waren worden aangeboden.
Muzikanten spelen polkamuziek, groot en klein zijn aan
het dansen. Plotseling wordt alle vreugde verduisterd
door de entree van de Kleurendief. Ook Rosalinde, het
bloemenmeisje met haar zachtroze wangen, wordt door
de schaduwman met stomheid geslagen. Haar vriend,
de riemensnijder Kajetan, moet nu naar het Anderland
reizen. Daar wil hij het werk van de onverlaat ongedaan
maken, de kleuren bevrijden en zo het land en de mensen
van de zware zwartigheid verlossen.

58

OKTOBER 2015

Pianobroers in Dominicanen / Jussen Brothers play Mozart

Fietsen tegen Tihange / Cycling against Tihange

PIANISTEN TUSSEN DE BOEKEN

Drie dagen lang wordt het Vrijthof weer omgetoverd tot een
proefparadijs met meer dan vijftig euregionale wijnboeren
en makers van authentieke Limburgse ingrediënten, verrijkt
met speciaal bieren, streekproducten, kookdemonstraties
van topkoks, clinics, workshops en cultureel vertier. Nieuw
dit jaar is het speciale openlucht-terrein dat is toegevoegd
aan het Proefpaviljoen op het Vrijthof. Diverse foodtrucks
mogen er hun specialiteiten presenteren.

Daags na het uitbrengen van hun album Mozart Double
Piano Concertos op het Deutsche Grammophon label geven
de pianobroers Arthur en Lucas Jussen op zaterdagmiddag
een mini-concert in boekhandel Dominicanen. De kerk is
reeds ruim voor aanvang van het concert afgeladen vol
met publiek van alle leeftijden. Met een Spreek geer allemaol dialect wordt de toon meteen gezet door de broers,
die na een korte inleiding van directeur Ton Harmes van
Dominicanen zorgen voor een ontspannen en intieme sfeer.
Tussen de nummers door krijgen fans de kans naar hartelust vragen te stellen. Hoe het zit met het liefdesleven
van het duo, hebben ze wel eens ruzie, hoe vaak wordt er
geoefend, wie zijn hun favoriete componisten? En hoe
doen ze dat toch, zoveel stukken uit hun hoofd spelen?
Het publiek geniet zichtbaar en ook de broertjes hebben
het duidelijk naar hun zin, want als Harmes aangeeft dat
het tijd wordt om aan de signeersessie te beginnen besluiten
ze tot een toegift, tot vreugde van de toehoorders. Lucas
en Arthur hebben opgetreden met nagenoeg alle Nederlandse orkesten, waaronder het Koninklijk Concertgebouw
Orkest, het Rotterdams Philharmonisch Orkest, het
Residentie Orkest en de Radio Kamer Filharmonie. In het
seizoen 2015/2016 geeft het pianoduo concerten in Nederland, Duitsland, België, Japan, Korea, Rusland en Mexico.
CULINAIRE TOP BELEEFT VIERDE EDITIE

Chateau Maestricht is hét hoogtepunt van La Saison Culinaire, een must voor tal van wijnliefhebbers en fijnproevers.

OPVANG VOOR VLUCHTELINGEN

De gemeenteraad van Maastricht gaat akkoord met een
crisisopvang voor honderd vluchtelingen in het huidige
asielzoekerscentrum in Limmel. De noodopvang betekent
opvang van vluchtelingen voor 72 uur, daarna gaan de
mensen naar Ter Apel en naar een volgende opvanglocatie.
Afhankelijk van de noodzaak kan deze opvang meerdere
keren plaatsvinden in het azc Maastricht. Hier zullen
de mensen worden ondergebracht in de sportzaal, die
is ingericht als slaapzaal, en in de recreatiezaal, waar de
mensen kunnen eten.
SENIOREN IN BEWEGING

De Week van de Ouderen staat dit jaar in het teken van
bewegen. Om zoveel mogelijk ouderen in beweging te
krijgen slaan Mosae Zorggroep, Envida, Maastricht Sport
en de gemeente de handen in elkaar. Senioren kunnen
tijdens de Week van de Ouderen niet alleen deelnemen
aan diverse sportieve activiteiten, maar zich ook laten
testen op gezondheid en fitheid.
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Haai uit de Maas? / Shark lessons at the Museum of Natural History

Allo Allo, Toneelgroep Lummel / Allo Allo: a local version
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Whiskey in de Janskerk / Exploring higher spirits

Hartbeat voor hartreanimatie / Kids keep the heart beating

WHISKEY IN DE KERK

ZOETE INVAL AAN HET OLV-PLEIN

Onder de naam The Spirit of Maastricht wordt het eerste
whiskeyfestival in de Sint Janskerk georganiseerd. Meer
dan vijfhonderd whiskey’s staan ‘proefklaar’, er zijn diverse
masterclasses en informatie-stands en ook de hongerige
mens kan terecht in de Sint Jan. Veelal zijn het mannen die
de proef op de som nemen en zich laten informeren over
de rijke keuze, waarbij proeven natuurlijk een plezierige
plicht is. Maar er worden ook enige dames gesignaleerd
die genieten van de weelderige drank. Wist u trouwens
dat er whiskey is en whisky? Beide spellingen zijn juist.
Komt de drank uit Schotland of Canada dan is het whisky,
is het land van de herkomst Ierland of de VS dan heet het
whiskey. Komt de alcoholische versnapering uit Taiwan of
Limburg dan mag de proever zelf kiezen: met of zonder e.

De omstreden vestiging van een vierde Pinky vestiging
aan het Onze Lieve Vrouweplein kan doorgaan, besluit de
gemeente. Horeca-ondernemers rond het plein hadden
stevige kritiek op de komst van deze zoetwarenzaak,
vanwege de minder sjieke uitstraling van dit soort winkels.
Eigenaar Hans Kerckhoffs heeft beloofd dat het filiaal op
Maastrichts mooiste plein rustig en passend bij de omgeving
zal worden ingericht. Zo zal er geen schreeuwerige reclame
aan de buitengevel komen.

EUROPESE KAMPIOENEN

Maastricht is in oktober ook gaststad van een Europese
kampioenenstrijd. Het is in een aparte niche: het congrescentrum MECC huisvest het open EK quilten. Tevens
exposeren textielartiesten hun lappendekenwerk, zijn er
diverse workshops en zijn textielhandelaren aanwezig om
hun waren aan te prijzen. Bijzonder is ook dat op de zondag,
de laatste dag van het kampioenschap, alle mannen die met
hun partner het MECC bezoeken gratis toegang krijgen.

HEART BEAT ANIMEERT SCHOLEN

Leerlingen van Porta Mosana, het Bonnefantencollege
en het St. Maartenscollege zorgen in Centre Céramique
samen met een Djembé-band voor een massale en indrukwekkende Heart Beat. De leerlingen van de drie scholen
hebben zelf hun drums beschilderd en slaan gedurende
zes minuten (de cruciale reddingslimiet als iemand een
hartstilstand heeft gekregen) de Heart Beat. Het is een
voorproefje, want in 2016 is het de bedoeling dat in alle
grote steden van Nederland scholieren gezamenlijk op de
Dag van het Hart de trommel slaan, met als boodschap dat
reanimatie in het onderwijspakket hoort. Op zaterdag
17 oktober wordt er een speciale pop-up shop geopend in
de Wycker Brugstraat. Hier kan iedereen kennis nemen
van wat reanimatie inhoudt en op welke wijze iedereen een
bijdrage kan leveren, jong én oud. De reanimatiewinkel
wordt ieder weekend door vrijwilligers bemand.

OKTOBER 2015

World Press Photo / Centre Ceramique

Leon Melchior gaat in stijl / A millionaire´s last trip
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Nieuw uitzichtplateau ENCI / A hole with a view
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LAMBERTUSKERK VERKOCHT

De Lambertuskerk vindt in Bas
de Laat, hoofdonderzoeker bij het
MUMC+ en directeur van Synapse,
een nieuwe eigenaar. Hij gaat er
wonen en werken.
DAKLOZEN WORDEN GESPREID

Om de druk op zowel medewerkers
als op de centrale locatie Singel 9 te
verlichten spreidt Maastricht vanaf
oktober de nachtopvang van daklozen.
De centrale locatie blijft gevestigd
aan de Statensingel, maar ook de
panden aan de Francois de Veyestraat
en Kolonel Millerstraat, die worden
beheerd door het Leger des Heils,
worden voortaan ingezet om onderdak
te bieden. Iedere locatie krijgt een
eigen speciale groep daklozen.
DE KLEINE WEERD WEER OPEN

Na de herinrichting van het natuurgebied en het aanleggen van nieuwe
wandelpaden gaat De Kleine Weerd
bij het gouvernement weer open voor
het publiek.

Bourgondische horecabeurs /
Folie Culinaire, MECC

PROF WINT HUIBREGTSENPRIJS

ACCORDEONIST IS DE SJENG

Met zijn onderzoek over weefsel- en
orgaanregeneratie wint hoogleraar
Clemens van Bitterswijk van de
Universiteit Maastricht de Huibregtsenprijs. De prijs markeert
wetenschappelijk onderzoek dat
vernieuwend en maatschappelijk
relevant is.

Accordeonist Ludy van Dijk wordt
uitverkoren tot De Sjeng van 2015. De
speelse onderscheiding, een hommage
aan Sjeng Kraft, wordt op de elfde van
de elfde uitgereikt.

NIEUWE GEZONDHEIDSBEURS

De eerste editie van de Gezondheidsbeurs Limburg vindt plaats in het
Maastrichtse congrescentrum. De
bezoekers worden op interactieve
manier geïnformeerd over diensten
en producten op het gebied van
gezondheid en zorg.
VILLA KANJEL GEKOCHT

De gemeente Maastricht koopt
Villa Kanjel aan de Meerssenerweg.
Het monumentale pand vormt een
belangrijk onderdeel van het Buitengebied Geul en Maas. Onderzocht
wordt welke delen van het landgoed
passen in de Groene Gastvrije Gordel.
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Bieb op school van start / School library launch

Nu of Nooit, Muziekgieterij / Battle of the Limburg bands

63

A month of mixed emotions
There is some good news about lower crime rates and better air quality
in Maastricht, and very sad news from Paris where terrorists strike.
Mayor Annemarie Penn-Te Strake speaks at a local remembrance
ceremony for the victims, while on Vrijthof square citizens lay flowers
and burn candles. Maastricht has always had a special bond with
France, from the days more then 200 years ago when the city was
French territory.
Culture has a good month: The Maastricht Drama Academy starts
a new international department, the Jeroen Willems Academy, to
stimulate coorperation with seven other drama schools in Europe.
Their first joint venture: the Odyssee project, in which each academy
will play one episode.
Another international cultural novelty is Story Line, an event
set up by writer Petra Quaedvlieg, Lumiere Cinema and the
Student & Society Initiative of Maastricht University.
Belgian-Kurdish film maker Sahim Omar Kalifa and Syrian
writer Malu Halasa are among the speakers who tell about their
work, in an mix of reading and showing video clips on two of
Lumiere’s big screens.
More international interaction: Maastricht soccer club MVV invites
some 75 young refugees who stay in the city and in neighbouring
Gulpen to visit the Geusselt stadium. The boys and girls, aged
between 7 and 17, get a glimpse of the local soccer heroes and their
daily training exercises -and they get the opportunity to play the
beautiful game themselves, of course.
Talking about local heroes: did you ever hear about Beppie Kraft,
Big Benny, Spik en Span, Dieter Koblenz, Ziesjoem or De Toddezek?
They are some of the locally famous singers performing on Vrijthof
square on 11-11, November 11, at the kickoff of the Carnival season.
Don’t worry, Maastricht’s proper silly season only starts in February.
Photo: Gouvernement kleurt Frans / Tribute to France after attacks
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Kinderen voor Pimma / kids learn charity

HERDENKING SLACHTOFFERS PARIJS

Op 16 november vinden herdenkingen plaats van de
slachtoffers van de aanslagen in Parijs op 13 november.
In het stadhuis wordt een herdenkingsbijeenkomst
gehouden, waarbij burgemeester Anne-marie Penn-te
Strake de aanwezigen toespreekt en een minuut stilte
in acht wordt genomen. Het provinciehuis is ‘s avonds
blauw-wit-rood verlicht als blijk van solidariteit met
het Franse volk en de nabestaanden van de slachtoffers
in Parijs. Op het Vrijthof wordt een herdenkingsplek
bij het standbeeld De Perroen ingericht, waar mensen
bloemen en lichtjes neerleggen.
BURGERTOP IN MAASTRICHT

In Maastricht Noord-West wordt een wijkburgertop
georganiseerd om te bedenken hoe de leefbaarheid in
de buurt kan worden verbeterd. Zo’n honderd burgers
die via loting zijn uitgenodigd gaan onder leiding van
dagvoorzitter Simone van Trier in kleine groepjes in gesprek
over wat zij belangrijk vinden in hun buurt. Aan het einde
van de dag wordt gestemd welke plannen en ideeën de

hoogste prioriteit moeten hebben. Wethouder Jack Gerats
(Burgerparticipatie, Buurten) neemt de plannen in ontvangst,
die waar mogelijk door burgers en relevante organisaties
worden uitgewerkt.
GEMEENTERAAD ZEGT JA TEGEN STUDENTENHOTEL

De gemeenteraad gaat in meerderheid akkoord met de
vestiging van The Student Hotel (TSH) in het markante
Eiffelgebouw. Kritische partijen CDA en MV en de zittende
hoteliers, verzameld in de Samenwerkende Hotels (Sahot)
halen daarmee bakzeil. Zij vinden dat er sprake is van
oneerlijke concurrentie en dat het stadsbestuur zich niet
houdt aan de Hotelnota, die enkel ruimte biedt aan unieke
en vernieuwende initiatieven. TSH beheert accommodaties
waar jongeren voor een nacht, twee weken of een semester
een kamer kunnen huren. Door het besluit van de raad
mag de firma 378 kamers bouwen in de Eiffel, waarvan er
jaarlijks gemiddeld 98 als echte hotelkamer in de markt
gezet mogen worden. De gemeente knapt het oude
Sphinx-gebouw op voor 21 miljoen euro. Het project
levert naar schatting 90 nieuwe banen op.
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Lionsclub in actie / Dinner with refugees

Muzikale leiderschapcursus / Leading the South by music

VROUWELIJKE LEEUWEN VAN START

congres in het MECC is in 2015 EuroSTAR. Met de
titel To crash or not to crash worden begin november
rond de duizend internationale software testers naar
Maastricht gelokt. Het congres biedt middels lezingen,
praktijkverhalen en workshops een mix van praktische
informatie en nieuwe inzichten op het gebied van
automatisering, R&D, Mobile, (project)management en
communicatie.

Maastricht heeft voor het eerst een Lions Club voor dames.
De club van 22 ambitieuze en enthousiaste vrouwen wil zich
met hart, handen en hoofd inzetten voor de gemeenschap en
voor elkaar. De installatie wordt gevierd door een weeklang
diverse groepen vrouwen in en rond Maastricht in het
zonnetje te zetten, van vluchtelingen, ouderen en mantelzorgers tot alleenstaande werkende moeders en vrouwen
met een psychische ziekte.
MILJOENENINJECTIE VOOR MECC

Het stadsbestuur steekt 27,2 miljoen euro in het MECC,
om het beurs- en congrescentrum klaar te maken voor de
toekomst. Volgens MECC-directeur Rob van de Wiel kan
Maastricht met deze investeringen de tweede congresstad
van Nederland worden. Het MECC is eigendom van de
gemeente Maastricht, die van de congresindustrie een
vitale economische aanjager wil maken van de regionale
economie. Het grootste bedrag, 7,2 miljoen, wordt gestoken
in het uitbreiden en moderniseren van het congresgebouw,
waardoor het MECC in de toekomstbijeenkomsten van
5000 bezoekers kan organiseren. Het maximum bedraagt nu
3000 congresgangers. Zes miljoen euro wordt geïnvesteerd
in nieuwbouw aan het Forumplein, waar het zogeheten
‘Brightlands Meeting Point’ wordt gerealiseerd. Hiermee
ontstaat een verbinding met de naast gelegen Brightlands
Maastricht Health Campus. De uitbreiding van 2000
vierkante meter behelst onder meer een nieuwe horecagelegenheid en vergaderruimtes.Een belangrijk nieuw

STAD KRIJGT BETERE LUCHT

De lucht in Maastricht begint zuiverder te worden, aldus
het stadsbestuur. De afgelopen tien jaar werd ruim zeven
miljoen euro geïnvesteerd in maatregelen ter verbetering
van de luchtkwaliteit in de stad. Volgens de metingen is er
anno 2015 geen sprake meer van normoverschrijdingen.
De verlegging van de Noorderbrug moet een positieve
uitwerking krijgen op de luchtkwaliteit op de singels.
In 2004 luidde Maastricht de noodklok over de luchtkwaliteit, hetgeen de aanleiding vormde voor het eerste
‘Programma Luchtkwaliteit’. Dit omvatte dertig maatregelen, zoals milieuzones en nieuwe parkeerterreinen
buiten het stadshart. In 2010 zijn nog eens acht acties
in gang gezet, waaronder extra fietsenstallingen en een
nieuw informatiesysteem voor automobilisten op zoek
naar een parkeergarage. Voor de komende periode wil
de gemeente een ton uittrekken voor bewustwording
en een zoektocht naar nieuwe acties. Het stadsbestuur
wil hierover met inwoners, belangengroepen en andere
betrokkenen in gesprek.
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Ummels en Verhoeven winnen / Confetti Carnaval singers

Opening Chateau Maastricht / La Saison Culinaire

STAD HOUDT VOLWAARDIGE RECHTBANK

organiserende Sjeng Kraft Kompenei strenge huisregels
opgesteld, waaronder een verbod om eigen alcohol mee
het terrein op te nemen en een alcoholverbod voor wie
jonger is dan 18 jaar. Oud-stadsprins Odin Wijnhoven
wordt tijdens de jaarlijkse vergadering van vastelaovendsvereniging De Tempeleers in de Redoute geïnstalleerd als
nieuwe Tempeleer. Bij deze gelegenheid krijgt MVV-fan
Wijnhoven van de “Aspergepiepers” de gestolen middenstip
van de club cadeau. De leden van de “Mestreechter
beeldegróp” worden uitgeroepen tot carnavalsvierders
van het jaar 2015.

De Raad voor de Rechtspraak maakt bekend dat de rechtbank
Maastricht en zes andere rechtbanken die met inkrimping
worden bedreigd volwaardige rechtspraaklocaties blijven.
Volgens eerdere plannen zouden in Maastricht, Almelo,
Assen, Alkmaar, Dordrecht, Lelystad en Zutphen niet meer
alle zaken worden afgehandeld. Dure voorzieningen als
beveiliging, cellenblokken en grote zittingszalen zouden
dan niet meer nodig zijn. Na groot verzet in de betrokken
steden van rechters, advocaten, officieren van justitie en
bestuurders besluit de Tweede Kamer de bezuiniging te
schrappen.
CONFETTI VOOR START CARNAVALSSEIZOEN

Het liedje ‘Confetti’, uitgevoerd door gelegenheidsformatie
‘De Zes Köp’, wint de vastelaovendsleedjesverkeezing 2016.
Het door Patrick Ummels en Mario Verhoeven geschreven
liedje wordt tot winnaar gekroond tijdens de jaarlijkse
liedjesstrijd in een volle Muziekgieterij. De finale wordt
voor het eerst live uitgezonden op RTV Maastricht. De
televisiekijkers kunnen via sms en internet hun stem uitbrengen. In totaal doen zeven liedjes mee aan het concours
van de Samewèrkende Mestreechter Vasteaovendsvereiniginge. Op de 11de van de 11de om exact elf minuten over
elf wordt op een volgepakt Vrijthof het startschot gegeven
voor de opening van het carnavalsseizoen. Duizenden
feestvierders genieten daarna van artiesten als Beppie Kraft,
Big Benny, Spik en Span, Dieter Koblenz, Ziesjoem en De
Toddezèk. Om het feest goed te laten verlopen heeft de

AANVAL OP TE ZWARE JONGEREN

Jongeren in Maastricht kampen vaker met overgewicht
dan hun leeftijdsgenoten in Zuid-Limburg. Ook landelijk
scoort Maastricht slechter. Van de vijf- en zesjarigen is
12 procent te zwaar, van de negen- tot veertienjarigen
zelfs 17 procent. De problemen zijn het grootst zijn in
de wijken Brusselsepoort, Caberg, Malberg, Daalhof,
Limmel-Nazareth, Wittevrouwenveld en Amby. Voor het
stadsbestuur is het aanleiding een aanvalsplan te lanceren,
met het zwaartepunt in Malberg en Limmel-Nazareth.
Op basisscholen worden programma’s gelanceerd en
er wordt een regisseur aangesteld die diverse projecten
met elkaar gaat verbinden. Ook gaat deze regisseur in
gesprek met ondernemers om bijvoorbeeld in supermarkten acties te houden met fruit, groente en drinkwater. Stadsbreed worden eveneens nieuwe activiteiten
opgezet.
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Dag van de Archeologie / Archeology Day

ENCI bergloop, 69ste editie / A great run: Bergloop

ARCHEOLOGIE IN CENTRE CÉRAMIQUE
In Centre Céramique vindt de Dag van de Archeologie plaats.
De dag is bedoeld om jong en oud kennis te laten maken
met archeologie in het algemeen en die van de stad
Maastricht in het bijzonder. Er worden rondleidingen in
zowel het gemeentelijk als het provinciaal depot gegeven,
waarbij ook bijzondere vondsten bezichtigd kunnen worden
die anders achter gesloten deuren worden bewaard.

afgesproken maxima voor Limmel. Met de gemeenteraad
is overeengekomen dat er wel honderd extra plekken
voor noodopvang beschikbaar komen in de wijk.
Daarnaast wonen er zeshonderd asielzoekers in de
gewone opvang in de voormalige gevangenis. Daarmee
is voor Limmel de grens bereikt, aldus de gemeenteraad.

FIETSBANK WINT 40.000 EURO

De Fietsbank in de wijk Malpertuis wint de Onze Buurt
Prijs 2015 van de Limburgse woningcorporaties. Aan de
prijs is een geldbedrag van 40,000 euro verbonden. De
Fietsbank verstrekt gratis rijwielen aan arme gezinnen.
Het betreft zogeheten weesfietsen die door mensen in
stallingen en aan lantaarnpalen zijn achtergelaten. De
rijwielen worden eerst opgeknapt. De jury noemt de
Fietsbank een mes dat aan meerdere kanten snijdt: de
stad raakt verlost van ontsierende achtergelaten fietsen,
mensen die moeilijk werk vinden kunnen aan de slag in
de werkplaats en arme gezinnen kunnen gaan fietsen. De
Fietsbank gaat de geldprijs onder meer gebruiken voor
uitbreiding naar andere wijken.
STADSBESTUUR WIJST EXTRA OPVANG AF

Het stadsbestuur wimpelt een verzoek van het Centraal
Orgaan Opvang Asielzoekers af om extra noodopvang
voor zestig vluchtelingen in de voormalige gevangenis
Overmaze in Limmel. Het wil vasthouden aan eerder

UM TELT MEESTE BUITENLANDERS

Uit cijfers van EP-Nuffic, het expertise- en dienstencentrum
voor internationalisering in het Nederlands onderwijs,
blijkt dat de Universiteit Maastricht (UM) 7770 buitenlandse studenten telt, het hoogste aantal ooit. Er studeren
nu meer buitenlanders dan Nederlanders in Maastricht.
De UM is koploper in Nederland wat betreft het aantal
buitenlandse studenten. De meesten komen uit Duitsland.
JONGE VLUCHTELINGEN NAAR MVV

In het kader van een landelijke Voetbaldag voor Jonge
Vluchtelingen zijn zo’n 75 jonge vluchtelingen vanuit de
azc’s Maastricht en Gulpen te gast bij MVV in de Geusselt. De
dag is een gezamenlijk initiatief van het Centraal Orgaan
Opvang Asielzoekers, VluchtelingenWerk Nederland, de
Eredivisie en de Jupiler League. De jongens en meisjes, in
de leeftijd van 7 tot 17 jaar, maken in een voetbalspellencircuit spelenderwijs kennis met MVV en het stadion.
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Ondernemers onderscheiden / Winners Maastricht Award

Lichtjesavond Lourdeskerk / Lourdes church lights
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Bijenkorf in het feestlicht / Turn on the lights

LANCERING STAALHAVEN MAASTRICHT

Weinig Maastrichtenaren weten het misschien, maar de
stad kan bogen op een reeks staalbedrijven. Acht in de
Beatrixhaven gevestigde staalfirma’s lanceren nu een
nieuw samenwerkingsverband: Steelport Maastricht.
Zuid-Nederlandse Buizen BV, Tata Steel Tubes, Feijen
Service Centre, Multisteel Service Centre, Laura Metaal,
Maasstaal, Steel Solutions en Vogten Staal gaan zich onder
deze noemer gezamenlijk profileren. De bedrijven verkennen ook samenwerking inzake opleiding en logistiek.
De bedrijven willen zo hun markpositie verder verstevigen.
Het initiatief wordt ondersteund door de gemeente, de
provincie, Limburg Economic Development en European
Logistics Center Limburg.
OFFICIËLE OPENING MAGISCH MAASTRICHT

Op de Markt voor het stadhuis wordt met een sprookjesachtige show Magisch Maastricht 2015 officieel geopend.
Bij deze gelegenheid overhandigt burgemeester Annemarie
Penn-te Strake een cheque van tienduizend euro aan haar
Heerlense collega Ralf Krewinkel ten bate van 3FM Serious

Request Heerlen 2015, oftewel het Glazen Huis. Tijdens
Turn on the Lights, het startsein voor het feestseizoen,
worden 22duizend lichtjes ontstoken bij de Bijenkorf.
Daarmee heeft het warenhuis de grootste feestverlichting
van Nederland. Naar aanleiding van kritiek uit voorgaande
jaren dat Magisch Maastricht een te hoog kermisgehalte
zou hebben is er gesleuteld aan het wintervermaak op het
Vrijthof. Het populaire reuzenrad mag blijven. maar de
rups is weg, terwijl een chalet met kerstartikelen en een
wintertreintje zijn toegevoegd. Ook enkele kinderattracties
zijn gehandhaafd, waaronder de draaimolen. Het hart van
het winterfestijn blijft de schaatsbaan van 800 vierkante
meter.
BUURTPLATFORMS GAAN NETWERKEN

Buurtplatforms dienen volgens de gemeente uit te groeien
tot netwerken die bewoners verbinden. Mensen moeten meer
zelf gaan doen, de gemeente wil daarin vooral faciliteren.
Doe-het-zelf-netwerken moeten in de plaats komen van het
buurtgericht werken ,,oude stijl’’. De buurtplatforms krijgen
vijf jaar de tijd om door te groeien naar buurtnetwerken.
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Sint met diverse Pieten / Santaclaus in town

Tempeleers vergaderen / preparing for Carnival
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Brepoels voor Tribbenaol / The Court of Carnival

Het Geluid Maastricht / Winners Inspiration Award

ZANGER GEDAAGD VOOR TRIBBENAOL
Zanger Erwin Brepoels wordt voor het Wiecker Tribbenaol
gedaagd. De tenlastelegging behelst het plegen van plagiaat,
het ontduiken van belastingen, het ontvluchten van de
militaire dienstplicht en nog veel meer. Het Wiecker
Tribbenaol veroordeelt de zanger tot een half uurtje tappen.
Onderwijl moet hij het lied “4 zomers laank” zingen.
Naast deze zware straf moet de zanger ook meewerken als
dakdekker.

Art and Culture on the Frontline, de Belgische journaliste
Catherine Vuylsteke en Ilja Leonard Pfeijffer, die voorleest
uit zijn succesroman La Superba. De avond wordt gemodereerd door Dana Linsen en oud-diplomaat en arabist
Petra Stienen. Het event is een initiatief van journalist en
schrijver Petra Quaedvlieg in samenwerking met Lumière
Cinema en studenten van het Student&Society Initiative
van de Universiteit Maastricht. De particuliere Edmond
Hustinx Stichting, die inmiddels 55 jaar de kunsten en
wetenschappen in de stad bevordert, is één van de geldschieters van Story Line.

JEROEN WILLEMS ACADEMIE VAN START

De Maastrichtse Toneelacademie opent de Jeroen Willems
Academie. Deze is opgezet om samen te werken met zeven
andere Europese theateracademies. Studenten kunnen
meedoen in internationale coproducties. De eerste gezamenlijke activiteit is het Odyssee-project, waarin alle acht
theaterscholen elk een episode uit de Odyssee voor hun
rekening nemen.
STORYTELLERS IN LUMIERE

Maastricht maakt in november kennis met Story Line, een
nieuw cultureel initiatief gericht op studenten en andere
inwoners van Maastricht. In twee volle zalen van Lumiere
luisteren en kijken bezoekers naar verhalen -de ene zaal
in het Engels, de andere in het Nederlands- van de Belgisch-Koerdische filmmaker Sahim Omar Kalifa, maker
van de prijswinnende korte film Baghdad Messi, journalist
Dirk Wanrooij over zijn ervaringen in Cairo met de mislukte
Egyptische revolutie, Malu Halasa, auteur van Syria Speaks:

MAASTRICHT MINDER CRIMINEEL

Uit de halfjaarlijkse criminaliteitscijfers van de politie
blijkt dat het aantal geregistreerde misdrijven in de stad
in de eerste helft van 2015 met een zesde is gedaald ten
opzichte van 2014. Autodiefstal is in Maastricht de meest
voorkomende vorm van crimineel gedrag, met 1120
aangiften. Landelijk neemt Maastricht met 47 misdrijven
per duizend inwoners de derde plaats in na Amsterdam
(55) en Eindhoven (48). Woningdiefstallen (458) en
diefstallen uit voertuigen (405) zijn met een kwart afgenomen, mishandeling (266) met 20 procent. De grootste
dalingen zitten bij inbraken bij bedrijven en instellingen
(189, -39 procent) en straatroven (33, -37 procent). Sterke
stijger is brandstichting (43 maal, +115 procent), als
gevolg van een serie autobranden.
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Aanslag in Parijs herdacht / Remembering the Paris attacks

Schoolontbijt op stadhuis / Breakfast at school with the mayor
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Fashionclash / The popup store

-NOG IETS ANDERS?
FASHIONCLASH IN HET DINGHUIS

In het Dinghuis is weer de Fashionclash, die een podium biedt aan jong
talent en hun kledingcreaties. Op de
expositie is enkel werk te zien van
ontwerpers die een link hebben met
Maastricht.
COLORE WINT GROTE PRIJS

De Duitse springruiter Hans-Dieter
Dreher wint tijdens Jumping Indoor
Maastricht met de hengst Colore de
Grote Prijs.
UNI WEER IN IN TOP-10

De Universiteit Maastricht behoort in
2015 wederom tot de tien beste jonge
universiteiten, aldus een internationaal
researchbureau dat achthonderd
universiteiten vergeleek die minder
dan een halve eeuw bestaan.
TOM WEER DE BESTE
Tom Dumoulin wordt voor het tweede
jaar op rij gekozen tot wielrenner
van het jaar op het Wielergala in
Den Bosch.

Nieuwe bios brengt Bond / New Pathe Cinema
opens

PAUS BENOEMT RIDDER
Paus Franciscus benoemt stadgenoot
Benoit Wesley in november tot Ridder
in de Orde van Sint Sylvester. De
voorman van de joodse gemeenschap
in Limburg wordt zo bedankt voor zijn
langjarige inzet voor de bevordering
van de contacten met de roomskatholieke kerk.

ARTOONIST KRIJGT WAARDERING

EMERITUS WORDT MASTER

De Maastricht Awards, de prijzen van
en voor ondernemend Maastricht,
gaan in 2015 naar Café Local (meest
gastvrije bedrijf), 3D by Flow (beste
starter), Medireva (oeuvre-prijs) en de
Bisschopsmolen (Made in Maastricht).

Prof. dr. Sjef van der Linden, emeritus
hoogleraar reumatologie van het
Maastricht UMC+, ontvangt voor zijn
werk als arts, opleider en wetenschapper de Master, een hoge
onderscheiding van zijn Amerikaanse
vakgenoten.
GELUID M WINT CULTUURPRIJS

Met Het Geluid Maastricht krijgen
Romy Roelofsen en Gable Roelofsen
de Inspiratieprijs 2015 van het Prins
Bernhard Cultuurfonds Limburg.
De zus en broer maken sinds 2006
muziektheatervoorstellingen vanuit
AINSI, met grote betrokkenheid met
de regio.

Ruben Oppenheimer wint de Membredeprijs voor zijn fraaie en prikkelende
cartoons. De prijs, een beeltenis plus
500 euro, werd in 2007 ingesteld door
D66. Elke twee jaar wordt de Membrede toegekend aan iemand die over
eigen grenzen heen kijkt.
ONDERNEMERS GEPREZEN

IN DE KARKOL SCOORT

Vakblad Misset Horeca roept het
‘oer-Maastrichtse café’ uit tot beste
café van Limburg. In de landelijke
top-100 haalt het etablissement de
7e plek.
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Benoit Wesly katholiek onderscheiden / A papal award for Wesly

Muziek in de trein / Magic Maastricht in the train
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A medical robot, a bootcamp and a cyclist
December brings some useful innovations. Maastricht’s university
hospital MUMC+ has started using a Sensei medical robot that
helps doctors perform cardiac catheterisation. It is a first for the
Benelux region (Belgium, Netherlands and Luxemburg). And at
Zuyd College a new creative program called iArts is launched,
aiming at links between the arts and a changing society.
Another first: Maastricht hosts a boot camp of the European Journalism Centre for media specialists who have won a grant from the
Bill Gates Foundation for innovative reporting on development issues.
The EJC is one of a number of international knowledge organisations
that have Maastricht as their home base. Others are the European
Centre for Development Policy Management (ECDPM), the United
Nations University-Maastricht Economic and Social Research
Institute on Innovation and Technology (UNU-MERIT) and
Maastricht School of Management (MSM).
The end of 2015 also brings some good news for all the brave cyclists
in the city. On the square behind Maastricht Central train station,
extra parking space is created for 265 bicycles. To end the sometimes
rather chaotic situation around the station, work on a large
underground parking will begin in 2016, so that by the end of 2017
no less than 3000 bicycles can be parked there.
The cycle track between Maastricht and Aachen will also be
improved. It will become a ‘bicycle highway’ according to a plan
that still needs approval by a number of municipal councils in the
Heuvelland, the region between the two cities.
And guess who is named Maastricht Sportsman of the Year 2015?
Local cycling pride Tom Dumoulin, who performed so well in the
Tour de France. Tom managed to win two stages of the world’s
most famous cycling race, before he had to abandon the Tour due to
a wrist injury.
Photo: De kerstverhalenverteller / Christmas storytelling

DECEMBER 2015

77

Zingen op het OLV-plein / Christmas carols

KERST MET MUZIEK, VERHALEN EN SAMENZANG

De Philharmonie Zuid-Nederland en de Nederlandse
Reisopera geven in het Theater aan het Vrijthof een
kerstfamilieconcert. Het concert bestaat uit muziek,
kerstverhalen en samenzang voor iedereen. De kerstverhalen, in het Mestreechs verteld door Phil Dumoulin en
Peter Noten, staan allemaal in het teken van de ‘Drei
Keuninge’. Tussen de verhalen door worden bekende
kerstliederen gezongen die door het publiek kunnen worden
meegezongen. Ook op het Onze Lieve Vrouweplein zingt
het in groten getale aanwezige publiek bij het vallen van de
avond kerstliederen. Dit gebeurt onder leiding van pastoor
Kurris van de Onze Lieve Vrouwebasiliek. Het is de laatste
‘Hoge zang’ van de pastoor - die het plein dirigeert vanuit een
hoogwerker - want enkele weken later gaat hij met pensioen.
ZESTIEN MILJOEN EURO VOOR BASISSCHOLEN

Maastricht gaat 16,2 miljoen euro investeren in het verbeteren en sámenvoegen van de basisscholen. Om leegstand
tegen te gaan zullen scholen in de periode tot 2024 samen
met kinderopvang gebundeld worden tot integrale

kindcentra. Van de 35 huidige basisonderwijslocaties zullen
er ongeveer 25 overblijven. Momenteel staat in de bestaande
schoolgebouwen bijna een kwart van de lokalen leeg.
Zonder ingrijpen wordt dit, vooral door ontgroening, 28
procent in 2024. Welke scholen samen gaan is vooral een
zaak van de schoolbesturen. Maastricht wil met de 16 miljoen
bereiken dat het basisonderwijs gespreid blijft over de stad
en dat er nog volop keuze is voor ouders.
NIEUWE KERAMIEK VOOR BONNEFANTEN

Het Bonnefantenmuseum krijgt van de Stichting Van
Achterbergh-Domhof jaarlijks vijfduizend euro om keramisch werk van Nederlandse kunstenaars aan te schaffen.
De stichting ondersteunt met de erfenis van kunstenaar
en verzamelaar Jacob van Achterbergh de keramiekkunst.
Het Bonnefanten heeft volgens directeur Stijn Huijts in
de keramiekstad Maastricht een bijzondere band met het
materiaal, ook omdat het is gebouwd op het terrein waar
vroeger de aardewerkfabriek Societé Ceramique stond.
Met het eerste geld is een kunstwerk van de Maastrichtse
beeldhouwer Han van Wetering gekocht.
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Huub Reinders signeert / Local bestseller: Jo de Mommer

Kerstconcert in Dominicanen / A music show for Christmas

HOGESCHOOL LANCEERT IARTS

toestaan, maar een grote minderheid van de raad -SP,
GroenLinks, CDA, PVM, MV en LPM, samen 19 van de 39
raadszetels- is fel tegen. Zij prefereren de sociale belangen
boven nog een winkeldag. VVD, D66 en SPM zijn voor, de
PvdA wil eerst meer onderzoek naar de pro’s en contra’s
van een kooplustige kerst alvorens een standpunt in te
nemen. De kwestie wordt verdaagd naar 2016.

Maastricht is een bijzondere kunstopleiding rijker: de
nieuwe iArts van Zuyd Hogeschool. iArts krijgt als eerste
interdisciplinaire kunstopleiding op HBO-niveau in Europa
een formele accreditatie van de Nederlands-Vlaamse
Accreditatie Organisatie (NVAO). Die spreekt waardering
uit voor iArts als ‘innovatieve opleiding die bewust verbindingen zoekt tussen kunsten en ontwikkelingen in een
veranderende samenleving’. Zuyd Hogeschool heeft nu
een opleiding die op een interessante manier ingrijpt in
wat momenteel in de maatschappij en kunst aan de hand
is, vindt de NVAO. De goedkeuring betreft de Bachelor
Interdisciplinary Arts, een Master iArts is in voorbereiding.
WINKELS BLIJVEN ZONDAG OPEN

Zondag blijft in Maastricht een winkeldag. Uit een
gemeentelijke evaluatie is gebleken dat het koopgrage
publiek de stad op de dag des Heren goed weet te vinden.
Volgens de gemeente zorgt het voor een economische
impuls: 40 procent van de betrokken ondernemers heeft
de omzet zien stijgen en 35 procent heeft meer personeel
aangenomen. Leefbaarheid en veiligheid ondervinden
geen hinder. De gemeentekas wordt ook gespekt door het
zondagse winkelen: er blijft ruim een half miljoen euro over
aan extra parkeerinkomsten, na aftrek van de kosten van
zaken als extra verkeersregelaars, handhavers en reiniging.
De tevredenheid over de wekelijkse koopzondag contrasteert
met de tweespalt over tweede kerstdag. Het college van
B&W wil op verzoek van ondernemers winkelen dan ook

REGENBOOGPAD BLIJFT

Het als tijdelijk bedoelde veelkleurige oversteekpad tussen
het Vrijthof en de Grote Staat, een initiatief van GroenLinks,
wordt permanent. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens
van een aantal stadsgenoten in vervulling. Dit ondanks enige
vrees dat het pad voor verwarring kan zorgen, daar het
regenboogpad kan worden aangezien voor een zebrapad.
Dat is het officieel niet, zodat de voetganger er geen recht
op voorrang heeft.
MAA WINT EN VERLIEST

Maastricht Aachen Airport blijft in turbulentie verkeren.
Het kwakkelende regionale vliegveld, sinds kort eigendom
van de provincie, lijkt een grote nieuwe klant binnen te
kunnen halen met Ethiopian Airlines Cargo, dat dagelijks
miljoenen in Afrika gekweekte rozen naar Europa vliegt.
Het verliest in december echter een passagiersklant: de
Oost-Europese budgetvlieger Wizz Air staakt de vluchten
op Boedapest vanuit Maastricht. Die waren in mei begonnen,
twee keer per week. Er waren echter te weinig passagiers,
aldus het bedrijf.
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Nieuw fotoboek op de grens / All Around Maastricht

IJsbaan in een warme winter / Soft ice in a mild winter

FIETSBAAN TUSSEN AKEN EN MAASTRICHT
Er kom een superfietspad tussen Aken en Maastricht. De
provincie Limburg, de twee steden en de gemeenten Vaals,
Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten willen samen een
kleine drie miljoen euro inzetten om de fietsbaan te realiseren. De nieuwe route zal grotendeels het oude trambaantracé
tussen Maastricht en Aken volgen. De verwachting is dat
het een toeristische trekker wordt, want de nagenoeg vlakke
grensoverschrijdende fietsweg voert langs cultuurhistorische pareltjes als het Amerikaanse kerkhof in Margraten,
Chateau Neubourg in Gulpen, de Abdij St. Benedictusberg,
kasteel Nijswiller en door de historische stadscentra van
Maastricht en Aachen. Het duurt nog wel even voordat de
fietsbaan er daadwerkelijk ligt: de diverse gemeenteraden
krijgen het voorontwerp in het voorjaar 2016 voorgelegd.

EXTRA FIETSPARKEERPLAATSEN BIJ HET STATION

GASHOUDER HEEFT POTENTIE

De StadMakers, een lokale denktank van architecten,
stedenbouwkundigen, vastgoedspecialisten en andere
professionals, adviseren het stadsbestuur om de leegstaande
gashouder in het Frontenpark geschikt te maken als
evenementenlocatie. Om geluids- en ventilatieproblemen
te verhelpen zijn wel enkele investeringen nodig. De
StadMakers komen tot hun conclusie na een ruim twee
maanden durend experiment, de Gas(t)houder genaamd.
Tijdens deze proefperiode bood de groenkleurige gashouder
met een vloeroppervlak van ruim 1500 vierkante meter
telkens gedurende maximaal een week onderdak aan
culturele en andersoortige evenementen.

79

Goed nieuws voor fietsend Maastricht: de stalling aan de
achterkant van het centraal station bij de Meerssenerweg
wordt verdubbeld. Het station krijgt er 265 extra fietsparkeerplaatsen, waardoor het totaal op ruim 600 komt.
De uitbreiding is dringend gewenst om de druk op de
voorzijde van het station weg te nemen. De nieuwe stalling
achter bestaat uit een tweelaagse parkeerplaats met overkapping. Fietsers kunnen hun rijwiel met een handmatig te
bedienen liftsysteem op de tweede etage wegzetten. Met
de uitbreiding loopt de gemeente vooruit op de bouw van
de grote ondergrondse fietsenstalling aan de voorzijde van
het station. Deze stalling, die ruimte biedt aan drieduizend
fietsen, zal pas eind 2017 klaar zijn.
MILJOEN EXTRA TEGEN ARMOEDE
Omdat niet minder dan een op de zeven huishoudens in
Maastricht op of onder het sociaal minimum leeft, trekt de
gemeente één miljoen euro extra uit voor armoedebestrijding.
André Willems, de wethouder en locoburgemeester van de
Seniorenpartij die verantwoordelijk is voor het lokale
armoedebeleid, bestempelt de situatie als zorgwekkend en
onacceptabel. Actuele cijfers wijzen uit dat eind 2015 bijna
tienduizend huishoudens in de stad - vaak langdurig financieel krap zitten. De gemeente zit daarmee boven het
landelijk gemiddelde. Net als in veel andere steden wordt
de toename in Maastricht vooral veroorzaakt door een
gestage groei van het aantal uitkeringsgerechtigden.
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Mobiel carillon speelt in CC / Christmas music
performance

Kaboom en Dadawan gaan los / New Kaboom hotel opens

BOOTCAMP AAN DE MAAS

(MSM) is een internationale managersopleiding met een netwerk van
Cairo to Nanjing. UNU-MERIT, de
United Nations University-Maastricht
Economic and Social Research Institute
on Innovation and Technology, is een
samenwerking tussen de universiteit
van de Verenigde Naties en de Maastrichtse universiteit. Samen zijn de
instellingen goed voor honderden
internationale studenten en onderzoekers die Maastricht voor langere
of kortere tijd als thuishaven hebben.
UNU-MERIT verhuisde onlangs naar
een fraai nieuw onderkomen aan de
Boschstraat dat onderdeel is van het
nieuwe Sphinx-kwartier.

Het European Journalism Centre (EJC)
organiseert zijn eerste bootcamp in
Maastricht, voor journalisten uit diverse
Europese landen die een werkbeurs
hebben ontvangen van de Bill Gates
Foundation. De verhalen die zij op de
instructiebijeenkomst voorbereiden
gaan over nieuwe ontwikkelingen in
Afrika en andere ontwikkelende regio’s.
Het European Journalism Centre, dat
gelieerd is aan de EU in Brussel, is al
jaren in Maastricht gevestigd. Voor het
eerst krijgt een journalist uit Maastricht
een werkbeurs van het EJC en de Gates
Foundation: Hans Moleman, ex-correspondent van de Volkskrant in zuidelijk
Afrika en China -en sinds 2012 inwoner
van Scharn- gaat een serie verhalen maken onder de noemer Made in Afrika.
Het EJC is één van de gespecialiseerde
internationale kennisinstellingen die
de stad rijk is. Andere markante namen:
het European Centre for Development
Policy Management (ECDPM) is een
denktank die zich richt op de samenwerking tussen de Europese Unie en
vooral Afrikaanse ontwikkelingslanden.
Maastricht School of Management

GEUSSELTBAD WEER PRIJZIGER

Het exploitatietekort van het pas
twee jaar oude Geusseltbad is bijna
dubbel zo hoog als eerder geraamd.
Reserveerde de gemeente tot op heden
457,000 euro als bijdrage in de
kosten, in de toekomst is minimaal
876.000 euro nodig uit de stadskas,
aldus onderzoek van een door
Maastricht ingehuurd adviesbureau.
Over 2015 wordt een verlies verwacht

van bijna 1,2 miljoen euro. Diverse
maatregelen moeten dat tekort nu
terugbrengen. De tegenvaller wordt
vooral veroorzaakt door exploitatiekosten die fors hoger uitvallen dan in
2012 geraamd. Lagere inkomsten door
tegenvallende bezoekcijfers spelen ook
een rol, maar die is beperkt. Vooral
onderhoud en schoonmaak blijken
aanzienlijk duurder.
NIEUWE SPORTHAL VALT MILJOEN
DUURDER UIT
Ook de nieuwe sporthal bij de Geusselt
valt bijna een miljoen euro duurder uit
dan gedacht. De hal is verder één à twee
maanden later klaar dan gepland. Aanvankelijk zou de nieuwe sportlocatie in
februari 2017 klaar zijn. Het is de tweede
keer dat de bouw vertraging oploopt. Bij
het vaststellen van het programma van
eisen werd nog uitgegaan van oplevering
in september 2016. De sporthal verrijst
aan de oostzijde van stadion Geusselt. De
hal gaat plaats bieden aan diverse clubs
en wordt ook geschikt gemaakt voor
sporters met een beperking. De zaal is op
te splitsen in drie aparte delen en krijgt
een tribune voor driehonderd mensen.
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Kerstwens voor vluchtelingen / Christmas cards for refugees

Blackgospel Wittevrouwenveld / Gospelgroup G-Project swings

81

82

DECEMBER 2015

Nederbelg Pieter Willems herinnerd / Memorial for dialect specialist Willems

Brand in Mosae Forum / Firefighters in action

OPNIEUW MINDER WONINGBOUW

voor op afstand werken of buiten de spits reizen. Dat zijn
er 600 meer dan in 2014. Maastricht Bereikbaar werkt met
een groot aantal partijen samen om de stad en omgeving
blijvend bereikbaar te houden door het structureel stimuleren van ander reis- en werkgedrag.

De gemeente zet opnieuw flink het mes in bestaande woningbouwplannen. Van de 3400 in de planning opgenomen
nieuwbouwhuizen zullen er naar verwachting 1200 tot
1400 niet gebouwd worden. Sinds 2010 heeft de gemeente
de plannen voor stedelijke nieuwbouw al scherp teruggebracht: van 12,000 naar 3500 huizen. In het meest
gunstige scenario blijven er daar de komende vijf jaar nog
slechts 2200 van over. De lagere nieuwbouwcijfers zijn
een gevolg van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg,
waarin de provincie de gemeente Maastricht en de
Heuvellandgemeenten oproept om hun gezamenlijke
woningbouwplannen nog eens kritisch tegen het licht te
houden. Dit is nodig vanwege bevolkingskrimp, veranderde
woningvraag en de groeiende behoefte aan zorgwoningen.
Het stadsbestuur kiest nu voor versterking van binnenstedelijk wonen en wonen in rustige wijken in de directe
nabijheid van het centrum. Het Sphinxkwartier (in aanbouw)
en de omgeving van de A2-tunnel (Groene Loper) krijgen
prioriteit bij de realisatie van nieuwbouwplannen. Door
andere projecten gaat een streep.
MINDER MET AUTO NAAR WERK

Het aantal werknemers dat regelmatig de auto laat staan om
naar het werk te gaan is in 2015 met eenderde toegenomen.
Dat leert een effectmeting bij dertig bij Maastricht Bereikbaar aangesloten bedrijven en instellingen. Van de ruim
6000 respondenten kiezen er 2600 gemiddeld 2,5 keer per
week voor onder meer fiets of openbaar vervoer, maar ook

GEMEENTE VIA WHATSAPP BEREIKBAAR

De gemeente Maastricht is vanaf 5 december 24 uur per
dag bereikbaar via berichtendienst WhatsApp. De afdeling
Publieke Dienstverlening, die telefoontjes, mails en sociale
media voor de gemeente afhandelt, doet voortaan ook de
whatsappjes erbij. De gemeente wil door het communiceren
via de berichtenservice met name de groeiende (internationale) studentenpopulatie beter bedienen. De belofte is dat
alle vragen en meldingen binnen 24 uur worden beantwoord,
behoudens tijdens de weekenden.
BELONING TEGEN AUTOBRANDEN

Politie en justitie loven een beloning uit van maximaal
vijfduizend euro voor hulp bij het vinden van de dader(s)
van de autobranden die de stad al maanden teisteren.Vanaf
april zijn meer dan vijftig auto’s in vlammen opgegaan,
vooral in het oostelijk deel van Maastricht. De brandstichting
wordt steeds op dezelfde manier gepleegd, zo is gebleken
uit het uitgebreide technisch onderzoek en buurtonderzoek.
In Scharn, waar veel van de branden gebeuren, lopen leden
van buurtgroep Scharn Preventief inmiddels eigen patrouilles. Ook de politie is extra waakzaam. Maar wie er
achter de branden zit blijft nog een raadsel.
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Muziek bij actieweek / 3FM Serious Request

Catwalk voor Serious Request / A long catwalk for charity
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Teekezingen met Beppie Kraft / Singing the good old songs

Rennen in de winternacht / Night Light Run

-NOG IETS ANDERS?

NIGHT LIGHT RUN

GEDICHTEN

De tweede editie van de Night Light
Run trekt bijna driehonderd deelnemers, veel meer dan in 2014. De loop
wordt georganiseerd door diverse
sportscholen. De opbrengst is voor
het Jeugdsportfonds, dat kinderen
uit kansarme gezinnen helpt om lid
te worden van een sportclub.

In december, Maand der Poëzie, organiseert Maastricht Boekenstad in
samenwerking met Centre Céramique
en Dichter in Beeld de Gedichtendag.

TEEKEZINGEN

Grand Café Soiron zit vol tijdens het
Teeke Zingen met Beppie Kraft en
Angelina Meijer. Mensen kunnen
samen met het duo de “leedsjes vaan
vreuger en noe” zingen. Tussendoor
vertelt Jan Janssen verhalen. De
opbrengst van deze bijzondere avond
gaat naar Alzheimeronderzoekfonds
Limburg, waarvan Beppie al jaren
ambassadrice is.
BEZOEKERSRECORD

Het Museum aan het Vrijthof trekt
in 2015 ruim 31,000 bezoekers, een
record sinds de verbouwing van het
voormalige Spaans Gouvernement
in 2012. Het duidt op succes voor
de wisselende tentoonstellingen en
activiteiten.
NIEUW VERKEERSBORD

Nederland is een nieuw soort verkeersbord rijker als gevolg van de A2-tunnel.
Het bord geeft aan dat automobilisten
eerst de tunnel door moeten voordat
ze een afslag kunnen nemen.

STEDELIJKE SPORTHELDEN

Tom Dumoulin wordt in december
gekozen tot Maastrichtse sportman
van het jaar. Sportvrouw wordt
schoon-springster Uschi Freitag en
hockey-international Kira Fortuin
wordt talent van het jaar. Het is
voor het eerst in vijf jaar dat de stad
weer een kampioenenhuldiging
organiseert.
JACK VERSLAAT ANNEMARIE

Pastoor Jack Honings van de parochie
Sint Petrus en Paulus is de winnaar van
Maestro Maastricht. De organiserende
harmonie Wilhelmina uit Wolder ziet
burgemeester Annemarie Penn-te
Strake als dirigent zeven punten
minder scoren.

OLIEBOLLEN
De fractievoorzitters in de gemeenteraad helpen mee met het uitdelen van
oliebollen in verzorgingshuizen. Het
is traditie geworden dat de Stichting
Vrijthof Mooi de bejaarden fijne feestdagen wenst met de oliebollenactie.
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Sterre der Zee doet Grote Bidweg / A pre-Christmas procession

Frans Bastiaans (PvdA) deelt uit / Oliebollen: a December treat
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A young and ambitious university turns 40
Maastricht University turns 40 on January 11, Dies Natalis. Going
strong, it ranks high among young universities from around the
world. It also does well as an internationally oriented institution:
Times Higher Education ranks it number 14 in its top 200, the
highest score for a university from The Netherlands -thanks to
Maastricht’s many non-Dutch students, staff and research.
The UM will celebrate its coming of wiser age with a range of
activities. It will present the many facets of the institution to the
citizens of the province of Limburg, to mark its importance for the
region. Maastricht University, combined with the hospital and
related spin-off enterprises, has become one of the pillars of the
local economy.
Apart from academic celebrations, there are also worries in Maastricht
-about Tihange, an ageing nucleair facility just south of Liege.
Maastricht’s municipal council decides to team up with the city of
Aachen and Greenpeace to push for an earlier closure of Tihange.
The Belgian government wants to keep it open for financial reasons
for an extra ten years, despite recurring technical problems. That’s
playing Russian roulette with the lives of Belgian, Dutch and
German neighbours, critics argue.
To end on a happier note: did you know that Maastricht now has
a carnival prince who hails from Syria? Prins Ali the First is a
twenty-something Syrian refugee who joined Common Carnival,
an initiative of students of the new iArts study at Zuyd College.
In January Ali I has the privilege of kicking off the Top 1111, a
marathon broadcast of popular carnaval songs on a local radio
station. He is warmly welcomed by his peer, Bastiaan the First,
who is the new City Prince of De Tempeleers, the main carnaval
association of Maastricht.
The Hoege Hoeglöstigheid also escorts Vrouw Wielemosj. Wonder
what that is all about? Check out February, for a crisp explainer of
fascinating words for Vastelaovend in Mestreech.
Photo: Dies Natalis in de Sint Janskerk
UM celebrates Dies Natalis

Januari

2016

JANUARI 2016
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Stadsprins verwelkomt Prins Ali I / A new face: Prince Ali I

UNIVERSITEIT WORDT 40

De Universiteit Maastricht viert tijdens haar Dies Natalis,
11 januari, het veertigjarig bestaan. Ter gelegenheid van
het jubileum worden in 2016 verschillende activiteiten
georganiseerd, waarbij de universiteit zich aan alle Limburgers nader wil voorstellen. Zo komt er begin september
een feestweek, zijn universiteitspanden te bezichtigen
en komen er door heel de provincie lezingen, workshops
en andere activiteiten. De Universiteit is de afgelopen
decennia samen met het academisch ziekenhuis een van
de belangrijkste economische peilers van de stad geworden.
Het is één van de meest internationaal georienteerde
onderwijsinstellingen ter wereld, zo blijkt uit de veertiende
plaats die Maastricht University in 2015 behaalt op de door
Times Higher Education samengestelde ranglijst van meest
internationale universiteiten. In deze top-200 staan in
totaal acht Nederlandse universiteiten. Na Maastricht
scoort de TU Delft het hoogst met een negentigste plek.
De ranglijst is gebaseerd op het aantal internationale
medewerkers en studenten alsook het aantal buitenlanders dat meewerkte aan gepubliceerde onderzoeken.

Maastricht University scoort hoog omdat 48 procent van
de ruim 15.600 studenten en een derde van het academische
personeel van buitenlandse -vooral Duitse- komaf is.
PRINS MOHAMAD ALI OPENT TOP 1111

Prins Ali de Eerste geeft bij L1 het startsein voor de Top 1111.
Ali is een nieuwe ster aan het Maastrichtse carnavalsfirmament: de prins is een Syrische vluchteling die is
gekozen tot het gezicht van Common Carnaval. Dat is
een speciale carnavalsvereniging die is opgericht om
nieuwkomers in de stad, van studenten tot vluchtelingen,
welkom te heten. Ali is zowel vluchteling als student: in
Syrie studeerde hij landbouwkunde, een vak dat hij in
Nederland verder wil oppakken. Met het opzetten van de
eerste plaat opent Ali I –wiens volledige naam Mohamad
Mohamad Ali luidt- de marathonuitzending van de 1111
beste vasteloavendleedjes. De nummer één is te horen op
6 februari op de Boètezitting in Venlo.
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De nieuwe Stadsprins Bastiaan I / The new Carnival Prince Bastiaan I

PRINS BASTIAAN GEINSTALLEERD

Op de Markt wordt op zondag 10 januari Bastiaan Klomp
uitgeroepen tot de nieuwe prins van de Tempeleers. De
kersverse stadsprins gaat onder de naam Prins Bastiaan
de Eerste voor in de Mestreechter Vastelaovend 2016. De
Hoege Hoeglöstigheid en zijn gevolg begeleiden ook
Vrouw Wielemösj, de patrones van de studenten tijdens
Carnaval, naar haar thuis tijdens de carnavalsperiode, het
Studenten Service Centrum aan de Bonnefantenstraat.
Van hieruit waakt zij tot en met Aswoensdag over haar
carnaval vierende studenten.
MERGELWEG WORDT RECREATIEVE FIETSWEG

De Mergelweg wordt ingericht als fiets- en wandelweg.
Het stadsbestuur schaart zich achter een raadsinitiatief
hierover, dat geboren is uit overleg tussen het buurtplatform
St. Pieter, de gemeente Riemst, GroenLinks en de PvdA.
Auto’s dienen zich vanaf de zomer aan te passen aan het
fiets- en loopverkeer, zowel qua weggedrag als qua snelheid
(maximaal 30 km per uur). Alle verkeer bevindt zich op
dezelfde smalle rijbaan, Auto’s mogen alleen nog inhalen

als de breedte van de weg én de situatie ter plekke dat
mogelijk maken. Een eerdere totale afsluiting van de
Mergelweg gedurende het weekend was geen succes. De
sluiting bleek niet te handhaven.
WOONPUNT OPNIEUW IN ZWAAR WEER

De landelijke toezichthouder op woningcorporaties heeft
zorgen over de financiële situatie bij woningcorporatie
Woonpunt. De financiële positie van de corporatie voldoet
amper aan de normen die garanderen dat rente en aflossing
van schulden worden betaald. Voor de tweede keer in drie
jaar tijd krijgt Woonpunt opdracht een verbeterplan op te
stellen, hetgeen maar zelden gebeurt. De corporatie dient
te zorgen voor deugdelijke cijfers en maatregelen te treffen
die garanderen dat de financiële situatie begin 2018 op
orde is en de schulden zijn verkleind. Al eerder maakte de
Maastrichtse PvdA kritische opmerkingen, onder meer
over het hoge salaris dat de top van Woonpunt geniet. De
directie besluit na het rapport de kosten terug te brengen
door minder onderhoud te doen en meer woningen te
verkopen.
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De Drie Koningenstoet / Epiphany in Maastricht

Nieuw: Citymagazine M / The new Citymagazine

KONINGEN EN KAMELEN
De Drie Koningen, gezeten op kamelen, trekken door de
stad, gevolgd door muzikanten, herders, schapen en ezels.
De stoet trekt door het oude Stokstraatkwartier en volgt
de route Onze Lieve Vrouweplein –Graanmarkt – Stokstraat
– Vissersmaas – Maastrichter Brugstraat – Achter het
Vleeshuis – Wolfstraat – Onze Lieve Vrouweplein. De
Koningen brengen geschenken: goud, wierook en mirre.
Vele kinderen lopen samen met hun (groot)ouders mee in
de kleurrijke, feestelijke stoet ter ere van het kindje Jezus.
Na afloop is er voor allen ‘Keuningskook’ en warme chocolade
in het parochiehuis aan het Onze Lieve Vrouweplein.

de centrale. De milieuminister van Noordrijn-Westfalen
spreekt van Russische roulette. De federale Duitse milieuminister noemt de maatregelen om de centrale in werking
te houden lapwerk. De gemeente Maastricht sluit zich aan
bij het initiatief van Aken om een juridische procedure te
starten tegen Tihange, zo maakt burgemeester Annemarie
Penn-te Strake bekend op een gezamenlijke persconferentie
in Aken. Het open houden van de omstreden reactor Tihange
2 is volgens Aken en Maastricht strijdig met de beginselen
van goed bestuur. De procedure wordt aangespannen bij
de Belgische Raad van State. Daarnaast wordt aansluiting
gezocht bij de gang naar de rechter van Greenpeace die
is gericht op het niet-naleven van de vereisten voor een
grensoverschrijdende milieu-effectrapportage.

ZORGEN OVER WAALSE KERNCENTRALE

Politiek Maastricht spreekt zich uit voor een snelle sluiting
van de kerncentrale in Tihange, die hemelsbreed veertig
kilometer naar het zuiden aan de Maas ligt. Op voorstel
van de Partij Veilig Maastricht, de Liberale Partij Maastricht
en de Maastrichtse Volkspartij wordt besloten gezamenlijk
op te trekken met Aken. Doel is te bereiken dat de door
geregelde defecten geplaagde Belgische kerncentrale eerder
wordt gesloten dan de regering in Brussel wil. Brussel besloot
de inmiddels veertig jaar oude installatie nog eens tien jaar
langer open te houden. Dat heeft aanzienlijke financiële
voordelen voor de Belgische staatskas en voor de Franse
eigenaar van de centrale. Maastricht vindt dat net als
Aken onbegrijpelijk met het oog op de veiligheid van
omwonenden in Nederland, Duitsland en België. Vooral
in Duitsland is veel verzet tegen het open houden van

BRUSSELSE POORT IN ENGELSE HANDEN

Winkelcentrum Brusselse Poort krijgt een nieuwe eigenaar.
Het Britse European Property Investors Special Opportunities 4 neemt voor 273 miljoen euro de volledige
beleggingsportefeuille winkelpanden over van de huidige
eigenaar, het Nederlandse Delta Lloyd. Volgens de
voorzitter van de ondernemersvereniging Brusselse
Poort zijn de toekomstplannen van de nieuwe eigenaar
voor het winkelcentrum nog onbekend. Er is met name
onzekerheid over een eerder door Delta Lloyd voorgenomen
uitbreidings- en opknapplan. Het winkeloppervlak
zou met 10,000 vierkante meter worden vergroot en de
bestaande ruimte (19,000 vierkante meter) zou worden
gerenoveerd.
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Zweit veur Leid duikt onder / A runner’s delight: tunneling

Veldeke Vastelaovendscabberet / Vintage Maastricht comedy

ZWEIT VEUR LEID RENT TON BIJ ELKAAR

financiële en sociale problemen zijn geraakt door zaken als
baanverlies, echtscheiding of faillissement. De 36 flatwoningen worden gehuurd van woningcorporatie Woonpunt.
Het Leger des Heils biedt daklozen in de flat een half jaar
lang een gemeubileerd onderkomen aan. Binnen die tijd
worden ze intensief begeleid om hun leven weer op de
rails te krijgen en nieuwe woonruimte te vinden. Met de
gemeente zijn afspraken gemaakt over de uitkering, zodat
daarvan huur, gas, water en licht kunnen worden betaald.
Het Leger des Heils zegt dat de omvang van deze specifieke
groep daklozen in de stad toeneemt en dat zij ook snel
terechtkomen in een neerwaartse spiraal van schulden en
problemen van sociale en psychische aard.

De 22ste editie van de sponsorloop Zweit veur Leid trekt
2500 deelnemers, die ruim honderdduizend euro bij elkaar
rennen voor het goede doel. Zij lopen een, twee of drie
rondjes van zo’n 4 kilometer op een uniek parcours, waarin
opgenomen de nieuwe A2-tunnel. De opbrengst gaat naar
Bert Buis TV, de Wie kent school, reanimatieonderwijs en
een nieuw zwembad voor bewoners en gasten van Huize
Maasveld. Voorzitter Erik Rosier van de stichting Zweit
veur Leid ontvangt na afloop van de goede doelenloop
de stedelijke onderscheiding De Trichter uit handen van
wethouder Jacques Gerats (SP).
MAASTRICHT HOUDT 2 TOPSTRATEN

Maastricht handhaaft zich met twee straten in de top-10
van duurste winkelstraten van Nederland. Grote Staat
en Kleine Staat zakken weliswaar op de ranglijst, maar
de prijzen die betaald worden blijven stabiel. Grote Staat
(1650 euro huur per vierkante meter winkelruimte per jaar)
en Kleine Staat (1625 euro) staan op de achtste en negende
plek in de jaarrapportage van vastgoedfirma Jones Lang
Lasalle. Maastricht, dat in de top-10 na steden in de Randstad
volgt, is een stad met vele aantrekkelijke (inter)nationale
winkels die veel toeristen trekken, zo luidt het oordeel.
EIGEN FLAT VOOR DAKLOZEN

Het Leger des Heils neemt exclusief voor daklozen een
voormalige studentenflat aan de Kolonel Millerstraat in
gebruik. De opvang is bedoeld voor inwoners die in ernstige

SUBSIDIE VOOR KANKERONDERZOEK

Onderzoekers van de Maastrichtse universiteit, het academisch ziekenhuis en de Maastro-kliniek hebben twee miljoen
euro aan speciale fondsen toegekend gekregen van het
Koningin Wilhelmina Fonds. Het geld is bestemd voor
onderzoek naar een nieuwe therapie tegen kanker. De
onderzoekers denken een belangrijke stap te kunnen
zetten in de bestrijding van kanker omdat ze een bacterie
hebben ontdekt die kankercellen kan aanvallen. De wetenschappers hopen deze onschuldige bacteriën, die van
nature in aarde voorkomen, zo te kunnen aanpassen dat
ze tumoren succesvol bestrijden en gezonde cellen sparen.
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Nieuwjaarsreceptie 2016 / 4 free drinks to welcome 2016

Nieuwjaarsconcert Eurosingers / Eurosingers’ welcome to 2016
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Afscheid pastoor Kurris / Goodbye to pastor Kurris

EMOTIONEEL AFSCHEID FONS KURRIS

CAMPUSBAAS VERTREKT

Pastoor Fons Kurris neemt in een bij vlagen aangrijpende
mis afscheid van zijn geliefde parochie van Onze Lieve
Vrouwe-Sterre der Zee. Tijdens zijn preek houdt de tachtigjarige emiritus het niet droog en hij is de enige niet in de
kerk. De in 1960 tot priester gewijde Kurris heeft sinds de
eeuwwisseling op het altaar van de Onze Lieve Vrouwebasiliek gestaan. In die tijd is hij in de stad uitgegroeid tot
een cultfiguur, hetgeen onder andere blijkt uit een uitpuilende kerk tijdens de afscheidsmis. Onder de aanwezigen
bevinden zich gouverneur Theo Bovens en burgemeester
Annemarie Penn-te Strake. Tot opvolger van Kurris is
benoemd Jan Vries, die tot voor kort rector was van het
Grootseminarie en Theologisch Instituut Rolduc. De
65-jarige monseigneur Vries wordt de nieuwe pastoor van
de Onze Lieve Vrouwebasiliek en de parochie Sint Pieter.
In Sint Pieter neemt hij de taken over van pastoor Frans
Delahaye (69), die eveneens met emeritaat gaat. In beide
parochies zal de nieuwe pastoor worden geassisteerd door
diaken Miguel Ángel Pascual Coello, die in mei 2016 tot
priester wordt gewijd.

Het universitair jubileumjaar kent ook een minpuntje:
Jan Kees Dunning kondigt aan te vertrekken als directeur
van de Brightlands Maastricht Health Campus, zodra een
goede opvolger is gevonden. Na drie jaar als directeur
verlengt hij zijn contract niet omdat hij naar eigen zeggen
teveel tijd moet spenderen aan het op een lijn krijgen van
de aandeelhouders (universiteit, academisch ziekenhuis
en provincie) bij het vorm geven van de nieuwe campus.
NACHTELIJKE SLUITING POLITIEBUREAU

Het hoofdbureau van politie aan de Prins Bisschopsingel
sluit de deuren tussen tien uur ‘s avonds en half negen
‘s ochtends. Volgens de burgemeester zal de nachtelijke
sluiting geen noemenswaardige problemen opleveren.
Voornaamste argument voor de sluiting is het feit dat
het bureau ‘s nachts amper wordt bezocht. De besparingsmaatregel maakt het mogelijk meer agenten op straat in
te zetten. Mensen die zich in de nacht bij het hoofdbureau
melden kunnen via een bel bij de ingang voortaan contact
krijgen met een patrouille.
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Alice! danst in de Brandweer / Young dancers perform Alice!

Diner for one in Mestreechs / Popular play performed in dialect
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Ethiopian Airlines op MAA / Roses for Maastricht airport

Studentenvrouw Wielemosj / Wielemosj, a student’s angel

MAASTRICHT AIRPORT EVEN OPTIMISTISCH

BURGEMEESTER WIL MEER KWETSBAREN HELPEN

Maastricht Aachen Airport (MAA) heeft goede hoop voor het
nieuwe jaar. De luchthaven denkt in 2016 zeker 10 procent
meer luchtvracht te verwerken dan in 2015. Een grote rol
speelt daarbij de komst van vrachtvluchten van Ethiopian
Airlines, die rozen van een grote Nederlands-Amerikaanse
kwekerij bij Addis Abeba invliegt die bestemd zijn voor
supermarkten als Aldi en Lidl. Het vliegveld heeft ook
een nieuwe exploitant. Trade Centre Global Investments
(TCGI), en Turks-Nederlandse makelaar in vracht komt
als beste naar voren van drie gegadigden. De vrachtfirma
is al twintig jaar actief op MAA als vertegenwoordiger van
Turkish Airlines Cargo en Royal Jordanian Airlines.
Provinciaal gedeputeerde van Economische Zaken Twan
Beurskens (VVD) zegt veel vertrouwen te hebben in TCGI,
dat niet alleen zal inzetten op meer vrachtvervoer maar ook
op meer passagiers. De provincie is sinds 2014 eigenaar
van MAA, waarmee een faillissement werd voorkomen.
Limburg is eigenaar van alle infrastructuur zoals loodsen en
passagiersterminal. Die worden verhuurd aan de nieuwe
exploitant, die een contract van 10 jaar heeft. De provincie
investeert miljoenen euro’s in de modernisering van
Maastrichts regionale luchthaven, die de lastige taak heeft
te concurreren tegen vliegvelden vlak over de grens in
Belgie en Duitsland. Hoe lastig dit is blijkt weer in het
voorjaar, wanneer Ethiopian Airlines weer afhaakt. De
rozenvracht keert terug naar Zaventem, waar de Ethiopiers
gunstiger voorwaarden hebben bedongen waar MAA niet
tegenop kan.

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake zegt in haar
nieuwjaarsspeech trots te zijn op de wijze waarop haar
stad vluchtelingen opvangt. Ze pleit ervoor om in de nabije toekomst meer kwetsbaren te helpen. Het unanieme
raadsbesluit om de opvang voor vluchtelingen te verruimen noemt ze een mijlpaal, die haar met trots vervult. De
burgemeester benadrukt hoe bevoorrecht veel Maastrichtenaren zijn dat ze op dit stukje aarde mogen leven. Dat
verplicht om de hand te reiken aan degenen die minder
geluk hebben gehad.
GLAZEN SNEUVELEN MET CARNAVAL

Glas of plastic -het is al een tijdje een kwestie met carnaval.
Op verzoek van een aantal kasteleins komt er ditmaal een
proef met bier in plastic bekers. Afspraak is dat er binnen
de Singels op straat alleen uit plastic wordt gedronken, in
de cafés uit glas. Beoogd wordt de veiligheid voor carnavalisten op straat te verbeteren. Tal van horecaondernemers
zijn er niet blij mee. Uiteindelijk sluit het stadsbestuur
een pact met een groep van zo’n 35 kasteleins uit de
binnenstad. Deze etablissementen verplichten zich om
buiten uitsluitend bier in plastic bekers te tappen.
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Prinsenbal 2016 / Carnival: the prince date

Vreug Zaat bijt nat de spits af / Hardcore Carnival orchestra
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Mooie Mercedes in MECC / Interclassics 2016

-NOG IETS ANDERS?
OLDTIMERS SCOREN

De 23e editie van Interclassics Maastricht mag een succes heten. De internationale oldtimerbeurs, ditmaal
in het teken van honderd jaar BMW
en de Britse merken Bentley en Rolls
Royce, trekt bijna dertigduizend liefhebbers naar het MECC, tien procent
meer dan het vorige jaar.
DERLON IN DE PRIJZEN

Het Derlon Hotel wint een Global
Travel Award 2016 en verkrijgt
daarmee een eervolle vermelding in
de Luxury Travel Guide.
SOCIALE DIENSTBUNDELING

De nieuwe centrale sociale dienst
voor Maastricht en de Heuvellandgemeenten Eijsden-Margraten,
Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals en
Valkenburg gaat van start. De uitvoeringsorganisatie, met in totaal rond
de vierhonderd werknemers, zit aan
de Randwycksingel.

Carnaval bij Catwalk M /
Fashionshow for Carnival

BUNDELING KRACHTEN VOOR
SCHONE LUCHT

MVV LOKT STUDENTEN

Er komt een speciaal studentenvak in
De Geusselt, met een lage entreeprijs
van acht euro. Studenten weten de weg
naar het stadion nog amper te vinden,
hoewel Maastricht één van de grote
studentensteden is.

Diverse belangenverenigingen die zich
zorgen maken over de luchtkwaliteit
in de stad bundelen hun krachten om
zo een grotere vuist te kunnen maken
tegen het stadsbestuur. Initiatiefnemers
zijn de stichting Klaor Loch en de
Fietsersbond, die vinden dat ze niet
voldoende serieus worden genomen
door de gemeente. Milieudefensie,
Milieufederatie Limburg, Vrienden
van de Binnenstad, de Werkgroep
Tongerseweg, Platform Nazareth en
actiegroep Filter de Tunnel hebben
zich bij de alliantie aangesloten.

KACHELPIEPERS VERHUIZEN
Garderizzjemint de Kachelpiepers
verhuist naar het Stadssjöttershoes
van de Maestrichtsche DienstDoende
Stadsschutterij 1815 aan de Brusselsestraat. Het scheelt in de kosten, en er
zijn gescheiden repetitieruimtes voor
de muzikanten en het exercitiekorps.

WIBAUT NAAR TONEELGROEP

MECC KRIJGT LOF

Oscar Wibaut wordt de nieuwe directeur van Toneelgroep Maastricht. Hij
was 15 jaar directeur van de Koninklijke
Schouwburg in Den Haag en werkte
ook bij de Raad voor Cultuur en
andere culturele instellingen.

Het Maastrichtse congrescentrum
wordt uitverkoren tot beste van
Nederland in 2015. De erkenning is
te danken aan dienstbetoon, ligging,
originaliteit, bereikbaarheid en
verzorging van de inwendige mens.
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Kerkbalans: Leon Frissen slaat toe / A hardhitting religious appeal

Afscheidsoptreden K3 / Goodbye to popband K3
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Brightlands Maastricht Health Campus
Bruisende community in wording
Er was eens een ambitieuze onderzoeker aan de universiteit met een lumineus idee. Hij werkte er jaren aan,
promoveerde en scoorde een paar mooie publicaties
in toonaangevende internationale wetenschappelijke
tijdschriften.
Dát doen we in Maastricht tegenwoordig ietsje anders,
zegt Jan Cobbenhagen.
Veelbelovende ontdekkingen die de gezondheidszorg van
morgen kunnen verbeteren, verdienen immers meer. Bij
het academisch ziekenhuis van Maastricht, het MUMC+,
wordt daarom een bijzonder bedrijvenpark ontwikkeld:
de Brightlands Maastricht Health Campus. De campus
wil de komende jaren uitgroeien tot een internationaal
vooraanstaand centrum met een specifiek doel: het op de
markt brengen van diensten en producten die de volksgezondheid ten goede komen. Producten en diensten
die voor een belangrijk deel ontwikkeld zijn op basis van
kennis en uitvindingen van de Universiteit Maastricht en
MUMC+.
Prof. dr. Jan Cobbenhagen (53) is per 1 mei 2016 de nieuwe
directeur van de campus. “De rol van het team van Brightlands Maastricht Health Campus is om onderzoekers,
studenten en ondernemers te helpen in het naar de markt
brengen van hun vindingen en producten. Ons werk
begint met goed rondkijken en luisteren. Zo weten we wat
er speelt, wie waaraan werkt, waar wat gebeurt, wie we
aan wie kunnen koppelen. We brengen niet alleen mensen
maar ook vakgebieden samen, we delen informatie én
we ondersteunen onderzoekers en ondernemers met alle
kennis die we in huis hebben.”
De UM en het MUMC+ brengen op de campus al hun
‘business development’ activiteiten op het gebied van
Health en Life Sciences onder. De campus wordt daarmee
verantwoordelijk voor het hele proces vanaf ontwikkeling
van ideeën of uitvindingen tot en met de financiering
en begeleiding van nieuwe bedrijven. De zogeheten
valorisatie staat centraal: “Uiteindelijk moet wat we hier
bedenken en ontwikkelen de patiënt ten goede komen”,
zegt Cobbenhagen.

“We hebben hier in Randwyck de hele waardeketen zitten.
Dat is uniek. En dan hebben we ook nog de crossovers met de
andere campussen. Zoals de in regeneratie gespecialiseerde
bedrijven op de Brightlands Chemelot Campus en de ontwikkeling van E-Health op de Brightlands Smart Services Campus
in Heerlen. De samenwerking met de andere Brightlands
campussen: Chemelot in Sittard, Smart Services in Heerlen
en Greenport in Venlo, wordt dan ook verder uitgebreid.”
“En vergeet niet, de Health Campus is geen project met
een einddatum, maar een bedrijf met aandeelhouders
(MUMC+, UM en de Provincie Limburg) die een
commitment voor de toekomst aangegaan zijn.”
Onderzoek is vaak een kwestie van lange adem: het kost tijd,
energie en geld. Menig geniaal plan strandt op ‘bijkomstige
zaken’ als financiering, gesteggel over rechten, marketing,
administratieve rompslomp, zegt Cobbenhagen. “Een
briljant onderzoeker moet zich kunnen concentreren op
datgene waar hij goed in is. Dat is zijn of haar werk. En
ondertussen doen wij óns werk: wij zorgen voor de rest,
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die ‘bijkomstige zaken’ die minstens zo essentieel zijn
voor het welslagen van een onderneming.”

zich daar vestigen waar goede onderzoekers zitten en
waar stevig wordt samengewerkt.”

Cobbenhagen heeft ruime ervaring op het kruispunt van
wetenschap en ondernemerschap. Sinds 2015 is hij hoogleraar Kennisoverdracht en Ondernemende Universiteit
(Knowledge Transfer and University Venturing); daarvoor
was hij acht jaar hoogleraar Ondernemerschap. Hij vervulde
12,5 jaar het directeurschap van de UM Holding, die de
strategische deelnemingen van de universiteit beheert.

Waar staat de Maastrichtse gezondheidscampus in 2025?
“Dan hebben we hier een inspirerende campus met een
bruisende science-business community”, zegt de nieuwe CEO
met aanstekelijk enthousiasme. “Maar het belangrijkste
is dat we dan producten op de markt hebben die het leven
van mensen verbeteren. Uiteindelijk moeten deze inspanningen leiden tot minimaal 1100 nieuwe banen op deze
campus. En dat is dan weer belangrijk voor de regio.”

“Goede ideeën kunnen de gezondheidszorg van morgen
verbeteren en alleen al daarom verdienen ze een kans van
slagen”, zegt Cobbenhagen. Een idee dat daadwerkelijk
gerealiseerd wordt levert ook werkgelegenheid op. Een
medisch apparaat bijvoorbeeld dat is ontwikkeld, moet
ook gemaakt, gedemonstreerd, verkocht, vervoerd en
onderhouden worden. Dat is gunstig voor Maastricht en
Limburg: “Succes trekt succes aan, nieuwe onderzoeken
en projecten volgen, nieuwe onderzoekers willen daar
werken waar successen worden geboekt, bedrijven willen

“Iedereen weet dat samenwerken een belangrijke sleutel is
tot succes. De universiteit, het ziekenhuis, het bedrijfsleven,
de Provincie Limburg, de Gemeente Maastricht: samen
zijn we sterker, samen zijn we Brightlands Maastricht
Health Campus. We gaan elkaar ontmoeten, we gaan
kennis uitwisselen, samenwerken, van elkaar leren. Onder
die overkoepelende naam dragen we de boodschap uit dat
je goede ideeën om de gezondheidszorg te verbeteren in
Maastricht daadwerkelijk kunt realiseren.”
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Brightlands Maastricht Health Campus
A vibrant community in the making
It used to be that when an ambitious researcher at the
university came up with a bright idea he would work on
it for years, get his PhD, and score a few publications in
leading international scientific journals.
Nowadays, says Jan Cobbenhagen, we do that a bit differently
in Maastricht.
After all, promising discoveries that can improve the healthcare of tomorrow deserve more than that. At Maastricht’s
University Medical Center MUMC+ a special business
park is being developed, the Brightlands Maastricht
Health Campus. In the next few years, the campus aims
to turn itself into a leading international centre with a
specific objective: bringing products and services onto the
market that can benefit people’s health. To a large extent,
those products and services will have been developed on the
basis of knowledge and inventions generated at Maastricht
University (MU) and the MUMC+.
Prof. Jan Cobbenhagen (53) has been the new director of
the campus since 1 May 2016. He explains: “The role of
the team at Brightlands Maastricht Health Campus is to
help researchers, students, and entrepreneurs to get their
inventions and products onto the market. Our work starts
with carefully looking and listening. That means we know
what’s going on, who’s working on what, what’s happening
where, who we can link up with whom. And it’s not just
people but also disciplines that we bring together. We
share information and we also support researchers and
entrepreneurs with all the knowledge we have available.”
The UM and the MUMC+ have decided to make the campus
the location for all their business development activities
in the field of Health and Life Sciences. That means that
the campus is responsible for the whole process, from
developing ideas or inventions right up to funding and
coaching new businesses. What’s central is valorisation:
“Ultimately, everything that we come up with and develop
here needs to benefit the patient”, says Prof. Cobbenhagen.
“Here in Maastricht’s Randwyck district, the entire value
chain is present. That’s unique. And then there are the
crossovers with the other campuses, such as the companies
specialising in regeneration at the Brightlands Chemelot

Campus and the development of e-Health at the Brightlands
Smart Services Campus in Heerlen. Our cooperation with
the other Brightlands campuses - Chemelot in Sittard, Smart
Services in Heerlen, and Greenport in Venlo - is also being
extended.”
”The Health Campus is not a project with a finishing date
but a company with shareholders (MUMC+, Maastricht
University, and the Province of Limburg) that have entered
into a commitment for the future.”
Research often requires taking a long-term approach: it
takes time, energy, and money. Many ingenious plans go
wrong because of “secondary matters”, such as financing,
haggling about rights, marketing and paperwork, says
Prof. Cobbenhagen. “Brilliant researchers need to be able
to concentrate on what they’re best at. That’s their work,
and meanwhile we do ours: we take care of the rest, namely
those secondary matters that are just as essential for the
success of a business.”
Prof. Cobbenhagen has extensive experience at the interface
between science and entrepreneurship. Since 2015, he has
been Professor of Knowledge Transfer and University
Venturing, and he was Professor of Entrepreneurship for
eight years before that. For 12 years he was director of the
MU Holding Company, which manages the university’s
strategic shareholdings.
“Good ideas can improve tomorrow’s healthcare”, he says,
“and for that reason alone they deserve a chance to succeed.”
An idea that is put into actual practice also provides
employment. When a medical device has been developed,
for example, it must also be manufactured, demonstrated,
sold, transported, and maintained. That benefits both
Maastricht and Limburg: “Success attracts more success,
new research and new projects follow, new researchers
want to work where successes are achieved, companies
want to settle where there are good researchers and where
there’s a genuine spirit of collaboration.”
Where will the Maastricht health campus be in 2025?
The new CEO’s answer comes with infectious enthusiasm:
“In 2025 we’ll be an inspiring campus with a vibrant
science-business community. But the most important thing
is that we’ll have products on the market that improve
people’s lives. Ultimately, our efforts should result in at
least 1100 new jobs on the campus, and that, in turn, is
important for the region.”
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“Everyone knows that collaboration
is an important key to success. The
university, the hospital, the business
community, the Province of Limburg,
and the City of Maastricht: together
we are stronger, and together we are
the Brightlands Maastricht Health
Campus. We’re going to meet up with
one another, exchange knowhow,
collaborate, and learn from one
another.”
Under that collective name we can
convey the message that if you have
good ideas for improving healthcare
Maastricht is where you can actually
put them into practice.”
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Xilloc Medical:
Perfecte implantaten uit de 3D-printer
Het mag een opmerkelijk begin van een gesprek heten:
er wordt een schedel met een gat erin op tafel gezet. De
schedel is gelukkig niet echt, maar van witte kunststof.
In het gat past precies een groen stuk, waardoor de
schedel weer dicht is. “Dit is Marc”, zegt Maikel Beerens.
Marc blijkt een echt bestaande Maastrichtenaar te zijn,
bij wie een deel van de schedel door een 3D-implantaat
is vervangen.
Beerens is directeur van Xilloc Medical, een bedrijf dat deze
zeer speciale implantaten maakt. Het was zijn droom zo’n
bedrijf te beginnen en dat is hem na jaren voorbereiding
in Maastricht gelukt. Hij begon ermee als startup vanuit
Maastricht Instruments, een bedrijf op de Brightlands
Maastricht Health Campus.
“In 2003 kwam bij de universiteit de vraag binnen, vanuit
de afdelingen kaak- en plastische chirurgie in het ziekenhuis,
of het mogelijk zou zijn om op basis van een CT-scan iets
te ontwerpen voor grote schedeldefecten”, vertelt Beerens
over de ontstaansgeschiedenis.
De jonge ondernemer ging ermee aan de slag. Tijdens zijn
afstudeerscriptie werkte hij methodieken uit om, snel en
efficiënt, unieke implantaten te kunnen ontwikkelen.
Een product dat op recept van een arts perfect wordt aangemeten voor een specifieke patiënt.
“Een soort maatpak. Als eersten ter wereld hebben we met
succes een met de 3D-printer gemaakt implantaat van
titanium toegepast bij een patiënt in Maastricht. In 2011
hadden we weer een wereldprimeur met het vervangen
van een volledige onderkaak bij een patiënt.”
Wat hem als ondernemer dwars zat, was dat Xilloc een deel
van de implantaten bij andere bedrijven, in het buitenland,
moest laten produceren. Om marktleider te worden had
hij minstens tien professionele printers nodig die samen
8,5 miljoen euro zouden kosten.
“Onbetaalbaar voor ons. Maar ik ontdekte dat er meerdere
bedrijven waren met hetzelfde probleem. Daar komt bij dat
je drie jaar moet trainen om de printers goed te kunnen
bedienen. Dat zijn hoge drempels om in te stappen.”

In Maastricht werd daarop het plan bedacht om naast de
Xilloc Medical ook een industriële afdeling op te zetten,
en zo via Limburg de Euregio te voorzien van een hoogwaardige printindustrie.
“Een soort nieuwe industriële revolutie. Zo hoopten we
investeerders te vinden om printers aan te kunnen schaffen.
Dat lukte en we zijn erin geslaagd om op de Brightlands
Chemelot Campus, in een tijdelijk gebouw, een industriële
fabriek op te zetten. Wanneer we in 2017 alle printers binnen
hebben zijn we de grootste professionele 3D-printfabriek
van Nederland.”
Xilloc groeit en bloeit, zegt Beerens. In de industriële tak
worden nu onderdelen geprint voor satellieten die over
twee jaar de ruimte in gaan. Met grote producties kan
soms een reductie van 75 procent in het gewicht worden
bereikt, vergeleken met traditionele maaktechnieken.
Waar staat Xilloc Medical in 2025?
“Over tien jaar willen we wereldwijd marktleider zijn”,
zegt Beerens.”
“Limburg is op dit moment het walhalla voor een beginnend
bedrijf, omdat er nog zoveel moet worden ontwikkeld.
De financieringen en
subsidies zijn hier te
vinden en er is een
goede gunfactor.
Maastricht zou wel
een betere rol kunnen
spelen in het verbinden van studenten
en bedrijven. Bij
Brightlands zijn we
daar al mee bezig.
Er ontbreekt een
schakel tussen de
student die bijna
klaar is en de
bekendheid van
stageplaatsen en
werkplekken. Dat is
een te grote kloof.
Er moet worden
voorkomen dat
Limburg leegloopt
-en dat kan door goede
matchmaking.”
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Xilloc Medical:
Perfect implants from a 3D printer
It’s a remarkable way to start a conversation: placing
a skull with a hole in it on the table. Fortunately, it’s
not a real skull but a white plastic one. A green bit fits
into it so as to close the hole. “Say hello to Marc,” says
Maikel Beerens. Marc turns out to be a real resident of
Maastricht who has had a part of his skull replaced by
a 3D implant.
Mr Beerens is the director of Xilloc Medical, a company that
produces these very special implants. He had dreamed of
setting up such a company, and after years of preparation
he succeeded in doing so in Maastricht. He began with a
spin-off start-up from Maastricht Instruments, a company
at the Brightlands Maastricht Health Campus.
Mr Beerens explains how the company got started: “In 2003,
the university received an enquiry from the departments of
jaw and plastic surgery about whether it would be possible,
based on a CT scan, to design something to repair large
skull defects.”
The young entrepreneur got to work. As
part of his graduation
project, he worked
out methods for
developing unique
implants quickly
and efficiently. That
meant products
perfectly customised
for a specific patient
according to a doctor’s
prescription.
“It’s like getting a suit
made to measure.
Our company, here
in Maastricht, was
the first in the world
to successfully use a
3D printer to craft
a titanium implant
for insertion into
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a patient. And in 2011 we again had a world first with a
replacement for a patient’s complete lower jaw.”
What bothered Maikel Beerens as an entrepreneur was that
Xilloc had to get some of its implants produced by other
companies, namely abroad. In order to become the market
leader, he needed at least ten professional 3D printers,
together costing EUR 8.5 million.
“We just couldn’t afford it. But then I discovered that there
were other companies with the same problem. And it also
takes three years training to be able to operate the printers
effectively. Those are serious barriers to getting involved.”
A plan was then devised in Maastricht to set up an
industrial division alongside Xilloc Medical, thus providing
the Euroregion, via Limburg, with a high-quality 3D
printing industry.
“It was a kind of new industrial revolution, and we hoped
in that way to find investors so we could buy the printers.
That turned out well and we established an industrial factory
in a temporary building at the Brightlands Chemelot Campus.
When we’ve got all the printers, in 2017, we’ll be the biggest
professional 3D printing factory in the country.”
Mr Beerens says that Xilloc is expanding and flourishing.
The industrial division is currently printing components
for satellites that will be launched in two years’ time.
For big parts and components, it is sometimes possible
to achieve a weight reduction of 75 percent compared to
traditional manufacturing techniques.
Where will Xilloc Medical be in 2025?
“In ten years’ time we want to be the global market leader”,
says Maikel Beerens.
“Limburg is currently a great place for start-ups because
there so much that still needs to be developed. Funding and
grants are available and there’s an excellent ‘goodwill factor’.
But Maastricht could play a more effective role in keeping
students and businesses here. We’re already working on that
with Brightlands. Currently, the link is missing between
students who are close to graduating and their awareness
of internships and jobs. There’s too big a gap. You need to
prevent a ‘brain drain’ away from Limburg, and you can
do that by means of effective matchmaking.”
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Synapse geeft Sacré-Cœur van
Maastricht nieuwe toekomst
Bas de Laat ontvangt op een bijzondere locatie: de kale,
helemaal van kerkbanken gestripte Lambertuskerk.
Eind 2016 moet de ombouw van het majestueuze gebouw
aan het Emmaplein zo goed als klaar zijn: daarna wordt
de kerk een onderkomen voor zijn onderzoeksinstituut
Synapse -en ook voor De Laat en zijn gezin. Nu, een paar
maanden eerder, is een schragentafel nog het enige stuk
meubilair.
“Synapse is een spin-off bedrijf van de Universiteit Maastricht
dat in 1999 werd opgericht door professor Hemker. Hij was
vol overtuigd van een ontwikkeling die trombinegeneratie
wordt genoemd. Trombine is een stof die ervoor zorgt dat
je bloed stolt als dat nodig is, bijvoorbeeld bij een wond”,
vertelt De Laat, een van de leiders van het Limburgse
onderzoeksinstituut.
Trombinegeneratie is als test in 2006 op de markt gekomen
en mede door de commerciële ontwikkeling is de uitvinding
de laatste jaren gegroeid van een primaire onderzoeksmethode tot een klinisch toepasbare techniek.
“De meeste mensen hebben een normale stolling van het
bloed bij een wondje”, legt dr De Laat uit. “Maar wanneer
bloed te snel stolt kun je een hartinfarct krijgen, een vorm
van trombose. Er zijn ook mensen met bloed dat te weinig
stolt, die te weinig trombine aanmaken, en dan loop je
bijvoorbeeld het risico van overmatig bloeden tijdens een
operatie.
Het voordeel van een meting van trombinegeneratie is dat
het een integrale analyse laat zien van alle factoren die de
stolling van het bloed beïnvloeden. Wij kunnen heel goed
een tromboserisico inschatten. Ook mensen die bijvoorbeeld
lijden aan darmkanker hebben een verhoogde kans op
trombose. Op dit moment onderzoeken we of onze test
daarvan een goede inschatting kan geven.”
De test wordt op dit moment alleen nog gebruikt in onderzoekinstituten binnen academische centra. De onderzoekers
kijken voor welke mensen deze tests het beste kunnen
worden gebruikt om een bloedingsrisico in te schatten.
Het is gebleken dat de test goed kan voorspellen wie een
bloeding krijgt en wie niet.

De uitvinding moet nu nog internationaal gecertificeerd
worden. Dit geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke
eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu
-en dan kan de test in 2017 door artsen gebruikt worden.
De Laat: “Wanneer er gesproken wordt over trombinegeneratie, denkt iedere wetenschapper eigenlijk meteen
ook aan Maastricht. Er wordt hier heel veel onderzoek naar
gedaan, ook buiten Synapse, door de vakgroep biochemie
van de universiteit.”
Elke twee jaar organiseert het onderzoeksinstituut een
congres waarbij Maastricht op de kaart gezet wordt gezet.
Synapse is inmiddels behoorlijk gegroeid, naar zo’n veertig
medewerkers. Dat komt mede door het succes van het
trombinegeneratie-apparaat, maar ook door ‘point of care
oplossingen’, metingen bij mensen thuis of bij de huisarts
waarbij uitslagen snel bekend zijn.
De Lambertuskerk
Synapse zit nu nog op de Brightlands Maastricht Health
Campus, naast het academisch ziekenhuis MUMC+. De
Lambertuskerk aan het Emmaplein wordt een wel zeer
opmerkelijke tweede locatie voor het onderzoeksinstituut.
“De gemeente Maastricht heeft daarbij alle medewerking
verleend”, aldus De Laat.
Hoe komt iemand op het idee om in een kerk aan de slag
te willen gaan? De Dominicanenkerk bij het Vrijthof is een
wereldwijd bekende boekhandel geworden. Er zijn ook al
fitnesscentra in voormalige kerkgebouwen gesignaleerd,
en creatieve bedrijfjes. Maar een onderzoeksinstituut, dat
is nieuw, zeker voor Maastricht.
De Laat legt zijn filosofie uit: “Ik geloof in een soort karma:
als je goed doet, dan gaat het ook goed. Mijn vrouw wordt
soms helemaal gek van mijn positieve instelling, maar tot
nu toe heeft het altijd wel gewerkt. Als je een positieve
instelling hebt, kun je veel meer aan dan je denkt. Bij mij
mislukken dingen ook wel, maar ik kijk niet achterom. Ik
denk dat daarmee het leven ook wel leuker wordt. Zo zijn
we ook dit project van de Lambertuskerk begonnen.”
De Lambertuskerk is een passende locatie voor een bedrijf als
Synapse. De kerk was zelf een eeuw geleden ook een pionier:
het godshuis, opgetrokken tussen 1914 en 1916, was de eerste
Maastrichtse parochiekerk buiten de voormalige stadswal,
gebouwd om de groei van de stad bij te kunnen houden.
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De Sint Lambertus, door zijn verschillende torens en vooral
de 43 meter hoge koepel wel de Sacré-Cœur van Maastricht
genoemd, is ontworpen door architect Van Groenendael,
in neo-romaanse stijl op een kruisvormige plattegrond.
Het interieur bevat onder meer gewelfschilderijen van de
hand van de Benedictijner monnik Francois Mes, kruiswegstaties van Jan Grégoire en gebrandschilderde ramen
van Henri Jonas en Joep Nicolas.
Het exterieur van de kerk is geheel van Kunrader steen, terwijl
vier zware pijlers van Beiers graniet de koepel ondersteunen.
Een zwak fundament speelde de kerk -vernoemd naar de
Maastrichtse heilige Lambertus- lange tijd parten. Al bij de
oplevering in 1916 werd scheurvorming in de gewelven
geconstateerd, waarna decennialang her en der nieuwe
reparaties en verstevigingen nodig bleken. In 1985 ging
de kerk dicht wegens gevaar voor verzakkingen. Woningcorporatie Servatius redde het gebouw uiteindelijk van de
ondergang en liet de fundamentsproblemen verhelpen.
De Laat kocht de Lambertuskerk, die jarenlang leeg stond,
daarna van Servatius. Zijn idee: in het gebouw drie functionele ruimtes te creëren: een laboratorium voor Synapse in
de zijvleugels, een congres- en ontmoetingsruimte in het
middenschip van de kerk en op de plaats waar het altaar
was een woning voor zijn gezin met drie kinderen.
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“Dat we de kerk hebben kunnen kopen beschouwen we
als een voorrecht”, aldus de ondernemende onderzoeker.
“We hebben meteen gezegd dat we hier een bijeenkomstruimte gaan maken. Alles moet betaald worden, dus
commerciële partijen kunnen het huren. Maar in principe
is het bedoeld voor non-profit- en goede doelenorganisaties.
Zo wil Vorkje-Prikken graag een keer per week een maaltijd
bereiden, bijna voor niets, voor mensen die het wat minder
hebben. Natuurlijk doen we dat, tegen een onkostenvergoeding. Zo willen we de kerk eigenlijk een beetje
teruggeven aan Maastricht en ons geluk ook delen met
andere mensen.”
“Het algehele doel is de kerk weer een functie te geven
hier in de buurt, in Maastricht en misschien wel in heel
Limburg. Het is geen commercieel doel, het gaat erom een
omgeving te creëren voor goede doelen, zodat ze weten
dat hier dingen kunnen worden georganiseerd.
Maar we gaan geen dansfeesten en zo doen. Dat past niet
bij dit gebouw.”
De nieuwe bewoners worden, zonder website of facebook,
nu al veel benaderd door mensen die ervan gehoord hebben.
Er zijn al boekingen binnen voor 2016, 2017 en 2018, meldt
De Laat enthousiast. De Lambertus staat aan de drempel
van een boeiend nieuw leven.
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Synapse is giving Maastricht’s
Sacré-Cœur a new future
Bas de Laat welcomes visitors at a very special location:
the bare and empty St. Lambertus church. In late 2016,
the conversion of the majestic building on the Maastricht
Koningin Emmaplein will be more or less complete.
The church will then function as accommodation for
his research institute - Synapse - and for De Laat and
his family. Now, with completion just a few months
away, a trestle table is the only piece of furniture.
“Synapse is a Maastricht University spin-off business, which
was set up in 1999 by Prof. Coen Hemker. He was fully
convinced about a development referred to as thrombin
generation. Thrombin is a substance that ensures that
your blood clots when necessary, e.g. if you have a cut”,
explains De Laat, one of the lead researchers at the Limburg
institute.
Thrombin generation was marketed as a test in 2006 and,
partly as a result of the commercial development, the
invention has evolved in recent years from being a primary
research method into a clinical application.
“Most people have normal blood clotting when they have
a cut”, explains Dr De Laat. “But if the blood clots too
quickly, you may suffer a heart attack, which is a type of
thrombosis. There are also people whose blood does not
clot sufficiently, who generate too little thrombin, resulting
in a risk of excess bleeding during an operation.”

This is an indication that the product complies with the
statutory requirements relating to health, safety and the
environment, and following certification the test can be
used by doctors from 2017.
“When thrombin generation is being discussed, every
researcher immediately thinks of Maastricht. In addition
to Synapse, a great deal of research is being performed
here by the biochemistry faculty of the university”, says
De Laat.
Every two years, the research institute organises a conference
that puts Maastricht on the map. Synapse has now expanded
considerably and employs about forty staff. That is partly
due to the success of the thrombin generation appliance,
but also as a result of point-of-care solutions. These are
measurements of people taken at home or at the GP, the
results of which are available rapidly.
The St. Lambertus church
Synapse is still located at the Brightlands Maastricht
Health Campus next to MUMC+. The St. Lambertus
church on the Emmaplein will be a very striking second
location for the research institute. “The Municipality of
Maastricht has offered every assistance”, says De Laat.
Where did the idea of working in a church come from?
The Dominican church near Vrijthof Square has become
a world-famous bookshop. There are also fitness centres
and creative businesses in former churches. However, a
research institute is a first, certainly in Maastricht.

“The advantage of measuring the thrombin generation
is that it provides a comprehensive analysis of all factors
that influence the blood clotting. We can estimate the risk
of a thrombosis very accurately. People who suffer from,
for instance, bowel cancer also have an increased risk of a
thrombosis. We are currently investigating whether our
test can provide an effective estimate of that risk.”

De Laat explains his philosophy. “I believe in a karma that
if you do good, you will be rewarded. My wife is driven crazy
on occasions by my positive attitude, but is has always
worked up until now. If you have a positive attitude, you can
achieve far more than you think. I, too, have my failures,
but I don’t look back. I think that this makes life more
pleasant. That was the attitude we adopted when we started
the St. Lambertus church project.”

At present, the test is used only in research institutes
within academic centres. The researchers assess for which
persons these tests can best be used to estimate a bleeding
risk. It has become clear that the test can accurately predict
who will and who will not suffer bleeding.
The invention must now be certified internationally.

The St. Lambertus church is an appropriate location for a
business like Synapse. The church itself also had a pioneering
function a century ago. This place of worship, constructed
between 1914 and 1916, was the first Maastricht parish church
outside the former city walls, and was built to cater for the
expanding city.
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As a result of its various towers and especially the
43-metre-high dome, the St. Lambertus church is sometimes referred to as the Sacré-Cœur of Maastricht. It was
designed by architect Hubert van Groenendael in a
Romanesque style based on a cruciform floor plan. The
interior contains painted ceilings by Benedictine monk
Francois Mes, Stations of the Cross by Jan Grégoire and
stained glass windows by Henri Jonas and Joep Nicolas.
The church exterior is built entirely from local Kunrade
stone and the dome is supported by four heavy pillars of
Bavarian granite. Weak foundations affected the church
- named after the Maastricht Saint Lambertus - for quite
some time. Even upon completion in 1916, cracks were
discovered in the vaulting, after which new repairs and
reinforcements proved necessary for decades. In 1985, the
church was closed because of the risk of subsidence. In the
end, housing corporation Servatius saved the building
from ruin and had the foundation problems solved.
De Laat subsequently purchased the St. Lambertus church
from Servatius after years of redundancy. His plan was
to create three functional spaces within the building: a
laboratory for Synapse in the transepts, a conference and
meeting space in the nave, and a residence for his family,
including three children, in the chancel.
“The fact that we were able to buy the church was a
privilege”, according to the enterprising researcher.
“We immediately said that we would create a meeting
space. Everything has to be paid for, so commercial
parties can hire it if they wish. In principle, however, it
is intended for non-profit and charitable organisations.
For instance, social cohesion foundation Vorkje-Prikken
would like to prepare a weekly meal here, available at a
very friendly price, for people of limited means. We will
of course say yes, in return for the reimbursement of our
expenses. In this way, we are giving the church back to
Maastricht to some extent and sharing our good fortune
with other people.”
“The general aim is to give the church a new function
here in the neighbourhood, in Maastricht and perhaps in
Limburg as a whole. There is no commercial objective, it’s
all about creating an environment for good causes, so that
people know that things can be organised here. But there
will be no dance parties and that sort of thing. That’s not
appropriate for this building.”
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Without the help of a website or Facebook, the new residents
are already being approached by plenty of people who
have heard about the project. Bookings have already been
taken for 2016, 2017 and 2018, says De Laat enthusiastically.
The St. Lambertus church is on the threshold of an exciting
new life.
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M4I
Toponderzoek naar moleculen
in cellen en weefsels
Maastricht heeft een nieuw centrum voor baanbrekend
onderzoek naar ziektes zoals kanker en tuberculose.
M4I - wat staat voor Maastricht MultiModal Molecular
Imaging- kwam in 2014 naar de Brightlands Health
Campus in Maastricht. Als één van de grotere instituten
voor moleculaire beeldvorming in Europa doet het
innoverend onderzoek met de beste microscopen en
massaspectrometers.
M4I vormt samen met MERLN, een instituut dat zich richt
op weefselregeneratie, de zogenaamde LINK onderzoeksinstituten (Limburg INvesteert in zijn Kenniseconomie).
Zij hebben tot doel vernieuwend onderzoek te ontwikkelen,
nieuwe kennis toe te passen ten behoeve van de gezondheidszorg, nieuwe kenniswerkers op te leiden, nieuwe onderzoekslijnen op te zetten en kennis te delen met partners
in het bedrijfsleven en de overheid. LINK is een onderdeel
van het ‘Kennis-As’ programma, dat ook tot doel heeft de
Limburgse economie te versterken.
Met zijn state-of-the-art laboratoria en interdisciplinaire
omgeving weet M4I toponderzoekers uit de hele wereld
aan te trekken. In de afgelopen twee jaar hebben meer dan
zestig wetenschappers met een achtergrond in biologie,
scheikunde, natuurkunde, informatica, wiskunde en geneeskunde zich verbonden aan het nog groeiende instituut, dat
in een aantrekkelijk gemoderniseerde vleugel geïntegreerd
in het Maastricht Universitair Medisch Centrum zit.
M4I heeft twee afdelingen: Nanoscopie en Imaging Massaspectrometrie, die streven naar synergie door samenwerking
met elkaar en het ziekenhuis.
De afdeling Nanoscopie, onder leiding van professor Peter
Peters, maakt gebruik van hoge-resolutie licht en elektronen
microscopen om eiwitten in cellen te bestuderen.
Als nanobioloog houdt hij zich bezig met de allerkleinste
deeltjes van cellen: eiwitten en hun ‘fabriekjes’.
Dankzij microscopen die zo sterk zijn dat je er in theorie
een krant mee zou kunnen lezen die op de maan ligt, brengt
Peters’ groep de details in beeld tot één miljoenste van een

millimeter. Er blijkt bijvoorbeeld bij een tuberkelbacterie
een tiental eiwitten uit de celwand naar buiten te steken
in de vorm van complexe naaldjes. “Wij proberen hier
in Maastricht bij te dragen aan het ontrafelen van de
3D-structuur van die naaldjes, want daar kunnen vaccinologen een vaccin op ontwikkelen”.
De afdeling Nanoscopie concentreert zich ook het nanobiologisch onderzoek aan eiwitcomplexen die stamcellen
gebruiken bij de ontwikkeling van menselijke mini-organen.
Tot voor kort leek het onmogelijk om gezond of ziek weefsel
van patiënten in het laboratorium in leven te houden, laat
staan te vermeerderen.
Peters: “In 2009 beschreven wij samen met de onderzoeksgroep van Hans Clevers een revolutionaire kweekmethode
waarmee het mogelijk werd om uit losse stamcellen uit de
muizendarm mini-darmpjes op te kweken. Deze zogenaamde
organoïden zijn functionele mini-organen die in weefselkweek kunnen groeien. In Maastricht zijn wij nu bezig
humane long organoïden te maken die we als model
gebruiken voor het tuberculose onderzoek.”
Waar staat de afdeling Nanoscopie in tien jaar tijd?
Prof. Peters hoopt dat het onderzoek tegen 2025 belangrijke
gegevens heeft opgeleverd over de bacterie die bij de
verspreiding van tuberculose een belangrijke rol speelt.
Tuberculose is de meest dodelijke infectie ter wereld, met
jaarlijks anderhalf miljoen doden. Een half miljoen mensen
dragen al een variant van deze bacterie die zich niet meer
laat bestrijden met antibiotica. “Met deze kennis kan dan
een nieuw medicijn worden ontwikkeld om tuberculose te
remmen.”
“De humane organoïden zullen ook het onderzoek naar
allerlei genetische ziektes zoals kanker revolutionair
verbeteren en het gebruik van proefdieren drastisch
verminderen. Het is mogelijk om in vier maanden uit één
stamcel van ziek of gezond weefsel het equivalent van
een volledige weefsel op te kweken zonder genetische
veranderingen. Dit is een eerste stap naar het kweken van
donororganen”, zegt Peters.
Zo is het ook mogelijk om organoïden te kweken van
het weefsel van patiënten met genetische ziekten (zoals
kanker of taaislijmziekte) zodat medicijnen eerst daarop
getest kunnen worden, voordat ze worden toegediend aan
de patiënt zelf.
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Massaspectrometrie: “personalized medicine” en
de moleculaire operatiekamer
De afdeling Imaging Massaspectrometrie van M4I, die wordt
geleid door professor Ron Heeren, richt zich op fundamenteel onderzoek naar de moleculaire signaleringsprocessen
van gezondheid en ziekte. Deze afdeling is nu het toonaangevende moleculaire imaging-instituut in Europa;
wereldwijd is er één vergelijkbaar centrum aan de Vanderbilt
University in de Verenigde Staten.
Heeren en zijn team onderzoeken, innoveren en gebruiken
op massaspectrometrie gebaseerde moleculaire beeldvormende technieken voor biomedisch cel en weefsel onderzoek.
Met behulp van massaspectometrie kan achterhaald worden
welke moleculen waar zitten en hoe ze zijn veranderd, zich
hebben ontwikkeld, door gewijzigde externe invloeden.
Dat gebeurt bijvoorbeeld met weefselmonsters uit het
ziekenhuis, zoals een biopt van een borsttumor.
Heeren: “Via de moleculaire beelden kunnen wij voorspellen hoe een patiënt op een therapie zal reageren, of de
medicijnen zullen aanslaan. Wij visualiseren duizenden
moleculen tegelijkertijd, eiwitten, suikers, metabolieten,
lipiden, vetzuren, noem maar op. Daardoor kunnen we
patronen voor allerlei ziektes ontdekken en zijn we in
staat om persoonlijke moleculaire profielen te maken.”
De stap naar “personalised medicine” is dan niet groot
meer. “Met een groeiend Limburgs team onderzoeken we
verschillende vormen van kanker, osteoartrose en wondgenezing en kijken we naar de wijze waarop geneesmiddelen hun werk doen.”
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De gevonden moleculaire vingerafdrukken voor verschillende cel- en weefseltypen helpen clinici om beter geïnformeerd
beslissingen te nemen. “In de moleculaire operatiekamer
gaan we de chirurgen direct toegang geven tot deze
informatie, zodat ze preciezer kunnen opereren”.
In de toekomst wil Heeren de grenzen van chemische
microscopie nog verder verschuiven zodat nog kleinere
chemische details in cellen bekeken kunnen worden. Dat
doet hij samen zijn collega Peters in het nieuwe instituut
M4I: massaspectometrie, elektronenmicroscopie en
nanoscopie combineren. “Het opent echt een nieuw onderzoeksveld. Het gebeurt nog nergens. De infrastructuur die
we in Maastricht gerealiseerd hebben, is op deze schaal
uniek in de wereld. En het gebeurt al helemaal nergens
met een klinische inbedding: de samenwerking met het
academisch ziekenhuis MUMC+.”
Heeren hoopt tegen 2025 bereikt te hebben dat “het
percentage van succesvolle chirurgische oncologische
procedures, waar patiënten slechts één keer hoeven te
worden geopereerd, zal toenemen tot 95 procent.”
De ontwikkeling van Maastricht als een slimme stad zal de
LINK-instituten volgens Heeren en Peters helpen toptalent
aan te trekken. Volgens een van de nieuwe onderzoekers
van M4I biedt de stad “een intellectuele, kosmopolitische
omgeving met behoud van een aangenaam kleinschalige
charme.”
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M4I
Cutting-edge molecular research
against TBC and cancer
Maastricht has a new center for pioneering research
against diseases like cancer and tuberculosis, thanks to
the arrival of M4I and MERLN, two institutes that are
part of the Brightlands Maastricht Health Campus.
M4I -Maastricht Multimodal Molecular Imaging- came to
Limburg in 2014. As one of the largest institute for molecular
imaging in Europe it is doing innovative research with the
largest and most modern microscopes and mass spectrometers.
M4I and MERLN, an institute that focuses on tissue
regeneration, have formed the LINK -Limburg INvests
in its Knowledge- research institutes. They aim to develop
innovative healthcare, train new knowledge workers,
develop new lines of research and collaborate and share knowledge with regional partners in business and
government. LINK is part of the Knowledge-Axis program,
which also aims to strengthen the Limburg economy.
With its state-of-the-art laboratories and interdisciplinary
environment M4I is able to attract top researchers from
around the world. In the past two years, more than sixty
scientists joined the institute, which is based in an attractive
modernized wing of the Health Campus next to the
Maastricht University Medical Center.
M4I has two research groups: Nanoscopy and Mass
Spectrometry.
The department of Nanoscopy, led by Professor Peter
Peters, uses high-resolution and electron microscopes to
study proteins and even smaller ‘machines’ in cells. These
microscopes are so strong that they would enable you to
read a newspaper spread out on the surface of the moon.
With these tools, the research group obtains special
images to visualize the three-dimensional shapes of thes
nano-machines. When the researchers know what they
look like, they can understand how they work and how
they can be be stopped. The focus is now on research to
better fight tuberculosis.

What may be the results of Nanoscopy in ten years time?
Peters expects that by 2025, the research has yielded
important information about the specific molecules that
spread tuberculosis. TBC is still the deadliest infection in
the world, killing 1,5 million people every year. “We hope
our research will have enabled the development of a new
cure to deal with tuberculosis more effectively.”
With their nanobiology research Peters and his team also
aim to make a revolutionary improvement in research into
genetic diseases like cancer -and decrease the use of animals
in this research. The team is working on growing ‘human
organoids’: tissues that can be used to test medicines before
they are applied on actual patients.
Mass Spectrometry: Personalized medicine and the
molecular operating room
M4I’s department of Imaging Mass Spectrometry, led by
Prof. Ron Heeren, has a focus on fundamental research
into molecular processes of health and disease. The group
is now Europe’s outstanding Molecular Imaging institute.
There is only one other similar center in the world, at
Vanderbilt University in the United States.
Heeren and his team employ mass spectrometry to show
that tumor regions in breast cancer can have a unique
molecular signature. This type of information can be used
to diagnose tumor types directly during surgery. Together
with the department of general surgery they are working
on the ‘molecular operating room’, where surgeons have
direct information about which part of a tissue is affected,
while they are operating on the tumors.
Heeren: “We can also predict how a patient will respond
to therapy through our molecular images. We visualize
thousands of molecules simultaneously, which allows
us to detect patterns for various diseases. It enables us to
create personalized molecular profiles.
At that point, the step towards personalized medicine is
not a major one anymore. “With a growing team from
Limburg we do research into different kinds of cancer,
osteoarthritis, and wound healing. We look at the way
medicines are working.”
In the new institute M4I Heeren and his colleague Peters
combine mass spectrometry, electron microscopy and
nanoscopy. “It really opens a new research field.
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The infrastructure we have in Maastricht is unique in the
world. Especially with clinical embedding: our collaboration
with the Maastricht University Medical Center, MUMC+.”
By 2025, Heeren expects to have achieved that “the rate
of successful surgical oncology procedures where patients
need to be operated on only once, will increase to 95 percent.”
In the future the research team hopes to push the borders
of chemical microscopy, in order to be able to look into
chemical details of human cells even more precisely.
The development of Maastricht as ‘Smart City’ will help
M4I to attract more top talent internationally. According
to one of the new researchers the city offers “an intellectual,
cosmopolitan environment, while maintaining a pleasant
charm.”
For more information on M4I, please visit
https://www.maastrichtuniversity.nl/m4i
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MERLN
Koploper in nieuwe weefsels
U hebt waarschijnlijk het nieuws gezien dat mensen
proberen om een manier te vinden om menselijke
weefsels te creëren in het laboratorium. Dat zijn wij.
Dit is waar we elke dag aan werken, op het MERLN
Institute for Technology-inspired Regenerative Medicine dat in 2014 werd opgericht aan de Universiteit
Maastricht.
Ons onderzoek integreert biologie en engineering; we
richten ons op het creëren van hulpmiddelen om het
‘organen uit het lab’-idee werkelijkheid te maken. Om
dit doel te bereiken concentrereren de wetenschappers bij
MERLN zich op een breed scala van onderwerpen, van de
ontwikkeling van ‘slimme’ biomaterialen via 3D-printing
tot de modernste kweeksystemen voor stamcellen.

MERLN zit naast het Maastricht Universitair Medisch
Centrum (MUMC +), wat een voordeel oplevert bij het spoedig
toepassen van innovaties. We hebben al meer dan 10 bedrijven
gestart en talloze patenten uit onze labs gelicentieerd.
MERLN en M4I vormen samen de Limburg Investeert in
zijn Kenniseconomie (LINK) instituten. De LINK instituten
hebben als doel bij te dragen aan innovatieve gezondheidszorg: ze trainen kenniswerkers, ontwikkelen nieuwe
onderzoekslijnen en ze werken samen en delen kennis met
regionale partners in het bedrijfsleven en bij de overheid.
De instituten versterken met hun wetenschappelijk onderzoek de interactie tussen de Brightlands Chemelot Campus in
Sittard-Geleen en de Brightlands Maastricht Health Campus.
Wie zijn onze klanten?
De klant bent u. Regeneratieve geneeskunde heeft een
enorm potentieel voor onze samenleving. Ons werk zal
direct worden gebruikt door andere wetenschappers,
artsen en ondernemers. De resultaten zullen bovenal de
patiënt ten goede komen, door verbeteringen in de
behandelwijze van het menselijk lichaam.
MERLN en Maastricht
Maastricht ligt praktisch in het centrum van Europa. We zijn
er goed voor toegerust om hier een Europees knooppunt
voor regeneratieve geneeskunde en bijbehorende therapieën
te creëren. We zijn goed in wat we doen, maar we kunnen
hulp goed gebruiken. De motivatie om van Maastricht
een Smart City te maken is absoluut noodzakelijk bij de
ontwikkeling en commercialisering van onze producten,
en de uiteindelijke toepassing ervan op patiënten. Met
de steun van Maastricht en Limburg kunnen we op ons
terrein een koppositie in de wereld innemen.
Maastricht heeft ons met open armen ontvangen. Onze
medewerkers komen uit alle hoeken van de wereld; tot nu
toe hebben de inwoners van Maastricht hun best gedaan
om ons thuis te doen voelen.
MERLN wordt geleid door prof. Clemens van Blitterswijk.
Zijn verwachting voor 2025: “Dan heeft Maastricht met
MERLN het beste instituut voor regeneratieve geneeskunde
in Europa en een van de beste in de wereld, met geweldige
wetenschap, briljante mensen en prachtige therapieën.”
MERLN Institute for Technology Inspired Regenerative
Medicine: http://merln.maastrichtuniversity.nl
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MERLN

Maastricht have done their best to make us feel at home.

Leading the charge in new tissues

MERLN is directed by Prof. Clemens van Blitterswijk,
who hopes by 2025 “to see the best regenerative medicine
institute in Europe - and one of the very best in the
world - housed in Maastricht with great science, brilliant
people, and marvelous therapies.”

You’ve probably seen in the news that people are trying
to find a way to create organs in a lab. That’s us. This
is what gets us out of bed in the morning. The MERLN
Institute for Technology-inspired Regenerative Medicine
was established in 2014 at Maastricht University.
Our research integrates biology and engineering; we focus
on creating tools to make the “organ in a lab” idea a reality.
To achieve this goal, scientists at MERLN focus on a wide
range of topics from developing “smart” biomaterials to 3D
printing, to state-of-the-art stem cell culture systems.
Being next to Maastricht University Medical Centre
(MUMC+), MERLN aims to quickly transfer its innovations
to the clinics. This isn’t just a goal. We have started more than
10 companies and licensed countless patents from our labs.
MERLN and M4I form the Limburg Invests in its Knowledge
Economy (LINK) Institutes. The LINK Institutes aim to
contribute to innovative healthcare, train knowledge
workers, develop new research lines, collaborate and
share knowledge with regional partners in business and
government. In addition to their scientific endeavors,
these institutes will strengthen the interaction between
the Brightlands Chemelot Campus and the Brightlands
Maastricht Health Campus.
Who are our customers?
The customer is you. Regenerative medicine has enormous
potential for our society. Our work will be directly used by
other scientists, clinicians, entrepreneurs, and ultimately
the patient to improve our treatment of the human body.
MERLN and Maastricht
Maastricht is almost in the center of Europe. We are well
poised to create a European hub for regenerative medicine
and therapies. We are good at what we do, but we do need
help. The motivation to make Maastricht a SMART CITY
is imperative to the development, commercialization, and
ultimate use of our products in patients. With Maastricht
behind us, we can become world leaders in the field.
Maastricht has welcomed us with open arms. Our employees
come from all over the world and, so far, the people of

MERLN Institute for Technology-Inspired Regenerative
Medicine: http://merln.maastrichtuniversity.nl
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Clinical Trial Centre Maastricht
Slimme zet voor een slimme stad
Het was een bijzonder slim idee, dat mag ze inmiddels
wel stellen. Gemma Voss, CEO van Clinical Trial Centre
Maastricht (CTCM), kwam ruim tien jaar geleden met het
voorstel om onderzoekers in het academisch ziekenhuis
MUMC+ professionele ondersteuning te bieden bij het
uitvoeren van mensgebonden wetenschappelijk onderzoek. In eerste instantie werd er nogal sceptisch
gereageerd op haar plan. Inmiddels is het bedrijf, dat
100% eigendom is van het ziekenhuis, uitgegroeid tot een
full service bureau. Sterker nog, CTCM heeft zich haast
onmisbaar gemaakt bij de vele honderden onderzoekers
die jaarlijks vanuit Maastricht werken.
Kunt u meer vertellen over het ontstaan van CTCM?
“Ik kom zelf uit de wetenschap en zag dat ondersteuning van
wetenschappelijk onderzoek beter kon. Met dat gegeven in
mijn achterhoofd heb ik een ondernemingsplan geschreven.
Dat werd in eerste instantie met enige argwaan ontvangen.
Het idee dat het een op zichzelf staand bedrijf moest worden
(geen afdeling van het ziekenhuis) en dus ook eigen geld
moest gaan genereren, was nogal ‘commercieel’ en vrij
ongebruikelijk binnen de wetenschappelijke wereld.”
“Uiteindelijk kreeg ik groen licht en zijn we met een paar
mensen begonnen met het ondersteunen van commercieel
onderzoek voor de geneesmiddelenindustrie. Inmiddels
bieden we zo’n 16 verschillende diensten aan, en werken
we met zo’n 90 vakmensen dagelijks aan het ondersteunen
van de circa 800 onderzoeken die gedaan worden vanuit
het MUMC.”
Wat is het precies wat CTCM aanbiedt?
“We ondersteunen op professionele wijze mensgebonden
onderzoek. Dergelijk wetenschappelijk onderzoek is
gebonden aan strenge wet- en regelgeving, die de laatste
jaren verder is aangescherpt. Voor de onderzoeker is het
een bijzonder complexe omgeving geworden. Je mag niet
zomaar een onderzoek starten, zeker niet als er mensen
bij betrokken zijn. Je hebt onder meer goedkeuring van de
medisch ethische toetsingscommissie nodig.”
“Dat gaat volgens vaste protocollen. Wij helpen onderzoekers
bij het maken van de juiste contractafspraken en het
volgen van die protocollen. We ondersteunen hen van

onderzoeksplan tot aan de eindrapportage. Zij kiezen zelf
of ze een deel van onze diensten afnemen of het gehele
pakket. Kortom, wij ontzorgen de onderzoeker, zodat hij
of zij zich op de inhoud van het onderzoek kan richten.”
Dat klinkt als een waardevolle bijdrage aan een slimme stad
“CTCM heeft een unieke positie verworven binnen het
MUMC+. Onderzoekers zijn inmiddels verplicht hun
contract via ons af te sluiten. De manier waarop wij de
academische achtergrond weten te combineren met een
bedrijfsmatige aanpak, is uniek voor Nederland en andere
academische ziekenhuizen. Het is onze ambitie een toonaangevende ‘Academic Research Organisation’ te zijn.”
“Dat maakt ons inmiddels ook interessant voor opdrachtgevers buiten het MUMC+. We ondersteunen steeds meer
externe opdrachtgevers en studies en groeien langzaam uit
tot een internationaal opererend bedrijf. In die zin dragen
we op mooie wijze bij aan het profileren van Maastricht als
omgeving met een heel goede infrastructuur om onderzoek
uit te voeren. Alle faciliteiten zijn hier aanwezig. We sluiten
daarmee ook aan bij de ambitie van de Health Campus om
meer onderzoekers hier naartoe te halen.”
Wat doet Maastricht goed als ‘slimme stad’ en wat kan er volgens
u beter?
“Vergeleken met zo’n tien jaar geleden is er al veel meer
bedrijvigheid. Zeker ook Euregionaal en internationaal.
Je ziet dat men krachten bundelt en nieuwe initiatieven
ontplooit. Met instituten als Maastricht University en
MUMC+ in de stad, is Maastricht een sterke speler; een
bron voor vernieuwing en innovatie. Maar het is belangrijk
om verder te kijken dan de stadsgrenzen, naar de hele
provincie. Met name de ontwikkelingen binnen Brightlands
zullen de toekomst hebben. De vier campussen: Health in
Maastricht, Chemelot in Sittard-Geleen, Food in Venlo en
Smart in Heerlen vormen gezamenlijk een centrum van
kennis en innovatie. We moeten het samen doen.”
Over tien jaar dan...
“Zijn we één nog grotere speler met misschien wel dependances in alle UMC’s verspreid over het land en zijn we dé
professionele organisatie voor het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek. En dat allemaal met Maastricht als
thuisbasis.”
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Clinical Trial Centre Maastricht
Smart move for a smart city
It was a very clever idea, that much is clear. Gemma
Voss, CEO of Clinical Trial Centre Maastricht (CTCM),
launched the idea more than ten years ago of offering
researchers at MUMC+ professional support when
carrying out scientific research on humans. At first, her
plans were greeted with some scepticism. The company,
which is owned entirely by the medical centre, has now
expanded into a full-service agency. What’s more, CTCM
has made itself almost indispensable to the many hundreds of researchers working in Maastricht each year.
Can you explain more about how CTCM was created?
“I have an academic background myself and I saw that
support for research needed improvement. With that idea
in mind, I drew up a business plan. That was greeted at
first with a certain distrust. The fact that it would have to
be an independent company (and not part of the medical
centre) and would therefore have to generate its own
funds was seen as rather commercial and unusual within
the scientific community.”
“I was finally given the green light and we started as a
small group supporting commercial research for the
pharmaceutical industry. We now offer about 16 different
services and work with about 90 professionals on a daily
basis in supporting approximately 800 research projects
being performed at MUMC+.”
What exactly does CTCM offer?
“We offer professional support for research involving
people. Such research is subject to strict legislation, which
has been tightened even further in recent years. It has
now become an exceptionally complex environment for
the researcher. You cannot simply start a research project,
particularly if people are involved. You need, for instance,
the approval of the medical and ethical assessment
committee, which is subject to fixed protocols. We help
researchers in making the correct contract agreements and
following the protocols. We support them right from the
research plan up until the final report. They have the option of purchasing part of our services or the entire package.
In other words, we take matters out of researchers’ hands,
so that they can focus on the details of the research.”
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That sounds like a useful contribution to a smart city
“CTCM has acquired a unique position within MUMC+.
Researchers are now obliged to conclude their contract via
us. The way in which we combine the academic background
with a commercial approach is unique for academic medical
centres in the Netherlands. Our ambition is to be a leading
academic research organisation, which means we are now
interesting for clients outside MUMC+ too. We are supporting a growing number of external clients and studies and
we are gradually becoming an internationally operating
company. In that sense, we are effectively contributing
to the positioning of Maastricht as an environment with
an excellent infrastructure for performing research. All
facilities can be found here, which means that we are also
in line with the ambition of the Health Campus to attract
more researchers.”
What is Maastricht doing right as a smart city and what do you
think needs improvement?
“Compared with about ten years ago, there is far more
activity, including at Euroregional and international level.
You see that forces are being combined and that new
initiatives are being developed. With institutes such as
Maastricht University and MUMC+, Maastricht is a major
player and a source of renewal and innovation. However,
it is important to look beyond the city boundaries to the
entire province. The developments at Brightlands, in
particular, will play an important role in the future.
The four campuses: Health in Maastricht, Chemelot
in Sittard-Geleen, Food in Venlo and Smart in Heerlen
together constitute a centre of knowledge and innovation.
We have to work together.”
So in ten years’ time...
“We will be an even larger player with perhaps branches
in all UMCs throughout the entire country and we will be
the number one professional organisation for facilitating
scientific research. And all that with Maastricht as home base.”
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CiMaas
Wetenschappers moeten soms

Researchers sometimes have

bedelaars zijn

to beg

CiMaas is een jong Maastrichts bedrijf dat zich richt op
de ontwikkeling van nieuwe kankertherapie. De essentie
ervan is immunotherapie: gebruik maken van het
menselijk afweersysteem, via zogeheten natural killer
cells, om kanker te bestrijden.

CiMaas is a young Maastricht company focusing on
the development of new cancer therapies.
The approach centres on immunotherapy: using the
human defence system to fight cancer by means of
natural killer cells.

CEO Gerard Bos: “Het wordt langzamerhand steeds meer
duidelijk dat deze vorm van therapie kansrijk is. Soms
kunnen mensen genezen met deze vorm van therapie, maar
het kan ook een levensverlengend resultaat opleveren.”

“It’s gradually becoming clearer that this type of therapy
offers prospects. Sometimes people can be cured, but it can
also result in life being extended”, says CEO Gerard Bos.

CiMaas werd opgericht omdat het extreem duur is om
patiëntstudies te doen, vertelt Bos. “Als je een studie wilt
doen naar de effecten van therapie kost het miljoenen,
voordat je kunt zien of iets succesvol wordt. De overheid
heeft dat geld niet, dus de vrije markt moet het risico nemen”.
Onderzoekers zijn vooral afhankelijk van subsidies en giften
van steunfondsen zoals KWF en Kanker-onderzoek Limburg.
Daarom is CiMaas, dat gevestigd is bij het academisch
ziekenhuis van Maastricht, voortdurend op zoek naar geld.
Bos: “Mensen denken vaak dat ons onderzoek betaald
wordt door de universiteit, maar dat is niet zo. Als ik een
pipet nodig heb of high-tech apparatuur, moeten we dat
zelf betalen en daar moet iedereen fondsen voor werven”.
Met een glimlach: “Wetenschappers zijn eigenlijk bedelaars,
voortdurend op zoek naar geld om ideeën aan de man te
brengen. Als bedrijf vertrouwen we op investeerders die
ook patiënten willen helpen. En dat is voor een deel al
gelukt, zodat we belangrijke stappen kunnen zetten.”
CiMaas heeft inmiddels ook twee keer subsidie gekregen
van de provincie Limburg om de mogelijke nieuwe therapie
verder klaar te maken voor grootschalige produktie. CiMaas
werkt daarbij samen met de afdeling haemotologie van
academisch ziekenhuis MUMC en een Amerikaans biotechbedrijf. Begin 2017 hoopt de onderzoeksfirma met de eerste
klinische studies van start te gaan.
Bos: “Mocht een van onze producten een succes worden, dan
zullen we productielijnen moeten gaan ontwikkelen. Dat
draagt dan weer bij aan de werkgelegenheid, ook in deze regio.”

CiMaas was set up because of the huge expense involved
in carrying out patient studies, says Bos. “If you wish to
carry out a study into the effects of therapy, it costs millions
before you can see whether something will be successful.
The government does not have those resources, so the free
market has to take the risk.”
Researchers have to depend largely on funding and gifts
from relief funds such as the Dutch Cancer Society and the
Limburg Cancer Research Fund. For that reason, CiMaas,
which is located at MUMC+, is continuously in search of
investors.
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Etil
slim adviesbureau voor de regio
Etil is een Maastrichts adviesbureau dat in 1932 werd
opgericht als denktank voor de provincie Limburg, met
als taak ontwikkeling van sociaal-economische ideeën
om de diepe crisis destijds te boven te komen.
Etil is een Maastrichts adviesbureau dat in 1932 werd
opgericht als denktank voor de provincie Limburg, met
als taak ontwikkeling van sociaal-economische ideeën om
de diepe crisis destijds te boven te komen.
Wetenschappelijk directeur Hans Kasper: “Tegenwoordig
werkt Etil landelijk. Ons toegepast onderzoek en advies op
het gebied van demografische ontwikkelingen (groei en
krimp, ontgroening en vergrijzing), de arbeidsmarkt en
onroerend goed (woningen, bedrijven, kantoren, detailhandel, monumenten) bieden beleidsmakers bij overheden
en bedrijven de basis voor hun beslissingen.”
Met een gedegen kennis van plaatselijke en regionale
ontwikkelingen past Etil prima in de plannen rond
kennisstad Maastricht, zegt Kasper. ` In 2025 zullen de
uitkomsten van onze onderzoeken op een heel andere
manier gepresenteerd worden dan nu. Waarbij kwaliteit
en onafhankelijkheid leidend blijven.”

Etil
smart consultancy for the region
Etil is a Maastricht consultancy that was set up in 1932
as a think tank for the Province of Limburg. Its task
was to develop socio-economic ideas to escape from the
deep crisis that existed at the time.
“Etil now operates on a national scale, performing research
and offering advice on demographic developments (growth
and contraction, declining proportion of young people and
ageing), the labour market and immoveable property (houses,
business premises, office buildings, retail space, monuments).
This provides policymakers at public authorities and
businesses with a basis for their decisions”, says research
director Hans Kasper.
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With a sound knowledge of local and regional developments,
Etil fits in perfectly with the plans for Maastricht as a centre
of knowledge, says Kasper. “In 2025, the results of our
research will be presented in a totally different manner to
that used at present, but quality and independence will
remain leading.”
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PathoFinder
De virusspeurders van de
Maastricht Health Campus
“Dit is wat mij maken”, zegt Guus Simons met een trotse
glimlach. Op tafel staan twee kleine kartonnen doosjes
met plastic buisjes ter grootte van parfummonsters.
De CEO van PathoFinder legt uit.
“In die buisjes zitten kleine stukjes DNA en enzymen,
die breng je in een diagnostisch laboratorium bij elkaar
en met behulp van een beetje speeksel van zieke mensen
kunnen de artsen dan vaststellen welke infectie ze
hebben. Bijvoorbeeld een griepvirus. Wereldwijd zijn
er 600 griepvirussen bekend die, naast dat ze op elkaar
lijken, ook nog eens kunnen veranderen.”
PathoFinder richt zich op longontstekingen, hersenvliesontsteking, diarree-infecties, Soa’s en kankersoorten die
baarmoederhalskanker veroorzaken, vertelt Simons.
“Wij zijn een medisch bedrijf dat testen ontwikkelt die
gebruikt worden in ziekenhuizen voor het aantonen van
infectieziekten. Virussen, bacteriën en parasieten waar
mensen ziek van worden.”
In een ziekenhuis zijn veel patiënten met verminderde
weerstand na een chemotherapie of operatie. Zo’n instelling
herbergt veel bacteriën en virussen die verantwoordelijk
zijn voor ‘hospital aquired infections’, aldus de directeur
van PathoFinder. “Iemand gaat bijvoorbeeld naar het
ziekenhuis voor een operatie aan een knie, maar overlijdt
aan een infectie die hij er oploopt.”
PathoFinder is bekend geworden door onderzoek naar
luchtweginfecties die vanuit de lucht in de longen terecht
komen. Simons: “De arts in het ziekenhuis kan een longontsteking vaststellen, maar dan weet hij niet of de ziekte
veroorzaakt wordt door een virus of een bacterie en welke
het dan is. Die wetenschap heeft hij nodig om de juiste
behandeling te kunnen geven. Wij helpen de specialist bij
het stellen van de juiste diagnose.”
De onderzoekers van PathoFinder werken op het niveau
van het erfelijk materiaal van virussen of bacteriën met het
DNA of RNA van de ziekteverwekker. DNA is zeer specifiek:
ieder levend wezen (behalve een eeneiige tweeling) heeft

een unieke DNA-handtekening -en elk virus dus ook. Op
basis daarvan kunnen testen ontwikkeld worden.
Het gebouw van de firma aan de Randwycksingel, bij het
academisch ziekenhuis van Maastricht, omvat twee
verdiepingen met laboratoria waar de testen worden
ontwikkeld. Die gaan vervolgens naar ziekenhuizen of
distributeurs. De grootste markt is nu nog Europa, maar
ook China, Mexico en Saoedi-Arabië horen tot de afnemers.
In het zogeheten Bio-Partner-gebouw zitten bij PathoFinder
nog een aantal kleine medische bedrijven die zijn ontstaan
uit het ziekenhuis.
Guus Simons: “Wij zijn onderdeel van een bloeiende
Health Campus die zich in Maastricht aan het vormen is.
Samen met universiteit, MUMC+ en overheid dragen we bij
aan een goede, innovatieve economie. Startende bedrijven
zijn daar heel belangrijk in: die kunnen uitgroeien tot
volwaardige, succesvolle ondernemingen.”
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PathoFinder
The virus detectives of the
Maastricht Health Campus
“This is what we produce”, says Guus Simons with a proud
smile. There are two small cardboard boxes with plastic
tubes on the table, the size of perfume samples.
The PathoFinder CEO explains.
“Those tubes contain small traces of DNA and enzymes,
which are brought together in a diagnostic laboratory.
By using a small amount of saliva from sick people, the
doctors can determine what infection they have, e.g. a flu
virus. Worldwide, there are 600 known flu viruses that are
not only similar, they can also mutate.”
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PathoFinder focuses on lung infections, meningitis,
diarrhoea infections, STDs and pathogens that can cause
cervical cancer, says Simons.
“We are a medical company that develops tests that are
used in hospitals to detect infectious diseases. Viruses,
bacteria and parasites that make people sick.”
Hospitals care for a lot of patients with reduced resistance
following chemotherapy or an operation. Such places
harbour many bacteria and viruses that are responsible for
hospital acquired infections, according to the PathoFinder
director. “For instance, someone is admitted to a hospital
for a knee operation, but dies as a result of an infection
contracted in the hospital.”
PathoFinder is renowned for research into respiratory
tract infections that have entered the lungs from the air.
“Doctors in a hospital can diagnose a lung infection, but
they do not know whether the sickness has been caused
by a virus or a bacterium and which one it is. They need
scientific help in order to administer the correct treatment.
We help the specialist to make the right diagnosis.”
Simons explains.”
The PathoFinder researchers work at the hereditary
material level of viruses or bacteria using the DNA or RNA
of the pathogen. DNA is very specific: all living beings
(except identical twins) have a unique DNA signature
and consequently all viruses too. This can be used to
develop tests.
The company’s premises along the Randwycksingel, near
MUMC+, consist of two floors with laboratories where the
tests are developed. These are then supplied to hospitals
or distributors. Europe is still the largest market, but
other purchasers include China, Mexico and Saudi Arabia.
The Bio-Partner building in which PathoFinder is located
also houses a number of small medical businesses that
have their origins in the hospital.
“We are part of a flourishing Health Campus that is being
created in Maastricht. Together with the university, MUMC+
and public authorities, we contribute to an excellent
innovative economy. Start-ups are a very important aspect:
they can develop into fully-fledged successful businesses”,
Guus Simons explains.
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GROW:
Pionier van de gepersonaliseerde
behandeling
De School for Oncology and Developmental Biology
GROW is een aan de universiteit en het academisch
ziekenhuis MUMC+ verbonden instituut waar onderzoekers werkzaam zijn die bijzondere moleculaire en
epidemiologische research doen.
Directeur prof. Frans Ramaekers: “Het onderzoek vindt
plaats op twee vlakken: op het gebied van voortplantingsgeneeskunde en echtparen met erfelijkheids- en zwangerschapsproblemen. Hier werken we met embryo-selectie.
Embryo’s die niet erfelijk belast of afwijkend zijn, plaatsen
we terug in de baarmoeder via ivf. Het succespercentage is
zo’n 40 procent.”
GROW is ook het instituut voor kankeronderzoek in
Maastricht, met name gericht op borstkanker, longkanker
en darmkanker. Daarbij gaat het om ontwikkelen van
methodes die verschillende soorten kankers kunnen
diagnosticeren om ze vervolgens te behandelen.
Het instituut wordt ‘School’ genoemd omdat het research
met jonge onderzoekers combineert met onderwijs. Het
gaat om ‘translationeel onderzoek’, waarbij kennis uit
onderzoek spoedig bij de patiënt komt zodat die zo snel
mogelijk praktisch geholpen kan worden.
“GROW ontwikkelt nieuwe technieken voor chirurgie en
nieuwe behandelingen met chemotherapie: ‘personalised
medicine’ helemaal gericht op die ene patiënt”, zegt
Ramaekers. Daarbij gaat het om moleculaire methodes bij
radiotherapie en het op allerlei manieren activeren van het
immuunsysteem. Ook werkt het aan een nieuw centrum
voor protonentherapie, een manier van bestralen die veel
nauwkeuriger gericht kan worden. Daarbij wordt nauw
samengewerkt met Maestro, het oncologisch centrum van
het academisch ziekenhuis, waarvan artsen ook weer bij
GROW werken als onderzoeker.
Bij kanker staan genezing en overleven voorop. Maar
de patiënt wil als hij uitbehandeld is ook graag een zo
volwaardig mogelijk leven hebben: je wilt nog kunnen
praten als je strottenhoofdkanker hebt gehad, of na

borstkanker ook het gevoel in de borsten weer terugkrijgen
door plastische chirurgie, of door een microchirurgische
operatie, na lymfeklierbehandeling, oedeemvorming
tegengaan. Ramaekers: “We willen het geheel naar een
nog hoger niveau brengen. Daarom werken we aan een
Maastricht Comprehensive Cancer Centre.”
Waar staat GROW in 2025?
“De behandeling per patiënt zal veel gerichter, veel
specifieker zijn. Tien jaar geleden was bij kanker chemotherapie standaard, met alle bijwerkingen van dien; een
soort eenheidsworst. Nu zijn we in staat veel preciezer, met
minder bijwerkingen, te behandelen. Daartoe kijken we
naar de patiënt als geheel, zijn genetische samenstelling:
hoe reageert een individu op deze behandeling en wat zou
effectiever kunnen. Dat is wat we willen: zo weinig mogelijk
bijwerkingen en zoveel mogelijk effect op de tumor.”
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GROW:
pioneer in personalised treatment
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GROW is also Maastricht’s cancer research institute,
focusing particularly on breast, lung, and colon cancer.
This involves developing methods to diagnose and treat
various types of cancer.

The GROW School for Oncology and Developmental
Biology is an institute associated with Maastricht
University and the MUMC+ university hospital where
researchers are engaged in special molecular and
epidemiological research.

The institute is called a “School” because it combines
research with training. The research is also “translational”,
meaning that the knowhow generated quickly finds its
way to the patient so that he or she can be helped as soon
as practically possible.

The director, Prof. Frans Ramaekers explains: “Our research
takes place in two ways: in the field of reproductive medicine
and for married couples with genetic and pregnancy
problems. We work with embryo selection. We place
embryos that are free from genetic defects and not otherwise
abnormal back into the uterus by means of IVF. The success
rate is about 40 percent.”

“GROW develops new surgical techniques and new
chemotherapy treatments”, says Ramaekers, “personalised
medicine totally focused on a single patient.” That involves
molecular methods in radiotherapy and activation of the
immune system in different kinds of ways. And GROW is
also working on a new centre for proton therapy, an
irradiation method that can be targeted much more accurately. The School is collaborating closely with Maestro, the
oncology centre at the university hospital, with doctors
from the hospital also working as researchers for GROW.
For cancer patients, healing and survival are paramount.
But even when all avenues of treatment have been exhausted,
patients still want to have as full a life as possible. Someone
with cancer of the larynx still wants to be able to talk. A
woman who has had breast cancer will want to get feeling
back in her breasts through plastic surgery. And someone
who has had lymph node treatment will want to have a
microsurgical operation to prevent oedema.
Prof. Ramaekers explains: “Our aim is to take everything
to an even higher level. That’s why we are working to create
a Maastricht Comprehensive Cancer Centre.”
Where will GROW be in 2025?
“The treatment provided for each individual patient will
be much more focused, much more specific. Ten years ago,
chemotherapy was the standard treatment for cancer, with
all its side effects. We are now able to treat the patient far
more precisely, with fewer side effects. We now look at his or
her genetic composition: how does this individual respond
to a particular treatment, and what approach would be
more effective? What we’re aiming for is to minimize side
effects and maximize the impact on the tumor.”
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Enabling Technologies
De Boels van de medische apparatuur

Enabling Technologies is een joint venture van het
Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+),
DSM Resolve en de Provincie Limburg.
“Om de Brightlands Maastricht Health Campus en de
Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen aantrekkelijker te maken voor nieuwe bedrijven, maar ook
om uitnodigend te zijn naar bestaande bedrijven die van
elders naar hier komen, is er een goede infrastructuur nodig
met absolute hightech apparatuur”, verklaart co-directeur
Frans Smeets.
Als iedereen die apparatuur zelf gaat aanschaffen, wordt dat
een kostenpost die bijna geen enkel bedrijf in zijn eentje
kan betalen. Om kosten te kunnen drukken, hebben de
joint venture partners het initiatief genomen om geld bij
elkaar te leggen om samen de innovatieve, dure apparatuur
aan te schaffen. Daartoe is Enabling Technologies opgericht.
“ET koopt de apparaten en verhuurt die aan bedrijven die
er gebruik van willen maken. Zo wordt het voor iedereen
betaalbaar. Wij zijn de Boels voor innovatieve hightech
apparatuur”, aldus Smeets, refererend aan het grote Limburgse bedrijf dat machines voor de bouwsector verhuurt.
In de high tech-verhuur van ET gaat het onder meer om
elektronenmicroscopen, hoge-resolutie microscopie,
MRI-scanners en massaspectrometers. Apparaten die
niet-specialisten weinig zullen zeggen. Er kan onderzoek
mee worden gedaan dat in het ziekenhuis nog niet wordt
toegepast.
De machines staan deels in Maastricht in de onderzoekslaboratoria van de universiteit en deels bij DSM Resolve
in Geleen. De Provincie, die meebetaalt aan Enabling
Technologies, heeft de eis gesteld dat alle instellingen en
bedrijven in de regio gebruik moeten kunnen maken van
de apparatuur, dus niet alleen de universiteit en DSM.
Smeets: “Concreet betekent het dat we met microscopen
in staat zijn te kijken naar structuren die veel kleiner
zijn dan 1 millimeter, op het niveau van de nanometer

(een-miljoenste millimeter) en zelfs de Ångström
(tien-miljoenste millimeter). De expertise om de ingewikkelde apparatuur te kunnen bedienen wordt geleverd
door de universiteit en DSM.”
Het onderzoek op de Health Campus, waarvoor de
apparatuur van Enabling Technologies wordt gebruikt,
is te vatten in vier thema’s: hart- en vaatziekten, voeding,
toxicologie en kanker. Ook Caphri, het grote onderzoeksinstituut van de universiteit dat verbindingen legt tussen
eerste en tweede lijn in de gezondheidszorg, tussen de
huisartsen en de specialisten in het ziekenhuis, is erbij
betrokken.
De ontwikkeling van Maastricht tot slimme stad is voor
ET cruciaal, zegt Smeets. “Hoe slimmer de stad wordt,
hoe meer potentiële klanten er komen die gebruik willen
maken van onze faciliteiten, of om in Boels-termen te
spreken: van onze wetenschappelijke betonmolens.”
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Enabling Technologies
Medical equipment rentals
Enabling Technologies is a joint venture between
Maastricht University Medical Centre (MUMC+), DSM
Resolve, and the Province of Limburg.
Co-director Frans Smeets explains: “If we are to make the
Brightlands Maastricht Health Campus and the Brightlands.”
Chemelot Campus in Sittard-Geleen more attractive for new
businesses and also get existing companies from elsewhere
to set up branches here, we need a good infrastructure with
state-of-the-art high-tech equipment.”
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But if every organisation has to purchase the equipment
itself, it’ll be a cost item that hardly any company can pay on
its own. In order to reduce costs, the joint venture partners
have decided to pool funds so as to share the cost of buying
innovative but expensive equipment. That’s why they’ve
set up Enabling Technologies (ET).
“ET buys the equipment and rents it out to companies that
want to use it. That makes it affordable for all of them.
It means we’re a kind of ‘Boels’ for innovative high-tech
equipment”, says Mr Smeets, referring to the big
Limburg-based company that rents out equipment for
the construction industry.
The equipment that ET rents out includes high-resolution
and electron microscopes, MRI scanners, and mass spectrometers. Those are devices that won’t be familiar if you’re
not a specialist, but they can be used for research that has
yet to be applied in hospitals.
The equipment is located partly in Maastricht, in research
laboratories at the university, and partly at DSM Resolve
in Geleen. The Province of Limburg, which is co financing
Enabling Technologies, requires that all institutions and
businesses in the region must be able to utilise the equipment,
not just the university and DSM.
Frans Smeets: “What we’re talking about is microscopes
that allow you to view structures down to nanometre
level (one millionth of a millimetre) and even angstrom
level (one ten-millionth of a millimetre). The expertise
for operating the complex equipment is supplied by the
university and DSM.”
The research at the Health Campus for which the equipment
is used broadly involves four areas: cardiovascular diseases,
nutrition, toxicology, and cancer. Also involved is Maastricht
university’s big Care and Public Health Research Institute
(CAPHRI), which links up primary and secondary health
care, i.e. GPs and hospital specialists.
The way Maastricht us developing into a “smart city” is
crucial for ET, says Frans Smeets. “The smarter the city
gets, the more there are potential customers who want to
utilise our facilities. So to continue the analogy with the
firm of Boels, customers who want to rent our scientific
cement mixers.”

Februari
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Mardi Gras in Maastricht
February is the month of Carnival in Maastricht, historically a
time of celebration before the Vastentijd, a period of modesty in
the catholic tradition. To truly savour the celebrations that take
over vital parts of the city for a few days -and maybe become a
Carnavalist yourself- it is useful to get acquainted with some local
traditions and expressions. So here’s a crisp explainer on Vastelaovend
in Mestreech.
- Vastelaovend: the word for Carnival in Mestreechs, the local dialect.
- Machseuverdrach: transfer of authority over the ‘aw stad aon de
Maos’ by the mayor to Zienen Hoegen Hoeglostegheid. It marks
the official start of Carnival.
- Aw stad aon de Maos: old city on the river Maas, aka Maastricht.
- Zienen Hoegen Hoeglostegheid: honorary title for the ruling
Stadsprins, the main Carnival prince of the city.
- Otoriteitetoeke: teasing the authorities, done by the Otoriteitetoeker,
during a festive gathering in the old city hall that includes the
Machseuverdrach. The mayor also makes a rowdy speech, playing
a Oeretoeker (loudmouth).
- De Tempeleers: main Carnival association of Maastricht. Different
neighbourhoods of Maastricht have their own associations, like
De Sjraveleirs, De Mallebergers, De Drommedarisse, De Keemeleers
and De Sjlaaibök.
- Groete Optoch: the Grand Parade of all associations, from Wyck
via the old Servaasbrug towards the Vrijthof. Individual Carnivalisten, each in their own splendidly creative outfit, can join the
Optoch, creating a Bonte Storm.
- Garderizzjemint de Kachelpiepers: military style marching band,
dressed in Scotch kilts, that accompagnies the Stadsprins of
De Tempeleers.
- Mooswief: lifesize doll that is a symbol of Vastelaovend in
Mestreech. The poor woman gets hoisted in the air on a platform
on Vrijthof square at the beginning of Carnival, and is lowered
only on the last night.
- Vrouw Wielemosj: patron of the students during the celebrations.
Student associations try and abduct the Wielemosj-doll every year.
- Zaate Herremeniekes: ragtag brass bands that roam the centre of
Maastricht, playing appropriate music to the best of their abilities,
sometimes loud and nasty. The highlight is on Tuesday, the last
day of Carnival, on and around the Vrijthof.
Photo: Eerste Trommelaar bij sleuteloverdracht
Mayor Penn beats the drum for Carnival
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Carnaval is een kunst / Living art at Carnival

VASTELAOVEND MET VENETIAANSE TINT

Maastricht in de ban van het carnaval. Eerst de Machseuverdrach: burgemeester Annemarie Penn-te Strake presenteert
voor het eerst de traditionele sleuteloverdracht aan de
stadprins, Bastiaan I. Tal van Maastrichtenaren zijn benieuwd
hoe de geboren Brabantse dit zal aanpakken, voor het
oog van prominente gasten als minister Ronald Plasterk,
parlementslid Mona Keijzer, de burgemeesters van Lanaken
en Riemst, Marino Keulen en Mark Vos, gouverneur Theo
Bovens en de deputés Ger Koopmans en Marleen van
Rijnsbergen. Met charme en scherpe humor weet de nieuwe
burgermoeder het publiek in de hal van het stadhuis tijdens
het ‘oeretoeke’ voor zich te winnen. Zelfs ‘otoriteitetoeker’
Norbert Frijns windt ze om haar vinger. Een voornaam
onderdeel van de Maastrichtse traditie zijn de Vastelaovendconcerten, en Philharmonie Zuid pakt die deze keer heel
anders aan. Als thema is gekozen Vastelaovend de Venice: een
uitstapje naar het indrukwekkende Venetiaanse carnaval.
Centraal staat het Vastelaovendkoor, dat is samengesteld uit
25 van de beste Limburgse -en drie Brabantse- amateurzangers en -zangeressen. Nieuw is ook het gebruik van

bewegend beeld, beschikbaar gesteld door L1. Het geheel
wordt geregisseerd door Hans Trentelman, terwijl de
presentatie in handen is van Sef Thissen. De beelden verbinden Limburgse carnavalstradities met de Venetiaanse
carnavalscultuur. Zo zie je La Traviata in het Limburgse
landschap. De koorleden, die zijn geselecteerd uit een
vloed van belangstellenden, genieten zichtbaar van het
niveau en het repertoire. Ze willen het daarom niet laten bij
deze speciale concerten, maar met hun ‘projectkoor’ vaker
naar buiten treden. De Vastelaovendconcerten worden
gegeven in Maastricht, Venlo, Geleen, Roermond en Sittard.
BASTIAAN I BREEKT SNAAR

Stadsprins Bastiaan I neemt tijdens het Vastelaovendconcert
in Maastricht zijn viool op als volleerd Stehgeiger, met
een knipoog naar André Rieu. Hij wil de winnende
carnavalsschlager spelen -maar dan knapt een snaar van
zijn instrument. De prins laat zich niet uit het veld slaan;
soepel neemt hij vervolgens de dirigeerstok ter hand om
de orkestleden van Philharmonie Zuid naar zijn pijpen te
laten dansen.
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Peter Serpenti, dirigent, overleden / Conductor Serpenti passed away

Oekrainedebat in Centre Ceramique / Debating the future of Ukraine

MUSICUS PETER SERPENTI OVERLEDEN

Er volgen vele fusies en splitsingen, vertakkingen en
afscheidingen, ook onder druk van de toen dominante
katholieke geestelijkheid. De vrouweninterland Nederland-België in 1929 was bijvoorbeeld een horreur in roomse
ogen: dat was verwerpelijke verafgoding van lichamen en
sportsterren. De Maastrichtse atleten waren zeer actief.
Eind jaren 1920 ontstond de stadsloop, een nieuw fenomeen.
Bij gebrek aan verkeersregelaars moesten in die tijd de
sporters regelmatig op de vuist met fietsers en automobilisten.
Na de oorlog vertegenwoordigde AV’34 Maastricht tijdens
de eerste nationale bevrijdingsestafette. Dat landelijke
initiatief eindigde in 1994, maar in 2015 pakken enkele
Maastrichtse atleten de estafette weer op.

Een charismatische Maastrichtse musicus is heengegaan:
Peter Serpenti. Bijna een halve eeuw was hij dirigent van
de Capella Sancti Servatii, het koor van de Sint Servaasbasiliek. In 2012 nam hij afscheid van de Capella. Serpenti
kon bogen op een glansrijke carrière. Van zijn vader kreeg
hij, zes jaar oud, zijn eerste pianoles. Aan het conservatorium
van Maastricht behaalde hij cum laude zijn diploma’s
solospel piano en orkestdirectie. Hij studeerde verder in
de VS aan de Indiana University, was tegelijkertijd laureaat
van het prestigieuze Elisabeth Concours in Brussel en het
Concours International in Genève. In 1964 volgde Serpenti
Benoit Franssen op als dirigent van de Capella Sancti Servatii.
Peter Serpenti werkte samen met diverse grote symfonieorkesten zoals het Radio Philharmonisch en uiteraard het
Limburgs Symphonie Orkest. Hij was onder meer assistent
van dirigent Bernard Haitink.
ATLETIEK MAASTRICHT WORDT 90

Maastricht’s atletiekclub viert zijn negentigste verjaardag.
Recreanten, baanatleten, studenten, wandelaars, nordic
walkers, atleten met een beperking -met ongeveer duizend
leden is Atletiek Maastricht een van de grootste en oudste
verenigingen van de stad. Vele Maastrichtenaren waren
weleens getuige van één van de stadslopen, marathons of
bevrijdingsestafettes van de club. Het begint in 1925 met
de oprichting van twee verenigingen: één als onderdeel
van MVV met veertien leden en een andere onder de naam
Maastrichtse Atletiek Club (MAC) met zeventien leden.

MAASTRICHTER BOEKDRUKKERS

De Universiteitsbibliotheek, het Historisch Centrum
Limburg en het Centre Céramique zetten met de manifestatie ‘Gedrukt in Maastricht’ de boekdrukgeschiedenis
van de stad in de schijnwerpers. In meer dan vier eeuwen
waren er tientallen drukkers actief, van wie er ook internationale faam verworven. Zoals Charles Nypels en Alexander
Stols. De echte bloeitijd kwam na 1850, toen de bevolking
meer geletterd werd en er meer vraag kwam naar kennis
en verstrooiing. Fraaie artistieke uitgaven werden door
Nypels verzorgd, en Maastricht was het drukkerscentrum bij
uitstek in de hele provincie. Het programma van Gedrukt
in Maastricht omvat diverse lezingen, demonstraties en
rondleidingen. Speciale aandacht is er voor de jeugd, met
een workshop ‘Maak je eigen oorkonde’.
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Vaarwel, carnavalsbier in glas / Goodbye party beer in glass

Haring op Aswoensdag / End of Carnavil: herring

AFSCHEID VAN HET GLAS

aardewerkconcern Sphinx tot een fantastisch geoutilleerd
filmtheater is verbouwd. Artistiek directeur David Deprez
heeft de nieuwe bioscoopstoelen symbolisch te koop
aangeboden. De som van 499 euro die de echte filmliefhebbers voor ’n stoel mogen neertellen dient volgens hem
om ‘van Lumière te maken wat Lumière tot Lumière maakt’.
Kunstenares Dorine de Vos heeft het ontwerp voor de
inrichting gemaakt. Ze zorgt ervoor dat het aangename
‘Lumière-gevoel’ meeverhuist naar het Bassin. Deprez
benadrukt dat zijn cinema weliswaar groter wordt, maar
zeker niet commerciëler: “We blijven een cinefiel programma
bieden, met ruimte voor klassiekers en experimentele films.”

Voor het eerst in de geschiedenis van het Maastrichtse
carnaval is er in de binnenstad geen glas bier meer te krijgen.
Buiten op straat, maar ook binnen de muren van de meeste
café’s, is men overgestapt op plastic bekers. Enkele
honderden Maastrichtenaren nemen op carnavalszaterdagavond langs de Maas met een ludieke plechtigheid afscheid
van het laatste ‘bierglas’. De veelbesproken proef met plastic
loopt naar wens: weinig klachten, geen grote bergen afval.
CINEMA LUMIÈRE, EEN PAREL VOOR DE STAD

Maastricht’s geliefde fillmhuis Lumière viert een mijlpaal.
Veertig jaar geleden werd de eerste film vertoond, in een
zaaltje met zestig stoelen boven de jeugdsociëteit Kombi aan
de Capucijnenhof. Het was ‘Wildwechsel’ van de Duitse
regisseur Rainer Werner Fassbinder. Lumière heet in 1976
nog Stichting Filmhuis Maastricht. Anno 2016 is het een
volwassen filmhuis met zes zalen, vijfhonderd stoelen en
een programmering die nog immer staat voor kwaliteit.
De cinema, waar je vooral de ‘betere’ artistieke film, de
zogeheten arthousefilms kunt zien, kreeg vanaf 1983 een
gemeentelijke subsidie. In die tijd was Jan Besselink de
drijvende kracht, hij zou twee decennia directeur blijven.
In 1985 verwisselde het filmhuis de accommodatie boven de
Kombi voor de Bogaardenstraat, met aanvankelijk twee zalen.
In 2004 kreeg Lumière 336 stoelen verdeeld over zes zalen.
In de zomer van 2016 volgt een nieuwe grote verhuizing:
het belangrijkste filmhuis van Limburg vestigt zich bij
het Bassin, waar de voormalige elektriciteitscentrale van

SURINGAR EN SINT MAARTEN VIEREN JUBILEA

Twee schooljubilea in februari: de protestants-christelijke
onderwijsvereniging Suringar viert haar honderdjarig
bestaan. De leerlingen van de Suringarschool en de Emile
Weslyschool komen ’s ochtends samen in de Sint Janskerk
voor een ‘feest met een gouden randje’, daarna is er een
symposium over kleine scholen in de grote stad. Het Sint
Maartenscollege viert de zes decennia van zijn bestaan met
niet minder dan vijf reünies. Vier verdeeld naar examenjaren
en één voor oud-deelnemers aan toneel-, musical- en cabaretvoorstellingen. Daarbij worden de gasten getrakteerd op
‘PPW-SMC-Varieté’. PPW staat voor de oude locatie van de
school aan de Professor Pieter Willemsstraat, SMC staat voor
Sint Maartens College. Het is een terugblik op zestig jaar
onderwijs en een blik vooruit, waarbij leraren, leerlingen en
andere personages weer flink op de hak worden genomen.
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Stadsprins trotseert het weer / Bastiaan braves the winter weather

CODE GEEL BEDREIGT OPTOCHT

In minder dan 24 uur razen twee stormen over de ‘aw stad
aon de Maos’. Maar de één is de ander niet. Het KNMI
vaardigt op Carnavalszondag waarschuwingscode geel
uit, terwijl de carnavalsthermometer op code rood, geel
en groen staat. Het voorspelde stormachtige weer houdt
de echte carnavalist niet tegen tijdens de Grote Optocht.
In Maastricht wordt de optocht (nog net) niet afgelast.
Elders wel. De gemotoriseerde carnavalswagens, waaronder
die van stadsprins Bastiaan I, ontbreken evenwel in
Maastricht. Prins Carnaval gaat in 2016 te voet mee in de
optocht. Code geel laat zo toch sporen na.
EXTRA ERKENNING VOOR KORPORAAL DETRIE

Korporaal Detrie was de enige Maastrichtenaar die op 10 mei
1940 sneuvelde bij de verdediging van de Servaasbrug. De
korporaal staat al vermeld op twee gedenkstenen in de
stad, maar op aandrang van een aantal stadsgenoten en
het CDA krijgt hij nu extra erkenning. Er komen nieuwe
hardsteen plaquettes bij de Servaasbrug, met de namen van
47 in de Tweede Wereldoorlog omgekomen militairen.

Op de nieuwe stenen worden meteen pijnlijke spelfouten
in de namen van negen van hen gecorrigeerd. Antonius
Cornelis Hubertus Detrie -geboren in Meerssen, maar
toen hij sneuvelde inwoner van Maastricht- krijgt een
aparte vermelding samen met vijf andere militairen, die
het leven lieten bij de verdediging van de sluis tussen
Limmel en Borgharen, de spoorbrug en de Servaasbrug.
Toegevoegde tekst: ‘De opmars van het Duitse leger werd
door hun inzet aanzienlijk vertraagd. Daardoor konden ook
de Maasbruggen in Maastricht tijdig worden opgeblazen’.
NATTE HERREMENIEKES

Het is niet zomaar koud, maar hartstikke koud, er valt niet
zomaar een mals regenbuitje, het regent pijpenstelen, het
waait niet zomaar, de wind blaast je van de sokken tijdens
het Zate Herremeniekes Festival. De ‘Carnavalstunes’
klinken, hard en vals, maar het is gezellig. Op Carnavalsdinsdag maken veertig zate herremeniekes de traditionele
tocht door de Maastrichtse binnenstad. Vals, hard en
gezellig horen bij elkaar en bij het carnaval zoals rood,
geel en groen.
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Nieuwe kleurrijke carnavalisten / Common Carnival hits the street

Bijna de weg kwijt? / Almost home, hopefully
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Monopoly voor wethouder Damsma / Maastricht´s own Monopoly launched

Gigantius op Chateau Neercanne / Giants visit Neercanne

CAMPUSPARK TAPIJN OOGST WAARDERING

EEN CADEAU VOOR MAASTRICHT

Enthousiasme alom over de plannen voor herinrichting
van het terrein van de voormalige Tapijnkazerne. De
opdrachtgevers -gemeente Maastricht, Universiteit
Maastricht en de Provincie- zijn vooral tevreden over de
‘vergroening’ van het terrein. Het parkachtige karakter
wordt gewonnen door een aantal loodsen af te breken.
CampusPark Tapijn wordt nieuw territorium voor de
universiteit. Er wordt op bescheiden schaal nieuwbouw
gepleegd om de universiteit meer vloeroppervlak te
verschaffen. Nieuwbouw en bestaande bouw worden
visueel verbonden via een verzonken glazen plint. Het
ontwerp is van Team LIAG, een samenwerking van diverse
gespecialiseerde architecten. Het idee erachter is dat het
oude gesloten kazerneterrein dat een eeuw lang aan de
voet van de stadsmuur lag een nieuwe ontmoetingsplek
wordt voor stad en universiteit, waar Maastrichtenaren
en studenten letterlijk gaan ‘mengen’. Het CampusPark
zal circa 32 miljoen euro gaan kosten; vijf miljoen komt
voor rekening van de gemeente, de rest is voor de
universiteit. Als alles goed gaat, start de herinrichting
in de zomer van 2017 en zal in de nazomer van 2020,
bij de start van het nieuwe universitaire jaar, CampusPark
Tapijn officieel worden geopend. In het ontwerp zijn
aanvankelijk twee nieuwe fietsbruggen over de Jeker
gepland. Voor één ervan zou een poort in de vestingmuur
moeten worden gemaakt. Dit nieuwe gat in de oude
stadsmuur gaat sommige Maastrichtenaren wat te ver.
De poort wordt na protesten geschrapt.

Voor het zesde jaar op rij organiseert het Conservatorium
Maastricht de nacht van de klassieke muziek. De ‘Nacht’
is een jaarlijkse geschenk van het conservatorium aan de
stad om de Maastrichtenaren beter bekend te maken met
de internationaal vermaarde Maastrichtse professionele
muziekopleiding. Tot in de allerkleinste uurtjes klinkt
muziek uit de ramen van het fraaie conservatoriumgebouw
van architect Dingemans in het Jekerkwartier. Zo’n 900
bezoekers beluisteren de muziek vertolkt door veelal
internationale studenten, die afkomstig zijn uit maar liefst
42 verschillende landen. Het conservatorium is daarmee
een interculturele gemeenschap, die mensen verbindt in
muziek. De ‘Nacht’ is ook nuttig voor de ontwikkeling
van de muziekstudenten. Ze doen er podiumervaring
mee op: hoe introduceer je de muziek die je gaat spelen?
Hoe bedank je het publiek na afloop?
LINTJE VOOR LOCOTUINEN

Het stadslandbouwinitiatief Locotuinen uit Maastricht
krijgt het Groen Lintje van 2016. Het lintje is een initiatief
van Groen Links, dat deze prijs jaarlijks uitreikt aan een
organisatie die zich verdienstelijk maakt voor een betere
samenleving. De Locotuinen claimen een succes: ‘Er wordt
nu al meer geproduceerd dan de huidige 130 leden wekelijks
mee naar huis nemen’. De jury looft het uitgangspunt:
voor en door Maastrichtenaren zorgen voor een meer
duurzame, lokale en andersoortige productie en consumptie
van voedsel.
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Feest: De Geluksvogel bouwt / Celebrating a new kids centre

Stadsmuur: een poort te ver / Petitioning: no gate in city wall

131

132

FEBRUARI 2016

Regen zorgt voor hoge Maas / Rainfall causes Maas to rise

JUSTITIE VERVOLGT TUNNELBOUWER

De bouwer van de A2-tunnel en twee topmannen van dat
bedrijf worden door justitie strafrechtelijk vervolgd wegens
valsheid in geschrifte. Het gaat om directievoorzitter B.L.
en zijn rechterhand E. de J. Ze worden door het Openbaar
Ministerie beschuldigd van pogingen de Inspectie Sociale
Zekerheid en Werkgelegenheid te misleiden. De inspectie
startte begin 2014 een onderzoek, na berichten in De
Limburger over uitbuiting van buitenlandse werknemers
bij de aanleg van de A2-tunnel een jaar eerder.
NIEUW WERK BIJ TREINONDERHOUD

Goed nieuws voor de lokale economie: NedTrain gaat in
Maastricht een nieuwe onderhoudswerkplaats bouwen
voor treinen. Met het project is een investering gemoeid
van twintig miljoen euro, waarmee de bestaande werkplaats
wordt gemoderniseerd en uitgebreid. De historie van de
werkplaats gaat terug tot 1871, toen Onderhoudsbedrijf
Maastricht werd geopend. NedTrain doet onderhoud en
herstel van locomotieven, treinstellen en rijtuigen
van diverse spoorvervoerders. Er werken 220 mensen;

de nieuwe werkplaats levert extra werkgelegenheid
op. Ander nieuws in de categorie Made in Maastricht:
Maastrichts laatste keramische industrie, Mosa, introduceert
complete door een robot prefab betegelde panelen, die
op maat in een badkamer kunnen worden gemonteerd of
gelijmd op ruwe muren, bestaand stucwerk of bestaande
tegels. Kappen en breken wordt overbodig.
STAD LANCEERT NIEUWE BURGERJURY

Als één van de eerste gemeenten in het land krijgt Maastricht
een onafhankelijk burgerpanel. Deze lokale ‘volksjury’
adviseert en oordeelt, gevraagd en ook ongevraagd, over
de manier waarop de gemeente haar taken uitvoert op het
gebied van werk, jeugd en zorg. Het burgerpanel bestaat
uit negen geselecteerde inwoners en staat onder leiding
van een onafhankelijke voorzitter, Gerard van der Velde.
Deze 75-jarige Maastrichtenaar was decennialang
werkzaam in de Limburgse onderwijs- en zorgsector.
Het panel wordt ondersteund door ambtelijk secretaris
Cindy Muijtjens.
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Valentijn bij Dominicanen / Romance in the bookshop at Valentine’s day

VR-bril: wat zie ik? / Virtual Reality at school
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Lutherse kerk nu cultuurhuis / Another church converted

Drukke voorverkoop Pinkpop /
Queuing for Pinkpop presale

-NOG IETS ANDERS?

Hoenderstraat en Mosae Forum. In
2014 werd de markt gekozen tot de
beste van Nederland. Vermaard zijn
vooral de voortreffelijke viskramen.

NIEUWE CULTUURTEMPEL

In de eeuwenoude Lutherse kerk aan
de Hondstraat krijgt Maastricht een
soort eigen Paradiso. Het rijksmonument uit 1684 wordt een cultuurtempel. De nieuwe stichting Shelter
Songs wil er een vast podium voor
multiculturele concerten, dansproducties en andere optredens.
SYRISCHE MUZIEK

Vluchtelingen uit het AZC in Limmel
verzorgen een concert voor studenten
tijdens de Eerste Interculturele Muziek
Avond van Refugee Project Maastricht.
Het oecumenisch studentenpastoraat
wil zo de integratie bevorderen.
HUIZEN VOOR VLUCHTELINGEN

In zes sloopwoningen aan het Sint
Petrus Bandenplein in Heer komen
voorlopig vluchtelingengezinnen
die in Nederland mogen blijven.
Over twee jaar kunnen ze naar betere
huisvesting. De gemeente verwacht
in 2016 circa 300 statushouders te
kunnen huisvesten.

STUDENTENKLOOSTER

Het voormalige Bonnefantenklooster
aan de Tongerseweg wordt huisvesting
voor studenten. De gemeente verkoopt
het historische pand voor twee miljoen
euro aan een firma die er 250 studentenwoningen in gaat maken.
SJINKERIJ VERKOCHT

De Bobbel, in 2012 nog uitgeroepen
tot Nederlands beste café, is gekocht
door Armand Stiens, eigenaar van het
aanpalende eetcafé De Comedie. De
dertigjarige Roger van Hees, die nu
nog bij De Comedie werkt, gaat in de
sjinkerij de scepter zwaaien.
MAISON DEN BOER

De Bonbonnière komt onder beheer
van Maison van den Boer, waarmee
de luxe cateraar een monumentaal
anker in de binnenstad krijgt. De
firma belooft de voormalige stadsschouwburg een grondige opknapbeurt en nieuw elan.
VRIJDAGMARKT VERGROOT

De bekroonde Maastrichtse vrijdagmarkt wordt uitgebreid naar de

GEVECHT TEGEN WINDMOLENS

Het stadsbestuur tekent alsnog bezwaar
aan tegen de vergunning voor een groot
windmolenpark in Bassenge, net over
de grens met België bij Eijsden.
STUDENTENCLUB VERTRAAGD

De International Students Club in
de Timmerfabriek gaat minstens een
jaar later open dan gepland. Er moet
worden gewacht op verhuizing van
poppodium Muziekgieterij naar een
ander deel van het pand.
JANNEL’S ALICE

Alice in Wonderland was een levenslange inspiratiebron voor kunstenaar
Jannel (Jan Nelissen, 1943-2015). In
De Brandweer is er een inspirerende
nagedachtenis aan hem, met kunst,
lezingen en dans. De poster van het
evenement toont werk van Jannel:
Alice als figuur uit een Japans stripverhaal.
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Gouverneur opent Reality Dans / Maastricht dancers got talent

Tatoeages in het MECC / Tattoo expo in the MECC
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Swinging Maastricht
March is the month the art trade rules Maastricht. Maastricht
Aachen Airport fills up with private jets as the MECC congres
centre turns into the nexus of an international crowd for a
few days. TEFAF -The European Fine Arts Fair- is proudly
Made in Maastricht. This year director Paul Hustinx is
awarded with a special provincial decoration for his pioneering
work. From 1987 onwards, Hunstinx and his team have put
the city on the international art map.
The TEFAF brand will expand to New York in 2016. There
the historic Park Avenue Armory -just east of Central
Park- will host two art fairs per year, starting in October
2016. The first fall edition of TEFAF New York features
93 leading dealers of fine art, design, furniture and jewelry
from antiquity through the early 20th century. The debut
of the art fair in the US is boosted by the Rijksmuseum
in Amsterdam, which mounts a special exhibition at the
Armory for TEFAF New York.
A city can swing in many ways. Go to the Tapijn park, the
former military barracks that are now being converted into
TapijnCampusPark -an annex of Maastricht University
combined with an extension of the Stadspark- and you will
see how Maastricht is swinging all day long. Creative minds
based in the Tapijn Werkgebouw have made the old military
petrol station into a veritable swing station, with an interesting
choice of gear. Ever tried having a picknick while swinging?
You can, in Maastricht.
Another nice new asset of Tapijn and Stadspark will be
MaasTrack, a dedicated route for those who like running
and don’t want to be confined to an indoor gym. Talking
gyms: the new university sports complex has opened its
doors. UM Sports is in fact the biggest sports club in town,
with over five thousand members and an impressive range
of sports to choose from, from ballet to boxing, yoga to horse
riding. Maastricht now has 22 student sports associations,
so there is no excuse for being a couch potato any longer.

Maart

2016

And did you hear about the selection of Common Carnival
for the European Charlemagne award 2016? The project by
students of the new iArts creative school of Zuyd, launched
to help integration of newcomers in the city, presented the
citizens of Maastricht at this year’s Carnival with Prince
Ali I, a former refugee from Syria. The regular city prince,
Bastiaan I, and his Tempeleers carnival association warmly
welcomed the initiative, which resulted in a fine addition to
the traditional Carnival parade.
Photo: De schoonheid van Tefaf
Tefaf: the beauty of art

MAART 2016

137

Confrontatie op Tefaf / Focus on the picture

TEFAF BREIDT UIT IN NEW YORK

Groot nieuws van de TEFAF, die elke jaar in maart weer
een hoogtepunt is voor het MECC en de Maastrichtse
horeca: de Maastrichtse kunstbeurs trekt naar de VS. In
New York gaat de organisatie twee keer per jaar een grote
kunstbeurs houden in het Park Avenue Armory gebouw,
vlakbij Central Park in Manhattan. TEFAF New York Fall
en New York Spring heten de nieuwe beurzen; de eerste
richt zich op oude kunst, de tweede op moderne kunst
en design. De organisatie maakt de stap naar New York
mede op verzoek van de aan de Maastrichtse kunst- en
antiekbeurs deelnemende handelaren. Die vragen al jaren
om naast Maastricht nog een beurs in het buitenland
te organiseren, en New York is een wereldcentrum van
de kunsthandel. De keus om een tweede (en zelfs derde)
TEFAF in ‘The Big Apple’ te organiseren, lag dus voor de
hand. Volgens de directie kennen de Verenigde Staten tot
op heden geen kunstbeurs die wat kwaliteit en aanbod
betreft vergelijkbaar is met het Maastrichtse evenement.
Moet Maastricht nu niet vrezen overvleugeld te
worden door New York? Wethouder Economische

Zaken John Aarts meent van niet: ‘New York is een extra
kans voor Maastricht’.
VAAS MET BLOEMEN

De editie 2016 van TEFAF Maastricht trekt weer veel volk:
rond de 75,000 bezoekers uit zo’n zestig landen. Handelaren van werk uit vele kunststromingen en artistieke
uitingsvormen van ‘all over the world’ zijn neergestreken
in het MECC. Eigenlijk is de beurs een bundeling van
tientallen verschillende musea tegelijk op een plek. Je
kunt The European Fine Arts Fair beschouwen als het
grootste pop up museum ter wereld, een prentenboek van
de wereldkunstgeschiedenis. Enkele van de topstukken dit
jaar zijn een jeugdwerk van Rembrandt van Rijn uit 1624,
getiteld De Reuk, en een stilleven van Roelant Savery uit 1615,
Vaas met bloemen in een stenen nis. Het Haagse Mauritshuis
betaalde er 6,5 miljoen euro voor. Bijzonder is ook een
bezoek aan het ‘museum binnen de beurs’: Museum
Boymans van Beuningen laat een selectie zien uit zijn
tekeningen- en prentencollectie die in de voorbije 176 jaar
werd verzameld.
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Gouvernement in Belgische kleuren / Salute to Belgium after attacks in Brussel

De laatste City Polo op het Vrijthof / Final edition of City Polo

IN MEMORIAM SACHA EN ALEXANDER PINCZOWSKI
Bij de terroristische aanslag op de Brusselse luchthaven
Zaventem zijn twee Maastrichtenaren om het leven
gekomen: Alexander (29 jaar) en Sascha Pinczowski (26).
Alexander keerde terug naar zijn vrouw Cameron in New
York; Sacha zou een weekend bij vrienden gaan doorbrengen,
eveneens in New York. De in Lanaken woonachtige ouders
Ed en Marjan Pinczowski zijn ontroostbaar. Ze waren
welhaast live getuigen van de aanslag, via de telefoon.
Het opgewekte telefoontje van hun kinderen dat ze goed
waren aangekomen op Zaventem bracht het echtpaar een
seconde later in de hel: een enorme klap en daarna niets
meer. In de stad is men geschokt door de dood van de twee
jonge Maastrichtenaren.

paardrijden, van yoga tot schermen, alles met de lidmaatschapskaart van UM Sport. Het sportcentrum is
gebouwd op groei; er kunnen nog vele sportende
studenten bijkomen.

SPORTHAL UNIVERSITEIT DRAAIT AL VOLOP

Het nieuwe universitaire sportcentrum, in april officieel
geopend, is in maart al volop in gebruik. Het fraaie sportcomplex ligt tegenover de hoofdingang van het academisch
ziekenhuis, waar het enigszins aan het oog wordt onttrokken
door één van de panden van de faculteit voor levenswetenschappen van de Universiteit Maastricht. UM Sport telt
maar liefst 5000 leden en is daarmee feitelijk de grootste
sportclub in heel zuidelijk Limburg. Er zijn momenteel
22 verschillende studentensportverenigingen die een scala
aan mogelijkheden bieden voor zowel teamsporters als
individuele sporters. Er zijn talloze inloopactiviteiten,
abonnementen en cursussen om een hele reeks sporten
te leren kennen, van ballet tot boksen, van dans tot

KLOOSTER KRIJGT LUXE ZORGWONINGEN

Het voormalige klooster tussen de Capucijnenstraat
en het Misericordeplein krijgt een nieuw leven. Het
monumentale pand is verkocht aan de Limburgse projectontwikkelaar Mulleners, die er een multifunctioneel
‘binnenstedelijk centrum’ gaat onderbrengen. Daartoe zal
Mulleners het complex renoveren, verbouwen en verdelen
in twee eenheden. Aan de Capucijnenstraat krijgt het
gebouwencluster de naam Maison Capucins, waarin twintig
luxueuze zorgwoningen worden gerealiseerd. De gebouwen
aan de andere zijde worden Maison Misericorde gedoopt,
die krijgen onder meer een maatschappelijke functie.
KASTEEL BORGHAREN ZOEKT

Ooit bezat kasteel Borgharen een Romeinse kamer. Deze
Chambre Romaine hing vol prachtige olieverf-schilderijen
op doek. Ronny Bessems, sinds 2014 ‘kasteelheer’ van
Borgharen, is samen met Venduehuis Dickhaut een zoektocht
begonnen naar die kunstwerken, die in het verleden uit
het kasteel zijn verdwenen. Bessems restaureert het kasteel
volkomen eigenhandig; hij droomt er voor alles van het
interieur in oude glorie te herstellen. Hij speurt ook al
geruime tijd naar afbeeldingen van het interieur om de
schilderijen op zijn minst te kunnen kopiëren.
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Frontamour: groene gevels / Greening the city

Stadhuis krijgt opknapbeurt / City Hall under renovation

FRONTAMOUR MAAKT GEVELS GROEN

Turner Prize. Wat zegt Perry zelf over zijn werk? ‘Het gaat
mij om twee dingen. Dat ik kunst heel toegankelijk wil
maken en dat ik mensen bewust wil maken van dingen
die ik in de samenleving overal om me heen zie maar waar
niemand het over heeft, zoals smaak en klasse.’ Perry
overschrijdt daarbij met plezier de grenzen van goede en
slechte smaak. In het Bonnefanten zijn kleurrijke schilderijen te zien, fantasievolle keramiek, wandtapijten, vazen,
kledingstukken en foto’s van zijn grootste kunstproject:
A House for Essex, een kruising tussen een huis en een
kapel.

Gevelgroen is in opmars over de hele wereld. Het CNME
– Centrum voor Natuur en Milieu Educatie - stuurde een
plan genaamd Frontamour in voor een door het Elisabeth
Strouven Fonds uitgeschreven ideeënwedstrijd om de stad
te verbeteren. Het won daarmee een bedrag van 35,000
euro. Bij de Brandweer gaat het CNME met hulp van de
buurt muren beplanten om te laten zien wat allemaal
mogelijk is. Er zijn twee strategieën: burgers stimuleren
in hun eigen omgeving aan de slag te gaan en zelf onderzoeken wat haalbaar is om de stad te vergroenen. Gevelgroen
hoeft niet persé te bestaan uit de bekende klimplanten als
wilde wingerd, clematis of blauwe regen. Het kan ook met
groene kruiden, kleuren en geuren.
POTTENBAKKENDE TRAVESTIET IN BONNEFANTEN

Het Bonnefantenmuseum presenteert de expositie ‘Hold
your Beliefs Lightly’ met werk van de zelfbenoemde
‘pottenbakkende travestiet’ Grayson Perry. De 55-jarige
kunstenaar uit het Engelse Essex is in zijn geboorteland
niet alleen een excentrieke verschijning, maar ook een
beroemdheid. Grayson Perry’s alter ego heet Claire. Pas als
de kunstenaar de laatste hand heeft gelegd aan zijn solo
tentoonstelling wordt de bezoeker een blik gegund op
Claire: gehuld in een kleurrijke artistiek gewaad, groteske
make up, kort geknipte boblijn en lilakleurige plateauzolen.
In 2002 had Perry zijn laatste tentoonstelling in Nederland,
in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Een jaar later werd
hem de meest prestigieuze Britse kunstprijs toegekend, de

NIEUW ELAN VOOR DE WIEBENGAHAL

Er komt weer meer leven in de monumentale Wiebengahal
aan de Avenue Ceramique. De Maastrichtse vastgoedontwikkelaar 3W Real Estate verhuist van de Stationsstraat
naar de hal. Met de eigenaar Vesteda heeft de firma plannen
ontwikkeld om het gebouw nieuw elan te geven. De
Wiebengahal wordt een plek ‘voor ambachtelijke,
creatieve bedrijven die een rol spelen in de stedelijke
ontwikkeling in brede zin’. Dit in navolging van de
Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL), die al sinds
1995 in de hal zit. Omdat de Wiebengahal een fraai voorbeeld is van het Nieuwe Bouwen, heeft het de status van
Rijksmonument gekregen. Aanvankelijk was het onderdeel van het Bonnefantenmuseum, zelf een ontwerp van
Aldo Rossi. Toch kon de hal na restauratie maar moeilijk
een goede bestendige bestemming krijgen. Die tijd is nu
mogelijk voorbij.
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Tapijn: fijn schommelen / Swinging Tapijn

Kunst van Florentijn Hofman / Artwork, Oxfordlaan 55

TAPIJN SCHOMMELT EN RENT
Het Werkgebouw, een groep ambachtslieden op het
Tapijnterrein, gaat van het oude pompstation van de
kazerne een ‘generatieschommel’ maken. Er komen vijf
verschillende toestellen: en babyschommel, een klassieke
schommel, een wiegende picknicktafel, een ligbedschommel
en een loveseat. Ze gaan als ontmoetingsplek fungeren
voor buurt en stad op het centrale plein van Tapijn en samen
met een reeds eerder gemaakt stadsmeubel en een vier meter
hoge klimtoren zorgen voor meer levendigheid. De ontwikkeling van het Tapijngebied heeft prettige gevolgen voor
het dierenpark. Het beheer daarvan gaat van de stichting
Dierenpark Maastricht naar de gemeente. Het voortbestaan
van het park met zijn hertjes is niet in gevaar, verzekert
wethouder Gerdo van Grootheest. Het wordt, via inpassing
in het stadspark, zelfs nog wat groter. Op het Tapijnterrein
komt ook een gemarkeerde hardlooproute. MaasTrack
is een initiatief van hardloper Sevrien Lebens. Het is een
proefproject om het groeiende Maastrichtse ‘hardloop-leger’
te plezieren. De gemeente omarmt het idee omdat het goed
past bij het imago dat de stad wil hebben als populaire
loopstad, met wedstrijden als Maastrichts Mooiste, Ironman
en Zweit Veur Leid.

om verschillende maatschappelijke groepen en asielzoekers
welkom te heten in de stad. Het project trok al veel aandacht;
veel lof was er voor de installatie van een tijdelijke raad van
elf, een mix van kunststudenten, vluchtelingen en jonge
Maastrichtenaren. Het inititatief werd ook van harte omarmd
door de traditionele carnavalsverenigingen in de stad, met
de Tempeleers voorop. De prins van Common Carnaval,
Ali I, een jonge Syrische vluchteling, werd uitvoerig
geïnterviewd op radio en televisie. Common Carnaval is
door een speciale Europese jury gekozen als Nederlandse
inzending voor de Europese jongerenprijs. Uit het juryrapport: ‘Het betrekken van nieuwe Europeanen bij een
eeuwenoude traditie is een mooi gebaar. Het benadrukt
de mogelijkheid voor nieuwkomers opgenomen te worden
in bestaande gemeenschappen, zonder dat iemand de eigen
identiteit hoeft in te leveren.’

COMMON CARNAVAL SCOORT IN EUROPA

Het project Common Carnaval van de eerstejaars studenten
van de opleiding iArts in Maastricht is genomineerd voor
de Europese Karel de Grote prijs voor jongeren 2016. Doel
van Common Carnaval is het carnaval in te zetten als middel

FIETSERS KLAGEN OVER SINGEL

De Prins Bisschopsingel is volgens veel verkeersdeelnemers
de onveiligste straat in de stad. Vooral fietsers klagen over
drukte, onoverzichtelijkheid en oversteekrisico’s. De enquête
vond plaats als voorbereiding op een scherper verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente. Andere onveilige straten:
Tongerseplein, John F. Kennedybrug, Brusselsestraat,
Scharnerweg, Grote Gracht en Tongerseweg. Onveiligheidsgevoelens in het verkeer blijken vooral te worden opgeroepen
door asociaal rijgedrag van andere weggebruikers. Maastricht
scoort in het algemeen qua verkeersveiligheid wel een
voldoende.

MAART 2016

Zaaien voor de Groene Loper / Pupils sowing flowers near A2

Pianoconcert voor Kika / Piano Girl Xuanxuan

141

142

MAART 2016

Sterrenkoks met Adria / Ferran Adria&collaegues

Rolstoeldans met Chaeli / Chaeli Mycroft at UWC

EEN KOK DIE TEKENT

de gesoigneerde gebroeders Dewaele uit Gent die met hun
vele muzikale gedaantes -Soulwax, Under the Covers, Nite
Versions- steeds zinderende live-shows weten neer te zetten.
Zo ook deze nacht in Maastricht: de Muziekgieterij is
uitverkocht, de TEFAF danst.

Ferran Adria is in de culinaire wereld een kok met een grote
naam. Hij was de chef van het legendarische restaurant
El Bulli, inmiddels gesloten. Op zijn naam staan vindingen
als oplosbare ravioli, hellende glazen en soeplepels met
geurgaten. Maar de Spanjaard is vooral de kok die meer met
een tekenpotlood werkte dan met de pollepel. Marres eert
het culinaire genie met een interessante expositie getiteld
Notes on creativity. Wat is er te zien? Tekeningen, schilderijen, schema’s, pictogrammen, probeersels van gerechten
in allerlei kleuren en vormen, schetsboekjes, dummy’s van
servies en bestek in glas, leisteen, papier, hout, documentaires en films. Adria gebruikte eerst zijn tekenpotlood
en daarna pas het koksmes. Hij maakte tekeningen van
gerechten die nog niet bestonden. Marres-directeur
Valentijn Bijvanck: ‘Hij proefde op papier’.
MESDAG EN MUZIEKGIETERIJ

Tijdens TEFAF is het Panorama Mesdag, het beroemde
schilderij van 14 meter hoog en 120 meter in het rond over
Scheveningen anno 1881, in Maastricht te zien in de vorm
van een film. Daartoe staat op het Onze Lieve Vrouweplein
een reusachtige ‘iglo’ opgesteld waarin de zes minuten
durende opname van het panorama van de Haagse Schoolkunstenaar Hendrik Mesdag wordt vertoond, onder de
noemer Moving Mesdag. In de stad spelen ook andere
ondernemers en instellingen vaardig in op de kunstbeurs.
Zo presenteert Maastricht’s eigen poppodium een sfeervolle
TEFAF Afterparty met een optreden van 2ManyDJs, ofwel

MAASTRICHT WIL BETERE FIETSSTAD WORDEN

Een aantal leden van een onafhankelijke vakjury, een
afvaardiging van de gemeente en de provincie, Maastricht
Bereikbaar en de Fietsersbond hebben een ware ‘tour de
Maastricht’ verreden op gehuurde e-bikes. Doel: Maastricht
zo goed mogelijk op de kaart zetten voor de titel ‘Fietsstad
2016’, een verkiezing uitgeschreven door de landelijke
Fietsersbond. De fietstocht deed vijftien locaties aan. Het
thema van de zesde editie is ‘bikenomics’ ofwel: investeren
in fietsinfrastructuur om zo de lokale economie te stimuleren.
Maastricht staat nog niet bekend als de meest fietsvriendelijke stad, maar het stadsbestuur heeft beterschap beloofd.
KRUISENTOCHT

In de wijk Sint Pieter is op Goede Vrijdag weer de jaarlijkse
Kruisentocht. Een stoet parochianen trekt langs de
Lambertuskapel, de Antoniuskapel bij buitengoed
Slavante, de Lourdesgrot aan de Ursulinenweg, de kerk
van Sint Pieter Boven en vervolgens weer terug naar de
eigen kerk, Sint Pieter Beneden.

MAART 2016

Expositie in MUMC+ / A history of fertility

PhilZuid op school Amby / A special concert at school
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Liquidatie verkoop V&D / V&D store: the final sale

GRANDE DAME DER VERTALERS OVERLEDEN

STRIJD OM STUDENTENQUOTUM

De grande dame van het Nederlandse vertalerskorps
is niet meer: Thérèse Cornips (1926-2016) is overleden.
Ze werd 89 jaar geleden geboren in Amby, studeerde
psychologie in Amsterdam en verzeilde daar al snel
in artistieke kringen. Ze werkte als kunstenares maar
wijdde zich vanaf de jaren zestig vooral aan het vertalen
van buitenlandse literatuur. Ze vertaalde werk van
Goethe, Hesse en Truman Capote, maar ‘bekeerde’ zich
tot Marcel Proust. Vanaf midden jaren zeventig werkte
ze aan de vertaling van zijn monumentale romancyclus
A la recherche du temps perdu -Op zoek naar de verloren
tijd. Schrijver Maarten ’t Hart vond dat ze schromelijk
onderbetaald werd voor haar werk en subsidieerde haar
een tijd lang met vijfhonderd gulden per maand. In 1999
ontving Thérèse Cornips voor haar vertaling de Martinus
Nijhoffprijs.

De studentenhuisvesting blijft de gemoederen bezig
houden. In de woonwijk Brusselsepoort hebben bewoners
zich verenigd in actiecomité Buurtbalans, uit onvrede
over nieuwe gemeentelijke regels. De boze buurtbewoners
willen voorkomen dat Brusselsepoort te veel studentenkamers krijgt. Ze vrezen verstoring van de wijkdiversiteit,
geluidsoverlast, zwerfvuil en waardevermindering van
huizen. Ook in Limmel smeult de onvrede. De bewoners
willen van het stadsbestuur gedaan krijgen dat maximaal
15 procent van de wooneenheden in een straat uit
studentenkamers bestaat. De Maastrichtse studenten
zijn van mening dat het voorgestelde ‘studentenquotum’
te gering is om alle studerenden te kunnen huisvesten.

MAART 2016

Marinierskapel bij Harmonie Heer / A special tribute of the Marines Orchestra

Bommelding bij het station / False alarm at NS station
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Wethouder plant iep / New tree for butterflies

-NOG IETS ANDERS?
VLINDERBOMEN

In het Jekerdal zijn iepenbomen aangeplant om de zeldzame iepenpage
te helpen. De vlinder is inmiddels
op acht plekken in Maastricht
waargenomen.
STADSOMROEP

Duitsland op Boekenweek /
German books in Ceramique

TOILETLEED

STADSTAAL

Alle zaken met een horecafunctie
moeten verplicht een klantentoilet
hebben. Dat gold sinds 2014 al voor
de boekwinkel waar je koffie kunt
drinken, en nu treft de gemeentelijke
regel ook de broodjeszaak met terras.

Veldeke Krink Maastricht roept een
aparte ‘jäögkemissie’ in het leven om
kinderen met de Mestreechter taol in
aanraking te brengen. Zo wil Veldeke de belangstelling voor lokale taal
en cultuur bij vier- tot twaalfjarigen
levend houden.

VERDIENSTELIJK

Bij RTVMaastricht stapt directeur
Geert Lamers (56) na acht jaar op.
Hij gaat weer werken bij de Provincie. De stadsomroep is met tien
personeelsleden, tien freelancers en
circa honderd vrijwilligers één van de
grootste lokale zenders van het land.

Gouverneur Theo Bovens reikt de
provinciale onderscheiding ‘Limburger
van verdienste’ uit aan Paul Hustinx,
als waardering voor zijn werk als
directeur van TEFAF. Hustinx heeft
vanaf 1987 een vitale rol gespeeld in
de groei van de kunstbeurs tot een
evenement van wereldfaam.

COSMETICA

RELATIEGESCHENKEN

Pacogi, een Nederlandse groothandel
in cosmetica, vestigt zich op industrieterrein Beatrixhaven. De komst van
het bedrijf levert veertig banen op.

Venduehuis Dickhaut veilt tijdens
TEFAF tweehonderdvijftig relatiegeschenken uit het Maastrichtse
stadhuis. Op zolder lagen objecten
als schilderijen, beeldjes, porselein
en zelfs een Russisch Fabergé ei.

ROTONDELEED

Ook in Maastricht kunnen rotondes
gesponsord worden. De gemeente wil
zo jaarlijks 35,000 euro op het groenonderhoud besparen.

BUURTACTIE

Het misdaadpreventieproject in Scharn
loopt goed. Het aantal inbraken,
drugsdealers en autobranden daalt
sinds enkele tientallen buurtbewoners
bij toerbeurt op burgerpatrouille door
de wijk gaan.

MAART 2016

Theater aan het Vrijthof / Jazz during Tefaf

Koken in de Geusselt / Cook Out for kids
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A fresh young dean and a new cheese bar
Fit’s a special year for Maastricht University indeed, the month of
April proves. Celebrating 40 years of academic life in the city, it is
host to a large conference of the Worldwide Universities Network.
Some 400 scientists representing 18 universities from around the
world gather in Maastricht to discuss international themes like
migration, investments from China and innovation in health care.
Another special moment for the university is when news breaks about
who will be the new dean. For the first time in Maastricht it will
be a woman. Rianne Letschert, 39, is a year younger than her new
employe, she is now the youngest female dean in The Netherlands.
Letschert is a professor in International Law and Victimology,and
she hails from Doetinchem in the east of the country. She replaced
Luc Soete in september 2016.
A first of a different kind is the debut of Maastricht’s Museumnacht.
It’s an opportunity to visit some ten museums in the city in the dead
of night. Rumor has it it was hard work getting all museum bosses
on the same page, but in the end it worked out. Around 3000 mostly
young visitors braved the night, and late at night there was dancing
and drinking in Cafe Ipanema, in the Bonnefanten Museum.
More uplifting news: Maastricht is one of the national forerunners
in garbage recycling. The Dutch minister of Environmental Affairs
has awarded the city a bonus of 50,000 euros for this achievement.
The average amount of garbage an inhabitant of Maastricht now
produces is 114 kilos a year. By 2020 the city aims to further reduce
this by half to 57 kilos.
Maastricht may be good at reducing garbage, it has to improve
on supplying proper online information to its citizens. A report
by the Maastricht Rekenkamer, an independent municipal body,
indicates that data on municipal websites are often confusing and
incomplete, whether in Dutch or English.
To end on a rather cheesy note: have you heard about the latest
addition to Maastricht’s culinary delights? Cafe Nouveau, a bar
in the Koestraat, specializes in serving no less than 30 varieties of
cheese with the fine wines and special beers on offer. That makes it
the first Kaasbar in Maastricht. Sjors Weekers, the owner, is happy
to prove there is more to cheese than Gouda in the Netherlands.
Photo: Groot Mestreechs Dictee / Local dialect contest
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Protest in Malberg / No to refugee shelter

PROTEST TEGEN ASIELZOEKERS IN KANTOORPAND

De vereniging van eigenaren van de Parkresidentie en
de bewonerscommissie van residentie La Motterie zijn
mordicus tegen de huisvesting van 330 asielzoekers in het
voormalige kantoorpand van Macintosh aan de Parklaan.
Ze vrezen aantasting van hun privacy en verstoring van de
rust in hun woonomgeving. Het pand is ongeschikt en het
aantal beoogde bewoners is te groot, gelet op de pleidooien
voor kleinschalige opvang, stellen zij. De burgemeester
van Maastricht besloot onlangs in principe aan nog eens
520 asielzoekers onderdak te verlenen in de Limburgse
hoofdstad, waarvan 330 in het voormalig Macintoshgebouw
en de rest in Malberg. Ook inwoners van Malberg verzetten
zich hiertegen.
GROOT DICTEE

In Centre Céramique doen 107 deelnemers mee aan het
‘daartiende Groet Mestreechs Dictee’. Docent Nederlands
Jan Coumans is dit keer de auteur van de tekst. Het opstel
van driehonderd woorden wordt twee keer voorgelezen,
eerst door de auteur en daarna door Hortense Brounts,

voorzitter van de Maastrichtse Veldeke Krink. Els Ottenheym,
lid van de dicteecommissie: ‘Goed Mestreechs schrijven is
vooral een kwestie van heel goed luisteren’.
ELK VOORDEEL HEEFT EEN NADEEL

Maastricht telt, met alle instellingen voor hoger onderwijs die de stad rijk is, bijna 20.000 studenten, van wie de
helft uit het buitenland komt. Dat heeft vele economische,
sociale en culturele voordelen voor de voormalige zuidelijke
aardewerkindustriestad aan de Maas. Maar het legt ook
een bijzondere druk op de samenleving. De aanzienlijke
populatie van studerende jongeren zorgt voor relatief
veel overlastmeldingen, zo registreert een ambtelijke
notitie van de gemeente. Omdat ze maar voor korte tijd
in de stad wonen, hebben vooral buitenlandse studenten
weinig binding met de buurt waar ze wonen, kennen ze
de lokale regels en gebruiken niet en zijn ze zelden lid van
studentenverenigingen, die typisch Nederlands zijn. Het
stadsbestuur zint al enige tijd samen met de universiteit
op maatregelen om de integratie te verbeteren. In diverse
wijken leeft ongenoegen over studentenoverlast.
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Struikelsteen expo / Remembering WW2

Meerkoet nestelt op fontein / A nest on the fountain

STENEN MET DRAMATISCH VERHAAL

derde het interdisciplinaire karakter van de Maastrichtse
universiteit. Of de nieuwe rector even veel gaan verdienen
als haar voorganger is een open vraag. Op het hoge salaris
van de Belg Soete was groeiende kritiek.

Struikelstenen -wie kent ze niet, de kleine messing plaatjes
die zijn aangebracht in het plaveisel voor de voordeur van
een woning. Plaatjes met een naam, een geboortedatum
en een sterfdatum. Dat is de dag waarop de persoon die wordt
herdacht omkwam in een van de Duitse concentratiekampen
gedurende de Tweede Wereldoorlog. Achter elke steen gaat
een drama schuil. De toevoeging ‘vermoord in Auschwitz’,
‘vermoord in Bergen Belsen’, ‘vermoord in Mauthausen’
zegt genoeg. In het Centre Céramique loopt in april een
tentoonstelling over de struikelstenen en de verhalen van de
mensen achter die stenen. De expositie wordt geopend in het
bijzijn van tientallen nabestaanden. Hier krijgen alle namen
op de 125 Maastrichtse stenen letterlijk een gezicht. De
tentoonstelling vertelt hun verhaal en toont stukken die zijn
nagelaten, zoals brieven uit kampen, kaarten die uit de trein
richting het oosten werden gegooid en poëzie-albums.
UM KRIJGT UNIEKE RECTOR

De Universiteit Maastricht krijgt een bijzonder nieuw
boegbeeld. Op 1 september 2016 treedt Rianne Letschert
aan als rector magnificus, als opvolger van Luc Soete. De
39-jarige professor wordt de jongste vrouwelijke rector aan
een Nederlandse universiteit ooit. Letschert is afkomstig
uit Doetinchem en hoogleraar victimologie (slachtofferwetenschap) en internationaal recht. Wat spreekt haar aan
in de universiteit? Ten eerste het internationale karakter
van Maastricht, ten tweede de relatief jonge leeftijd van de
UM -dit jaar veertig jaar, een jaartje meer dan zijzelf- en ten

WORLDWIDE NETWORK OP BEZOEK

De universiteit ontvangt in haar jubileumjaar vierhonderd
wetenschappers in het kader van de jaarlijkse conferentie
van het Worldwide Universities Network. De academici
zijn afkomstig van achttien verschillende universiteiten.
Ze buigen zich over grensoverschrijdende thema’s als
migratie, Chinees investeringsbeleid en innovatie in de
gezondheidszorg.
SCHOORSTEEN VAN SIBEMA WORDT OPGELAPT

Op het plein van de Bernard Lievegoedschool staat de
monumentale fabrieksschoorsteen van de voormalige
zuivelfabriek Sibema. De naam is overigens een afkorting
van Sittard, Beek, Maastricht. De fabriek werd in 1989
gesloopt; de schoorsteen die dateert uit de late jaren vijftig
van de vorige eeeuw bleef als gemeentelijk monument
overeind. Het onderhoud is echter een teer punt. In de
Sibemafabriek zorgde het stookproces voor natuurlijke
ventilatie en droging van de schoorsteen. Vooral vocht tastte
na de sluiting in 1989 de constructie aan, zodat er gevaar
dreigde op de speelplaats van de school. De toren wordt nu
gerestaureerd, en na voltooiing van het herstel zal kunstenaar Chris Steegmans in samenwerking met leerlingen
van de Lievegoedschool het monument verfraaien.
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Eerste Museumnacht / A night at the museums

Protest tegen Wilders / Geert Wilders in town

EERSTE MUSEUMNACHT IS SUCCES

honderden woningen te verkopen. De laatste verkoop betreft
129 woningen in Maastricht en Eijsden-Margraten, waarvoor
bijna 17 miljoen euro werd gëincasseerd. In 2015 werden al
350 huurwoningen van de hand gedaan, wat veertig miljoen
opleverde. In totaal zijn de afgelopen zes jaar zevenhonderd
wooneenheden afgestoten. Servatius houdt momenteel nog
tienduizend panden over in Maastricht en vijfhonderd
in Eijsden. Er staan geen verdere blokverkopen meer in de
planning.

De eerste Maastrichtse Museumnacht mag met drieduizend
bezoekers een succes worden genoemd. De nacht is eigenlijk
een culturele speurtocht die de bezoeker voert langs diverse
culturele instellingen in de stad, wat een smakelijke cocktail
van ervaringen kan opleveren. Het was wel een tour de force
om alle neuzen bij de deelnemende instellingen dezelfde
kant op te krijgen, en tien ‘stronteigenwijze’ directeuren
zover te krijgen om op één en dezelfde avond de deuren
te openen, bekent de kersverse Museumnacht-voorzitter
Peggy van Sebillen. Maar alle moeite is niet vergeefs: het
nachtelijk museumpubliek is vooral jong, in de late uurtjes
wordt er zelfs gedanst in het Bonnefanten, met een glas in
de hand in Café Ipanema. Kunst en cultuur worden nog
leuker met een drankje erbij.
CAMPUSAVONTUUR VAN SERVATIUS BIJGELEGD

Woningcorporatie Servatius en haar oud-directeur Lex
Verzijlbergh hebben een schikking getroffen inzake de
nooit gebouwde Calatrava-campus bij het academisch
ziekenhuis van Maastricht. Alle juridische procedures
worden stopgezet. Verzijlbergh heeft naar eigen zeggen
geen enkele aansprakelijkheid erkend voor het mislukken
van het campusproject, dat Servatius een financiële strop
opleverde van 67 miljoen euro. De oud-directeur is opgelucht,
maar constateert dat de oplossing twee jaar te laat komt.
Hij betreurt het dat het niet tot de volledige rehabilitatie
is gekomen waar hij naar streefde. De geplaagde corporatie
heeft inmiddels de strop goeddeels weggewerkt, door

GROENE LOPER BEKLIJFT

Het gebied tussen Avenue Céramique en Landgoed Vaeshartelt krijgt blijvend de naam Groene Loper, zo heeft de
commissie straatnaamgeving Maastricht besloten. Het
gebied rond en boven de in aanbouw zijnde A2-tunnel had al
sinds de start van de tunnelbouw ‘Groene Loper’ als werktitel.
Voortaan draagt het hele gebied rond het tunnelproject de
naam. In de nabije toekomst wordt de kern van de Groene
Loper een lange lindelaan met voet- en fietspad. Onder de
grond schiet het al op. Met het aanbrengen van de bovenste
asfaltlaag krijgt de eindfase vorm van de Koning Willem
Alexandertunnel, zoals de A2-tunnel officieel heet. In de
vier tunnelbuizen is een dubbel versterkte steenmastieklaag
aangebracht van 3,5 centimeter. Dit asfalt staat garant voor
vijftien jaar rijgebruik zonder spoorvorming. Dat is twee
keer zo lang als bij gewoon asfalt. Als alles meezit gaan op
16 december 2016 drie van de vier tunnelbuizen open voor
het verkeer. De tunnel geldt als het meest omvangrijke
infrastructuurproject in de geschiedenis van Maastricht.
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Avondvierdaagse, Amby / The big youth walk

EU STEEKT VIJF MILJOEN IN ONDERZOEK

MELDLIJN VOOR SCHRIJNENDE GEVALLEN?

Bijzonder onderzoek van Maastrichtse wetenschappers
levert ruim vijf miljoen euro aan Europese subsidies op.
Clemens van Blitterswijk is hoogleraar weefselherstel
aan de universiteit; hij ontvangt ruim 2,5 miljoen euro
waarmee zijn onderzoeksgroep nieuwe weefsels wil gaan
ontwikkelen. Philippe Lambin, hoogleraar radiotherapie,
ontvangt 2,5 miljoen voor een vernieuwende behandeling
van longkanker in een gevorderd stadium.

Wethouder en locoburgemeester André Willems (Seniorenpartij) gaat de haalbaarheid onderzoeken van een telefonische
meldlijn waar schrijnende gevallen kunnen worden gemeld
van vaak verborgen armoede. Eerder trok Willems al een
miljoen euro extra uit voor armoedebestrijding. Eén op
de zeven huishoudens in Maastricht leeft op of onder het
sociaal minimum. Armoede is inmiddels een probleem voor
zeker tienduizend huishoudens, waartoe ook drieduizend
jongeren behoren.

ANNADAL WORDT GROTE STUDENTENCAMPUS

Concentratie van studenten in campussen heeft de voorkeur
om overlast in Maastrichtse woonwijken te voorkomen.
De uitbreiding van het Annadalcomplex achter de rechtbank
komt daarom als geroepen. Het is door Grouwels Vastgoed
verkocht aan All-Inn Real Estate en Capricorn Capital Group,
die het complex willen uitbreiden met 250 studentenkamers.
De Annadal Campus, vijf voetbalvelden groot, omvat nu al
bijna vierhonderd studentenkamers plus bedrijfsruimten
voor onder meer de Reinaert Kliniek, huisartsen en een
apotheek.

VOSSENWELPJES GARCONS GEROOFD

Een kunstwerk van Les Deux Garcons, twee opgezette
vossenwelpjes op een gouden sokkel, is ontvreemd uit
Galerie Dis. Daar hebben Michel Vanderheijden van
Tinteren en Roel Moonen een duo-expositie gelijktijdig met
de tentoonstelling ‘Puur’ van hun werk in het Museum aan
het Vrijthof. De publiciteit hieromtrent kan onverlaten op
het spoor van Les Deux Garcons hebben gezet. De tip die
leidt tot oplossing van de diefstal ontvangt een soortgelijk
kunstwerk als beloning, beloven de garcons.
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Regenachtige vrijmarkt / King’s Day in the park

Stille tocht aanslag Brussel / Remembering Brussels terror attacks
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De Geis van Mestreech / A very local play

Nationale ombudsman op Markt / Ombudsman in town

POTTENBERG OOGST WAARDERING

GEMEENTELIJKE WEBSITES SCHIETEN TEKORT

De wijk Pottenberg is door de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed aangewezen als een van de dertig landelijke schoolvoorbeelden van de wederopbouwperiode (1950-1965).
Pottenberg werd gebouwd in 1958. De wijk is een prachtig
voorbeeld van hoe er destijds werd gedacht over bouw en
inrichting van nieuwe wijken. En dan gaat het niet alleen om
de architectuur van Dingemans, maar ook om de uitgevoerde groenplannen. Er is een uitmuntende samenhang
met de bestaande glooiingen van het gebied, met inpassing van heesters en bomen, fraaie doorkijkjes en zichtlijnen
tot de horizon.

Het afvalbeleid mag scoren, de toegankelijkheid van lokale
beleidsinformatie via gemeentewebsites en Google is
abominabel slecht, zo leert een onderzoek van de Rekenkamer Maastricht. Burgers krijgen online maar weinig hulp
bij het vinden van relevante gegevens, terwijl wijzigingen
van conceptvoorstellen niet in de tekst worden verwerkt.
Het zijn opmerkelijke tekortkomingen gelet op het feit dat
de gemeente over een hele staf aan voorlichtingsambtenaren
beschikt.

BEER JO KRIJGT CAMERABEWAKING

Kunstenaar Michel Huisman werkt aan het herstel van zijn
danig beschadigde kunstwerk ‘Halfautomatische Troostmachine’ in de voormalige berenkuil in het stadspark.
Hij is druk bezig met het opnieuw vervaardigen van de
bronzen beelden die uit de berenkuil werden gestolen. In
2011 werden zes van de twaalf beelden van uitgestorven
diersoorten ontvreemd door koperdieven. Toentertijd werd
ook een hand van de beer Jo afgezaagd; die wordt er nu weer
aangezet. Het mechaniek van de carrousel wordt gerepareerd
en als de berenkuil wordt heropend, zal er een gedicht van
Wiel Kusters bij het kunstwerk te lezen zijn. Het toezicht
wordt opgevoerd met camerabewaking. Een anonieme
stichting heeft 120,000 euro voor de restauratie bijeengebracht, de gemeente legt twintig mille bij.

BEGRAAFPLAATS BREIDT SERVICE UIT

De Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg gaat meer
diensten aanbieden in een poging kostendekkend te worden.
Er komt een uitvaartcentrum met aula en horecavoorzieningen en een multifunctioneel rouw- en gedenkpark.
Met de maatregelen hoopt het stadsbestuur het exploitatie/
tekort te beteugelen en het kerkhof ‘toekomstbestendig’
te maken. De Maastrichtse Algemene Begraafplaats, een
Rijksmonument, geldt als één van de mooiste laatste
rustplaatsen van het land.
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Koningsnacht, Bonbonniere / King’s Night

Testen van de A2-tunnel / Safety drill in new tunnel
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Kunstwerk paardengraf / Horse memorial Borgharen

-NOG IETS ANDERS?
PAARDENGRAF

In Borgharen wordt een kunstwerk
onthuld dat herinnert aan de vondst
van 65 paarden-skeletten. De dieren
zijn gestorven tijdens de belegering
van Maastricht in 1794. Kunstenaar
Adri Verhoeven symboliseerde de
paarden door evenzoveel grote
grindblokken.
POP UP IN V&D

In het pand van Vroom&Dreesman
aan de Grote Staat komen zes weken
tijdelijke winkeltjes. Tientallen ondernemers, merken en labels in de
design- en modesector uit binnen- en
buitenland krijgen er onderdak.
CONSERVATORIUM VERHEVEN

Het in 1961 gebouwde conservatorium van Maastricht is verheven
tot Rijksmonument. Den Haag wil
jonge gebouwen uit de naoorlogse
wederopbouwtijd (1950-1965) een
beschermde status geven. Het werk
van architect Piet Dingemans is daar
een voorbeeld van.

Fietsen, niet appen / Cycling: phone off

VAN STREEK

SOFIA WINT

In het voormalige La Place-restaurant
op de begane grond van V&D beginnen
drie jonge ondernemers een eethuis
genaamd ‘Van Streek’. Het heeft
dezelfde formule als La Place, met
nadruk op produkten uit de Euregio.

De pianiste Sofia Raichenko wint de
zestiende Music Award Maastricht,
een bedrag van 4500 euro. Ze is de
beste van vijf pianisten die optreden
voor een overvolle Willem Hijstekzaal
van het conservatorium.

KAASBAR

SAMEN SPELEN

In het voormalige café ‘In de Bonte Kooj’
in de Koestraat opent de 36-jarige
Maastrichtenaar Sjors Weekers de
eerste Maastrichtse kaasbar, Café
Nouveau. Op de kaart: fijne wijnen,
speciale bieren en niet minder dan
dertig soorten kaas.

RKHSV, DBSV en De Heeg gaan het
sportcomplex tussen de Kapitellaan
en de Maastrichterweg in Heugem
delen. De voetbalclubs kampen alle
drie met hetzelfde probleem: minder
leden, lagere inkomsten.

VRIENDENDISC

De sporthal op het Petrus Bandenplein
in Heer wordt gesloopt, omdat
Maastricht te veel sporthallen en
gymzalen heeft. Onder het plein komt
een opvangbekken voor regenwater.

De Philharmonie Zuid-Nederland
brengt een eerste cd uit met composities van Tsjaikovski en Debussy.
De plaat is mogelijk gemaakt door de
Vrienden van het orkest.
MVV SCOORT

De voetballende trots van Maastricht
heeft de financien weer beter op orde,
oordeelt de KNVB. De voetbalbond
deelt de club daarom in in categorie 2.

REGENOPVANG
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Start Amstel Gold Race

Ode aan Jean Nelisssen/Tribute to an icon
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Blue water, green space and urban mushrooms
Not many people know that Maastricht is developing a wonderful new
attraction at the ENCI limestone quarry, just south of the city beyond the
Pietersberg. The transition to a nature reserve and recreation area is in full
swing. In two years we may be swimming there, in a unique large pond
with azure blue water.
From May you can already check out the site from the viewing platform at
the top of an imposing new steel staircase. Or visit the charming Châlet
d´ n Observant, where visitors find themselves right next to the huge churning
machinery of the limestone extraction site.
The Groene Loper is also in the works. This new green space will traverse
the city from north to south on top of the A2 highway tunnel that is now
being built. In May the most northern part of the Groene Loper is opened
by some 250 cyclists and hikers who make a trip from Geusselt castle to
Kasteel Vaeshartelt. Underground, work on the doubledecker tunnel
will be completed by the end of 2016, and in the course of 2017 the parklike
Groene Loper will gradually come into being.
Another interesting development is the urban mushroom farm that two
young entrepreneurs have started. Mick Wiertz and Alexander Eichner
collect coffee grounds from bars and restaurants in Maastricht, to use it
as manure for growing oyster mushrooms. Their startup company
Nonconform employs a cargo bike to bring the waste to a rented hangar
at the Fort Willemweg.

Mei

2016

And did you know that Tom Dumoulin made history in May? For the first
time a Limburger wears the famous pink jersey of the Giro d’Italia. In the
first stage of the cycling race, a time trial in Apeldoorn, Maastricht´s best
professional cyclist prevails. He manages to ride in pink for a few days.
An injury eventually forces Tom to abandon the race.

Photo: United World College / Class of 2016 Leaving
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Begin Groene Loper open / New Green Route opens

GROENE LOPER EN TUNNEL

Ruim 250 fietsers en wandelaars maken een tocht vanaf
kasteel de Geusselt tot het eindpunt bij Kasteel Vaeshartelt.
Daarmee wordt het eerste deel van de Groene Loper vanaf
de Severenstraat tot aan de Meerssenerweg in gebruik
genomen. De werkzaamheden aan de A2-tunnel ogen zo
goed als klaar. Maar er moet nog veel gebeuren voordat
de tunnelbuizen opengaan. De opening staat gepland
voor 16 december 2016. De diverse routes door de tunnel
gaan niet allemaal tegelijk open. Nog niet alle aansluitingen
zijn gereed en sommige in- en uitritten liggen op delen
van de A2 die nog in gebruik zijn. Tal van punten moeten
nog worden afgewerkt, zoals het testen van de tientallen
systemen voor verlichting, beveiliging en ventilatie. Als
de tunnel open is, zijn de bouwers nog niet klaar. Op de
werklijst staan dan onder meer het slopen van het asfalt
op de oude snelweg en het afbreken van de oude viaducten.
ROZE VOOR TOM DUMOULIN

Tom Dumoulin schrijft historie. Voor het eerst trekt
een Limburger de roze trui aan in de Giro d’Italia. In de

eerste rit van de wielerwedstrijd, een tijdrit in Apeldoorn,
eindigt hij als eerste en wint de roze trui. Hij slaagt er in
het roze een paar dagen vast te houden en na verlies weer
even terug te pakken. Een blessure aan het zitvlak noopt
hem uiteindelijk tot opgave. De in Maastricht geboren en
getogen wielerprof woont tegenwoordig net over de grens
in Kanne. Daar wordt hij minder herkend dan aan gene
zijde van de Cannerweg. Om toch zijn koffietjes in het
centrum van Maastricht te kunnen drinken heeft hij een
Vespa gekocht. `Na vijf uur trainen is het net te ver om dat
op de stadsfiets te doen``, vertrouwt hij De Limburger toe.
REKENKAMER ONDERZOEKT WINKELLEEGSTAND

De leegstand van winkels in hartje stad is sinds 2006 bijna
verdubbeld tot negen procent. De leegstand concentreert
zich overigens in de aanloopstraten naar het centrum. Na
het faillissement van Vroom & Dreesmann is de situatie er
niet beter op geworden. Het is reden voor de Rekenkamer
van Maastricht een analyse te maken van de leegstand. De
Kamer wil weten of de gemeente genoeg doet om leegstand
tegen te gaan.
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Landschapsopera Grensmaas / A special open air theatre

Fort Sint Pieter viert / Secret Places Festival

GRINDOPERA BIJ ITTEREN

de unieke grote vijver met het azuurblauwe water. Zover
is het nu nog niet: in september gaat alleen het voorportaal
van de groeve open, met de imposante nieuwe stalen trap.
Vooruitlopend daarop mogen inwoners van Sint-Pieter in
mei al een kijkje komen nemen. Peter Mergelsberg, directeur
van Ontwikkelingsmaatschappij ENCI, vertelt dat de groeve
groter is dan menigeen vermoedt: de afmetingen zijn die
van het Maastrichtse stadscentrum. Ondertussen nemen
steeds meer exoten bezit van de groeve, zoals de kuifeend
en de nijlgans. Volgens Paul Beuk van het Natuurhistorisch
Museum gaat het goed met de biodiversiteit: fauna en
flora floreren. In de groeve nu zelfs de gladde aal, een
beestje dat ooit in Nederland leek uitgestorven.

Paul Coenjaarts, artistiek leider van de stichting Ragen,
is de initiator van landschapsopera De Grensmaas vertelt.
Voor Coenjaarts zit elk landschap vol verhalen. Zijn opera
is een muzikaal-theatrale ontdekkingsreis door ruimte en
tijd die begint aan de Maaspromenade, waarna het boot
via het Juliana-kanaal naar de grindafgraving ten noorden
van Itteren gaat. Daar volgt een wandeling op locatie
onder begeleiding van fanfare Cornelius uit Borgharen.
Verder is er een klankcompositie van Pé Okx en heeft
Frans Budé negen gedichten gebundeld. Er worden zes
voorstellingen gegeven.
MADE IN CHINA, OF PALESTINA

Op het jaarlijkse El Dunya-festival trekt student Brian Megens
de aandacht. Onder de naam Pure Palestina importeert hij
sjaals uit Palestina om die hier te verkopen. Het gaat om
kufiya geweven textiel, in het westen beter bekend als de
Arafat-sjaal. Megens verbleef drie weken op de Westelijke
Jordaanoever voor zijn fotoproject The Other Side of Palestine.
Hij ontdekte dat de meeste sjaals tegenwoordig uit China
komen. In Palestina zelf is nog maar een bedrijfje dat ze
maakt, waar Megens een flinke bestelling deed.
GLADDE AAL ALS NIEUWKOMER

Maastricht krijgt er geleidelijk een prachtige attractie bij:
de voormalige ENCI-groeve. De overgang van een cementwinningslocatie naar een natuur- en recreatiegebied is in
volle gang. Over twee jaar mag er gezwommen worden in

TWEEDE OONDER DRÖK UIT

De succesvolle Maastrichtse jongerenfilm ‘Oonder drök’
uit 2014 krijgt een vervolg. In Cinema Lumière gaat het
tweede deel in première. De makers van dit deel zijn dezelfde als toen, zij het dat ze twee jaar ouder zijn geworden. Dit keer gaat hun rolprent over groepsdruk; het is
allemaal een heftiger en realistischer dan in de eerste film.
Met behulp van Trajekt-jongerenwerker Sjef Zwakhalen
zijn vijftien jongeren uit Malberg en Wittevrouwenveld
aan het werk gegaan. De jongeren filmen vooral hun eigen
leven, en dat blijkt confronterend. Ze zien nu zelf hoe ze
omgaan met elkaar en met hun ouders. Ook zien ze hoe ze
zich op straat gedragen en krijgen ze een spiegel voorgehouden.
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Armeense kruissteen onthuld / Armenian tribute to St Servaas

Dansen op het Libertyball / Dresscode 1945

ARMENEN SCHENKEN KRUISSTEEN

OPERETTE DONNA MARGUERITA IN DE HERKANSING

De Armeense gemeenschap schenkt een traditionele
chatsjkar, een 2,5 meter hoge kruissteen, aan de stad. Op
deze manier willen de Armenen hun dankbaarheid tonen
voor het behoud van het religieus erfgoed van Sint Servaas.
De heilige, die stierf in het jaar 384, zou in Armenië zijn
geboren. Hij bracht het christendom naar onze contreien
en werd de eerste bisschop van Maastricht. Ter ere van
zijn naamdag is er ieder jaar rond 13 mei een processie
naar de Servaasbron op de Cannerweg. De monumentale
kruissteen wordt aangebracht tegen de gevel van de
Servaasbasiliek op het Vrijthof.

De Maastrichtse pianist en componist Math Niël (1909-1970)
is onder meer bekend als componist van carnavalsliedjes
en het clublied van MVV. Via zijn zoon Egid Niël is een
verloren gewaande operette na vijftig jaar boven water
gekomen. In tegenstelling tot bekende opera’s van Fons
Olterdissen is die niet geënt op bestaande melodieën; de
operette van Niël bevat originele muziek van hemzelf.
Componist Jean Lambrechts, die ooit met hem samenwerkte,
weet ontbrekende delen te reconstrueren. Volgend jaar zijn
zes uitvoeringen van Donna Marguerita, zoals het werk
heet, in de Bonbonnière en twee in het openluchttheater
in Valkenburg.

MADE IN MAASTRICHT: OESTERZWAMMEN

Je moet maar op het idee komen: van afval uit de restaurantkeuken mest maken waar oesterzwammen goed van kunnen
groeien. Mick Wiertz en Alexander Eichner hebben er hun
bedrijfje NONCONFORM van gemaakt. Met een bakfiets
halen de twee jonge entrepreneurs bij de horeca koffiedrab
op. In een gehuurde loods aan de Fort Willemweg hebben
ze twee ruimtes ingericht: een voor incubatie en een koelruimte. In de eerste vermengen ze de koffiedrab met stro
en mergelpoeder tot een soort witte mest, in de koelkamer
kunnen de paddenstoelen daarop groeien. Met een productie
van zo’n dertig kilo oesterzwammen per week kan de firma
uit de kosten komen. De oogst wordt verkocht aan de
restaurants die de koffiedrab hebben geleverd. Het plan is
om meer van dit soort duurzame initiatieven te ontwikkelen;
in de loods is nog plaats genoeg.

MAASTRICHTSE SLACHTOFFERS VAN HET NAZIREGIME
In Centre Ceramique is een tentoonstelling te zien over
joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn
er verhalen en foto’s van Maastrichtenaren die in het verzet
zaten en in een concentratiekamp zijn vermoord. De
expositie, getiteld Struikelsteentjes in Maastricht, belicht
ook de achtergrond van 29 joodse families die vereeuwigd
zijn op struikelstenen in de stad. Er zijn 350 Maastrichtse
joden in vernietigingskampen omgekomen. Het idee van
de struikelstenen is afkomstig van de Duitse kunstenaar
Gunther Demnig. Hij legt in 1995 in Keulen de eerste
‘Stolperstein’. Anno 2016 liggen er circa 56,000 steentjes in
meer dan 1600 Europese steden.
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Nat protest tegen Tihange / Anti nuclear protest

Designday 2016: de Meijs e-bike / Made in Maastricht

DEMONSTRATIE TEGEN BELGISCHE KERNCENTRALES
Een flinke plensbui weerhoudt zo’n 1500 mensen er niet
van te demonstreren tegen de Belgische kerncentrales in
Tihange en Doel. De demonstranten trekken vanaf Plein
1992 naar de Markt om hun ongenoegen te laten blijken
over ‘de tikkende tijdbommen’. De actie is georganiseerd
door Groen Links Maastricht en het milieufront Eijsden.
De manifestatie krijgt een euregionaal karakter vanwege
de aanwezigheid van Duitsers, Walen en Vlamingen.

Q-park toiletten in de winkel is een meesterzet geweest:
die zorgen voor extra klandizie. De winkel wordt bemand
door met cliënten van Radar en het Leger des Heils, die
worden begeleid door acht vaste, betaalde krachten. De
afgelopen vijf jaar hebben 72 cliënten hier werkervaring
kunnen opdoen, van wie er 24 zijn doorgestroomd naar
een vaste baan, 12 naar een vrijwilligersfunctie en een
aantal naar een (vervolg-)opleiding.

LIMBURGERS DIKKERDS MOETEN BEWEGEN

Eén op de zes Zuid-Limburgers tussen 40 en 75 jaar heeft
ernstig overgewicht. In het grootschalige, meerjarige project
De Maastricht Studie, waaraan inmiddels achtduizend
mensen uit Maastricht en omgeving meedoen, neemt het
academisch ziekenhuis MUMC diabetestype 2, hart- en
vaatziekten en andere chronische aandoeningen onder de
loep. Eén van de conclusies van de Maastrichtse onderzoekers: de kans op suikerziekte wordt kleiner naarmate
te dikke mensen meer bewegen.
LEGER DES HEILS SCOORT IN MOSAE FORUM

In de kelder van winkelcentrum Mosae Forum huist sinds
vijf jaar een winkel van het Leger des Heils. Het is wel
frappant dat de zaak zwarte cijfers laat zien, terwijl heel
wat winkels in het complex al het loodje legden. In de
50/50 store verkoopt het Leger alleen nieuwe spullen:
dames- en herenkleding, lifestyle producten, cosmetica,
schoenen, tassen en bijouterieën. Het onderbrengen van de

BUBBELBAL VOOR JONGE ASIELZOEKERS IN LIMMEL

Op de velden van voetbalclub RKVCL amuseren zich de
jonge bewoners van het asielzoekerscentrum. Dikke
opblaasballen maken het de jongeren extra moeilijk om
te voetballen. Gehuld in die ballen tuimelen de kinderen
regelmatig om. De meeste kinderen rennen dan ook het
liefste achter een gewone bal aan. Initiatiefnemer Martijn
Roede heeft bij de gemeente geld los kunnen peuteren om
bubbelballen en een opblaasbare pannakooi te huren. Hij
wil zo de verveling verdrijven in het azc.
RADIOMAN OVERLEDEN

Fred van Leeuwen overlijdt op 90-jarige leeftijd. In de jaren
vijftig en zestig was hij programmamaker bij de Regionale
Omroep Zuid; een bekende radioman die uiteindelijk
directeur werd van de omroep die nu L1 heet. In zijn tijd
was Van Leeuwen één van de weinigen die Limburgers
informeerde over moderne kunst en literatuur.
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El Dunya: zon en trommels / World music in Stadspark

Herdenking bevrijding stad / Remembering Liberation Day
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Toneelgroep Maastricht: Montyn / A tribute to those fallen in WW2

Stadsgastvrouw in nieuw jasje / Maastricht hospitality

SPEUREN NAAR LA GRANDE ENTRÉE
Ooit hadden de grotten van Maastricht een Grote Ingang.
Men neemt aan dat die rond 1500 al bestond. Een eerste
afbeelding ervan dateert van 1673, het jaar dat de Fransen
de stad belegerden. De oorspronkelijke imposante ingang
van het noordelijk gangenstelstel van de Sint Pietersberg
moet ongeveer 13 meter hoog en 16 meter breed zijn geweest.
Van deze Grande Entrée aan de Mergelweg is niets meer
te zien. Hij is ongeveer honderd jaar geleden ingestort en
nu totaal vergeten. Hans Ogg en Kevin Amendt van het
Sint Pietersmuseum in hoeve de Lichtenberg zijn bezig
een reconstructie te maken. Daartoe proberen ze zoveel
mogelijk informatie te verzamelen, vooral over hoe de
grottenpoort er precies heeft uit gezien.

MAASTRICHT WORDT WELLICHT ONGEHOORZAAM

LUCHT BIJ BUSSTATION ERNSTIG VERVUILD

Accordeonist André van Dijk raakt na een optreden in café
’t Haantje op de Markt zijn instrument kwijt. Zijn auto
vindt hij opengebroken terug in de parkeergarage onder
het appartementencomplex waar hij woont. Hoewel de
accordeon is teruggevonden, mist van Dijk al zijn partituren en teksten net als zijn computer met begeleidende
muziekbanden. Louis van den Bongaert snelt samen met
kastelein Erik Crijns te hulp met een benefietconcert. Van
Dijk hoeft overigens zelf niet te spelen maar ontvangt wel
zijn honorarium en vele giften van stamgasten en andere
bezoekers.

Iedereen die wel eens langs de stationair dieselende bussen
bij het NS-station gaat ruikt het: de lucht daar is niet pluis.
Metingen van de actiegroep Milieudefensie hebben het nog
eens onderstreept: de lucht op de Parallelweg bij Maastricht
Centraal is ernstig vervuild. De straat neemt zelfs de vierde
plaats in op de lijst van Nederlandse straten met de meeste
luchtverontreiniging door stikstofdioxide. De Stadhouderskade in Amsterdam neemt de eerste plek in, de Kasteel
Hillenraadweg in Nazareth (langs de A2) staat zesde. Groen
Links in de gemeenteraad wil weten wanneer Maastricht
elektrische of hybride bussen krijgt.

Als staatssecretaris Jetta Kleinsma de strenge regels voor
werkzoekende vijftigplussers niet versoepelt, dreigen de
gemeente Maastricht en de andere Heuvellandgemeenten
met een boycot. Wethouder André Willems van Maastricht
vindt dat Kleinsma moet stoppen met het opzadelen van
oudere werkzoekenden met onzinnige verplichtingen.
Als de PvdA-bewindsvrouw voor de zomer niet reageert,
kiezen de gemeenten zelf voor experimenten om de oudere
werkzoekenden te ontzien zoals het afschaffen van de
sollicitatieplicht. Volgens Willems staan in Nederland staan
600,000 mensen aan de kant, terwijl er maar 150,000
vacatures zijn. “Dat zegt toch alles”.
BENEFIETCONCERT IN CAFÉ ’T HAANTJE
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Wethouder Aarts steekt eerste asperge / Harvesting the first white gold

Snackbars op wielen / Foodtruck festival in Stadspark
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Servatius laat zich zien / Housing Association Day

Mestreechs Volleks Tejater / Playing with the devil

AMATEURVOETBAL: HET WEL EN WEE
Een hoogtepunt van het Maastrichtse amateurvoetbal in
het seizoen 2015-2016 is het kampioenschap van VV Heer in
de derde klasse A. Na een spannende competitie pakt de
club de titel in de laatste wedstrijd. Het elftal promoveert
rechtstreeks naar de 2de klasse, het tweede kampioenschap
op rij. In de derde klasse is het niet alleen victorie voor de
Maastrichtse clubs. Willem I eindigt als laatste en degradeert
roemloos naar de vierde klasse. Beter vergaat het Leonidas
uit Wolder. Na een lange periode in de onderste regionen
herpakt de club zich en weet zo het vege lijf te redden.
VVSCM, de fusieclub Standaard Caberg Maastricht, grijpt
naast de titel en slaagt er ook in de nacompetitie niet in
promotie af te dwingen. In de tweede klasse G handhaaft
nieuwkomer Geusselt Sport zich keurig. De club mag zelfs
nacompetitie spelen, overigens zonder veel succes. Ook
VV Scharn weet zich te handhaven. In de vierde klasse A
doen de Maastrichtse clubs het slechter. RKVVL/Polaris
is lange tijd koploper maar raakt in de eindfase helemaal
van slag: VV Schimmert eist de titel op. In de vierde klasse
degraderen maar liefst vier clubs. Twee daarvan komen
uit Maastricht: VV de Heeg en VV Daalhof zijn net van de
vijfde naar de vierde klasse gepromoveerd, maar redden
het niet. De Heeg eindigt als laatste en degradeert direct.
Daalhof speelt nog wel nacompetitie maar delft uiteindelijk
ook het onderspit. De andere Maastrichtse clubs doen het
beter. RKVCL uit Limmel speelt het hele seizoen bovenaan
mee, RKHSV uit Heugem doet het als middenmoter redelijk,
terwijl SC Jekerdal een formidabele eindsprint inzet om te

eindigen in de middenmoot. In de vijfde klasse A is er voor
Maastricht weer wat te vieren. Studentenclub DBSV wordt
kampioen en keert na één seizoen weer terug in de vierde
klasse. IBC’03 uit Borgharen/Itteren blijft vijfdeklasser.
KIND, MIJN KIND

De Nederweertse fotograaf Theo Derksen zag jaren geleden
beelden van Srebrenica. Hij vroeg zich af hoe het toch kan
dat dergelijke gruwelijke geweldsconflicten zich blijven
herhalen. Dat heeft geleid tot de bijzondere foto-expositie
‘Kind, mijn kind’ in gebouw M op Tapijn. De foto’s komen
uit het archief van Auschwitz en zijn door Derksen bewerkt.
Het gaat om gezichten van joden, Roma en homoseksuelen
die het vernietigingskamp niet hebben overleefd. Bij de
tentoonstelling, met diverse workshops en lezingen voor
studenten, zijn ook kunstenaar Jos Wigman, componist
Ernst Jantz en filosoof Willem Jansen betrokken. Stichting
Tout Maastricht maakte het financieel mogelijk.
US MVV-KE

MVV maakt een verdienstelijk seizoen door. Na een
moeizaame start gaan de mannen steeds beter voetballen.
Ze slagen er in een periodetitel te pakken, hetgeen deelname
aan de play-offs mogelijk maakt. MVV start daarin hoopvol,
in de tweede ronde strandt de club echter tegen de Graafschap.
Uitgerekend Maastrichtenaar Bryan Smeets voltrekt het
vonnis. Zoiets had hij eerder al gedaan in de laatste competitiewedstrijd van De Graafschap tegen Ajax, waardoor
het kampioenschap naar PSV gaat.
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Universiteit viert met sport / MU at 40: Faculty Fight

Vrijdagmarkt bloeit weer / Friday, a great marketday
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Jo Schoonbroodt rent / Maasmarathon 2016

-NOG IETS ANDERS?
PRIJS VOOR CARDIOLOGE

Rachel ter Bekke van het Maastrichts
Universitair Medisch Centrum krijgt
in San Francisco de tweede prijs voor
jonge onderzoekers van de Heart
Rhythm Society. Ze doet onderzoek
naar een genetische afwijking die kan
leiden tot hartritmestoornissen.
JOUR DU MUGUET

De Alliance Francaise Maestricht
organiseert Le Jour du Muguet.
Honorair consul Camille Oostwegel
reikt een bronzen kunstwerk van
Anke van Kooten uit aan Frans
Hermans van La Fondation Project
Extraordinaire Maestricht, die elk
jaar Quatorze Juillet viert in het
Jekerkwartier.

Zilver voor Uschi Freitag /
Silver medal for Uschi Freitag

GRAND CREMATORIUM

ZILVER VOOR USCHI

Het landgoed Grande Suisse wordt
een crematorium. De gemeente is blij
met het initiatief van Monuta: Grande
Suisse was voordat het in verval raakte
een pareltje in de Landgoederenzone.

De Maastrichtse Uschi Freitag wordt
op het EK-schoonspringen in Londen
tweede in de finale van de 3-meterplank.
Het is de eerste medaille voor Nederland bij het schoonspringen in 21 jaar.

SCHIPHOLBUS

ESCAPE ROOMS

Maastricht en Maastricht Aachen
Airport krijgen een directe snelbusverbinding met Schiphol. Vanaf 9 juni
gaat tweemaal daags een luxe bus
rijden, alleen voor reizigers van KLM
en verwante maatschappijen als
Transavia.

Ex-hoteldirecteur Lex Nijenhuis heeft
in een pand aan de Boschstraat zes
‘ontsnappingskamers’ ingericht. Het
zijn kamers waar je pas uit komt als
een aantal opdrachten zijn uitgevoerd.

KASTEEL GEUSSELT

Het kasteeltje bij het MVV-stadion
krijgt een privékliniek voor plastische
chirurgie in huis. De naam van de
inrichting? Mooi.

RUE DE LA FÊTE

ANTIEKMARKT

De Heggenstraat is even omgetoverd
in een straat in Parijse sferen, met een
chansonorkest, wijn, oesters en zelfs
een nep gendarme -net als vijftig jaar
geleden bij de Petit Parisfeesten rond
het Amorsplein.

De zaterdagse antiek- en brocantemarkt
in de Stationsstraat verhuist voorlopig
naar de Markt, vanwege de bouw van
de ondergrondse fietsenstalling bij
het NS-station. De standhouders zijn
blij met de nieuwe plek.

MVV-MUSICAL

Theater aan het Vrijthof start de voorverkoop van de MVV-musical Esof d’n
duvel demèt späölt. Het Mestreechs
Volleks Tejater voert het stuk vanaf
27 oktober veertien keer op.
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Vrienden Vaeshartelt in actie / Protest at the manor house

Kleine winkels in ex-V&D / Temporama try out in former department store
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Heavy metal, coffee, rubber and a golden jubilee
June brings good news for the Maastricht economy: Thomas Regout, a global
player in the field of rail systems for ATM machines, is investing millions.
The metal products plant remains in the Belvédère area just north of the
city centre. Automation means that its 200 workers will soon be able to
make four million rails, almost doubling current production. Regout is a
well known industrial name in town, with a first factory established some
200 years ago.
Belvédère will smell the coffee, too. Renowned family business Maison
Blanche Dael will start a coffee roaster in a former warehouse. The industrial
monument is located right behind the white Eiffel building. Visitors can
come and watch the process of roasting, and there will be a tasting room for
coffee and tea plus a cultural stage. In 2018 this coffee experience hopes to
open its doors.
It may sound a bit odd, but Maastricht can now call itself rubber city.
Not because of sudden large-scale rubber production, but because a team
of the German-Saudi firm Arlanxeo has moved into the De Colonel office
building near the station. A staff of fifteen people there manages the joint
venture between the German rubber company Lanxess and large oil producer
Saudi Aramco. There is a rubber factory not far from Maastricht, at the
Chemelot chemical industry park, that belongs to the joint venture.

Juni

2016

And did you hear about the golden jubilees at another industry in town?
Three employees of Sappi who all started working at the paper mill at the
age of fourteen, have completed a full half century there. Hats off to Harry
Crapts, Bèr Wasbauer and Henk Gijbels, strong sixty something men who
still work shifts. On the day they can finally go into retirement they will be 65
years and nine months old, having worked 51 years for the same employer.

Photo: Wolder wordt Belsj / Soccer unites over borders
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Hotelschool proeft Syrische keuken / Syrian cuisine in Maastricht

UITWISSELING VAN SMAKEN

DOORDEWEEKSE TOERISTEN

De Syrische keuken zal de komende jaren ook in Maastricht
bekender worden, door de vluchtelingen uit dat land.
Voor creatieve studenten van de Maastrichtse Hotelschool is het een mooie aanleiding om -in het kader van
hun opleiding- een Syrisch getint foodtruckfestival te
organiseren. Op een juni-avond is het zover: bij een
klassieke Citroen HY bus proeven zo´n vijftig gasten
hapjes als kubbeh (Syrische bitterballen gevuld met
couscous, lamsgehakt en pijnboompitten) en andere
voor velen nieuwe lekkernijen. Via Prins Ali, de Syrische
prins carnaval van Maastricht, hebben de studenten
hulp gekregen van de 19-jarige Anas Ghadri en zijn vader
Hassan bij recepten en ingrediënten. Vader en zoon
hebben wel een beetje pech, want vanwege ramadan
mogen ze die dag niet meeproeven. Ook Zara Gumus
van restaurant Mezze in Valkenburg is van de partij.
` Dit is de keuken die ik gewend ben. Veel munt, citroen,
granaatappel, kikkererwten en kruiden. En vaak een
contrast tussen pittig en fris``. Mezze heeft inmiddels
een Syrische kok in dienst.

Maastricht gaat in het najaar een campagne op touw zetten
om meer doordeweekse bezoekers te trekken. Het voornaamste doel is de hotelbezetting midweeks op te peppen
en de lokale economie een extra impuls te geven. Het
initiatief gaat uit van het nieuwe Stimuleringsfonds Overnachtingen Maastricht (SOM). De promotiecampagne
‘Maastricht Midweek’ wordt gevoerd door het centrummanagement en de VVV/Maastricht Marketing. Ook de
hotels en de gemeente zijn erbij betrokken. Maastricht is
nu nog vooral in trek bij weekendtoeristen en dagjesmensen.
MAGISCH VONNIS

De rechter oordeelt in de soap rondom de organisatie van
Magisch Maastricht: stichting Winterevents mag het
evenement in december organiseren. Mededingers als
Vrijthof Mooi!, Drawing Board en Duursma Groep betogen
dat de aanbesteding doorgestoken kaart is geweest. De
rechter stelt echter dat daar geen enkel bewijs voor is.
De magistraat verbiedt de gemeente dan ook de concessie
aan een ander dan Winterevents te gunnen.
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Juni is een natte maand / Plenty of rain in June

Blogger en Vloggers op bezoek / Lab New Maastricht event

ZWARE REGENVAL

op het MECC en andere gemeentepanden te leggen. Volgens
wethouder John Aarts worden de kosten in vijftien jaar
terugverdiend. Het streven is de stad in 2030 klimaatneutraal te maken. Om dat doel te bereiken is het Maastrichts
Energie Akkoord gesloten, waarvan de zonnepanelen en
het beter benutten van restwarmte een onderdeel zijn.

In de eerste week van juni krijgen delen van Europa te maken
met zware regenbuien. Ook in Limburg en Maastricht
regent het flink. De A2-tunnel loopt hier en daar onder,
zoals op het Europaplein bij de toerit naar Luik, in de
Severentunnel en bij het talud langs de Sibemaweg ter
hoogte van hotel Van der Valk.
RUBBERHOOFDSTAD MAASTRICHT

Het is even wennen voor het imago van de stad, maar
Maastricht mag zich zomaar rubberhoofdstad noemen.
Niet omdat er opeens grootschalige rubberproduktie
binnen de gemeentegrenzen is gekomen, maar omdat de
Duits-Saoedische firma Arlanxeo ruimte heeft betrokken
in kantoorflat De Colonel bij het station. Daar werken nu
vijftien mensen, die de joint venture beheren tussen het
Duitse Lanxess en olieproducent Saudi Aramco. Ook de
rubberfabriek op Chemelot die de Duitsers vijf jaar geleden
van DSM kochten hoort daarbij.
ZONNEPANELEN OP GEMEENTEPANDEN

Maastricht gaat meer investeren in duurzaamheid, met
de aanbesteding van de plaatsing van zonnepanelen op
diverse gemeentepanden. De energie-opwekkende dakplaten komen te liggen op het Theater aan het Vrijthof,
het Werkplein in Randwyck, Stadsbeheer in Limmel,
het Gemeenteloket in Mosae Forum en Kumulus in de
Herbenusstraat. De panelen moeten eind 2016 in gebruik
zijn. De gemeente heeft ook plannen om 1800 zonnepanelen

VIJFTIG JAAR BIJ DE PAPIERFABRIEK

In een tijd dat veel banen tijdelijk zijn vieren drie werknemers
van papierfabriek Sappi een uitstervend fenomeen: het
gouden dienstjubileum. De mannen zijn allemaal op hun
veertiende begonnen op de Lommelefebrik oftewel de KNP
(Koninklijke Nederlandse Papierfabriek) met als directeur
Leon Lhoëst. De zestigers Harry Crapts, Bèr Wasbauer en
Henk Gijbels werken nog alle drie in ploegendienst, gemiddeld 33,6 uur per week. Wanneer ze met pensioen gaan (op
de dag dat ze 65 jaar en negen maanden oud zijn) hebben ze
ieder 51 jaar bij één en dezelfde werkgever op de teller staan.
OOK ’S NACHTS TRAUMAHELI’S

De Provincie stelt een nieuwe luchthavenregeling vast,
waardoor voortaan ook ’s avonds en ’s nachts traumahelikopters mogen opstijgen en landen bij het academisch
ziekenhuis MUMC+. Het verzoek daartoe is uitgegaan
van het ziekenhuis zelf. Tot nu toe mag de heli veertig
keer per jaar landen. Dat wordt uitgebreid tot 160 vliegbewegingen. Het ziekenhuis heeft immers niet alleen een
regionale functie maar ook een landelijke als trauma- en
neonatologiecentrum.
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Pastoor Hanneman / A popular priest passed away

De Verfraaiers slaan toe / Art under the bridge

MATHIEU HANNEMAN (1950-2016)

LAATSTE TREIN NAAR LOURDES

De pastoor van de Sint Servaaskerk, Mathieu Hanneman,
overlijdt op 65-jarige leeftijd. De uit Kerkrade afkomstige
priester is ongekend populair in de stad. In 1991 komt de
aimalbele Hanneman naar Maastricht, waar hij de stuwende
kracht is achter de Heiligdomsvaart, een evenement dat om
de zeven jaar wordt gehouden. In de aanloop naar de editie
van 2011 krijgt hij te horen dat hij darmkanker heeft. Medio
2012 meldt hij dat het met zijn gezondheid de goede kant
op gaat: “Ik heb verlengtijd van de Lieve Heer gekregen”.
Zijn tijd blijkt in juni 2016 toch gekomen. Hij zou in oktober
zijn 25-jarig jubileum als pastoor-deken vieren en zijn
40-jarig priesterschap, maar dat is hem niet meer gegund.
Pastoor Hanneman draagt nog wel het thema aan voor
de volgende Heiligdomsvaart in 2018: “Doe goed en zie
niet om”. Het is een tekst die hij las op een wegkruis in
Cadier en Keer.

Na 95 jaar stopt het Maastrichtse Huis voor de Pelgrim met
het organiseren van treinreizen naar Lourdes voor zieken
en gehandicapten. Wie voortaan nog op bedevaart wil, moet
het vliegtuig nemen of er met een touringcar heen gaan.
Het inpassen van de nachttrein naar Lourdes in het
spoornet werd steeds problematischer, het gebruikte
treinmaterieel begon ook te oud te worden. Olivier
Dols, directeur van het Huis voor de Pelgrim, is er niet
gelukkig mee: “We gaan er alles aan doen om diegenen
die naar Lourdes willen, daarheen te brengen. Dat zijn
toch nog drieduizend mensen per jaar. Hoe we dat gaan
regelen, weten we nog niet precies. Waarschijnlijk gaan
we nachtbussen inzetten waar personen ook liggend
in vervoerd kunnen worden”. In september vertrekt de
laatste Lourdes-expres van station Maastricht.

EXACTE SCHOLIEREN

Over Chemelot gesproken: daar gaat in juni Jet-Net
Zuid-Limburg van start, een initiatief om scholieren van
havo en vwo warm te maken voor een toekomst in de exacte
vakken. Op initiatief van DSM hebben negen bedrijven
en elf scholen in Maastricht en regio de stap gezet naar
deelname aan het Jongeren en Technologie (Jet) Netwerk
Nederland. De Chemelot Brightlands Campus vormt samen
met de nieuwe Brightlands Health Campus in Maastricht
en de Data Campus in Heerlen de ruggegraat van een
toekomstbestendige regionale economie.

PAAL VOOR ONTHEEMDE VLEERMUIZEN
Robin van Hontem, Janicke Kernland en Daniel Meier van
Collective Bee winnen de eerste Design Award Made for
Maastricht. Hun winnend ontwerp is een Batpole, een
tijdelijke opvangplek voor vleermuizen voor het geval dat
het gebouw waarin ze huizen wordt verbouwd. Het is een
zeven meter hoge stalen paal met een abstract vleermuissilhouet op de kast bovenop -een knipoog naar de stripfiguur
Batman. Vleermuizen houden zich nogal eens op in oude
panden in de binnenstad. Ze zijn heel nuttig omdat ze
insecten eten. De ontwerpprijs levert de bedenkers een
bedrag van vijfduizend euro op.
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Picnic Night, Stadspark

Zie je ´m? / Joint Strike Fighter over Maastricht

CHRIT EN FRANS IN MUSEUM AAN HET VRIJTHOF

MEER ELEKTRISCHE OPLAADPUNTEN

Een Maastrichtse duo-expositie in het Museum aan het
Vrijthof: schilderijen en tekeningen van Chrit Rousseau en
gedichten van Frans Budé. “Doorgaans wordt een profeet
in eigen stad niet geëerd”, meent de schilder, wiens werk
wordt geinspireerd door de vaak verre reizen die hij maakte.
De dichter: “Ik ben niet zo bereisd als Chrit maar ik heb
wel een rijke fantasie. Wat we gemeen hebben is empathie
voor mensen die het lastig hebben, die tobben met hun
gezondheid. Chrit’s schilderijen tonen dan ook geen landschappen maar mensen die bij de dokter komen of zichtbaar
lijden”. Rousseau herkent zich in Budé’s gedichten. Als hij
ze leest denkt hij ´hier sta ik zelf´. De schilder en de dichter,
ze inspireren elkaar.

De gemeente wil het aantal laadpalen voor elektrische auto’s
drastisch uitbreiden. De vraag ernaar is flink toegenomen.
Het streven is om binnen een straal van driehonderd meter
vanaf een werkplek of een woning een laadstation te
installeren. De stad telt nu slechts tien laadpalen. Het
stadsbestuur wil het elektrisch rijden stimuleren en de
infrastructuur van laadpalen als collectieve voorziening
aanbieden. Zo hoeven de eigenaren van ‘stekkerauto’s’
tijdens het laden geen parkeergeld te betalen. Diverse
bedrijven en individuele burgers hebben bij de gemeente
verzocht om een oplaadplek dichtbij.

KOFFIEBRANDERIJ NAAR SPHINX-TERREIN

Belvédère gaat in 2018 lekker naar koffie ruiken, als het
goed is. Het gerenommeerde ambachtelijke familiebedrijf
Maison Blanche Dael wil zijn intrek nemen in een pand
op het Sphinx-terrein. De koffiebranderij en theepakkerij
-sinds 1878- gaat het zogeheten ‘Brikkegebouw’ betrekken,
een voormalige opslagloods van de oude aardewerkfabriek.
Het industrieel monument ligt pal achter het witte Eiffelgebouw. Directeur Albert Berghof van Blanche Dael wil de
oude loods kopen en verbouwen. Bezoekers kunnen komen
kijken naar het proces van koffiebranden, en er komt een
koffie- en theeproeverij en een cultuurpodium. In 2018
hoopt de koffiebranderij de deuren open te kunnen zetten.
De winkel in de Wolfstraat blijft gewoon open.

VALCURSUS VOOR OUDEREN

In Nederland belandt gemiddeld elke zes minuten een
oudere na een valincident op de spoedeisende hulp van
een ziekenhuis. Jaarlijks overlijden ruim 2800 senioren
na een val. Tanja Dorresteijn heeft dit in beeld gebracht
in promotieonderzoek, op basis waarvan de Maastrichtse
universiteit een individuele cursus ontwikkelde die het
aantal valincidenten moet verminderen. Centraal staat
daarbij het wegnemen van de angst om te vallen. De cursus
slaat aan bij ouderen, die zich zekerder gaan voelen en weer
op straat durven. Wie thuis blijft vereenzaamt eerder en
beweegt te weinig, waardoor conditie en spierkracht
afnemen. Dat vergroot weer de kans op vallen. Volgens
hoogleraar Ruud Kempen zorgt de cursus ervoor dat de
zelfredzaamheid van ouderen toeneemt en dat ze weer
deelnemen aan maatschappelijke activiteiten.
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Jekerkwartier in aktie / Maastricht’s French Quarter

Avondvierdaagse, Jekerdal / Summer hiking
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Wolder wordt Belsj / Soccer unites over borders

NEDERLAND EVEN EEN STUKJE KLEINER

MOSAE FORUM KRIJGT ZORGBOULEVARD

Speelse inwoners van Wolder hebben de grens tussen België
en Nederland tijdens het EK-voetbal even verlegd. Met veel
ceremonieel worden twee nieuwe grenspalen gezegend.
Eén van de drijvende krachten achter de grensverlegging
is Coen Smits, kroegbaas van het naburige café De Pepel.
De Woldenaren willen graag de Rode Duivels steunen, die
anders dan Oranje wel meedoen aan het kampioenschap,
maar dan wel als tijdelijke inwoners van de Belgische
buurgemeente Riemst-Vroenhoven. Burgemeester Mark
Vos komt een biertje drinken in zijn kortstondige nieuwe
terroir. De vreugde mag niet lang duren: de Belgische ploeg
wordt sneller dan verwacht uitgeschakeld.

Mosae Forum gaat onderdak bieden aan een medisch
centrum met tal van specialisten en voorzieningen. De
panden aan de Gubbelstraat staan voor een groot deel al een
tijd leeg. Er huist nu alleen een grote huisartsenpraktijk en
een apotheek. Het nieuwe centrum voorziet in de vestiging
van een tandarts, een verloskundige, een dermatoloog, een
logopedist, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een
psycholoog en een maatschappelijk werker. De nieuwe
(para)medische boulevard zal naar verwachting in september
open gaan.

SURPLUS AAN EVENEMENTEN

In de maand mei is veel geklaagd dat het aantal evenementen
de spuigaten uitloopt. GroenLinks vraagt het stadsbestuur
aan te haken bij de nieuwe provinciale evenementenagenda
die in ontwikkeling is, omdat er dringend behoefte is aan sturing en regie. Het gaat daarbij niet meer alleen om toerfiets- en
andere sportfestijnen, maar ook om culturele activiteiten.

OPENBAAR VERGADERPACT

De universiteitsraad en de gemeenteraad sluiten een pact.
Ze zullen regelmatig samen in het openbaar vergaderen.
Thema’s die op de eerste dag worden besproken, zijn onder
meer de studentenoverlast en de invoering van een
keurmerk voor studentenhuizen. Het samen vergaderen
is overigens geen primeur. Bij de start van de universiteit
in 1976 is al eens zo’n bijeenkomst gehouden.
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Burgemeester op café bezoek / Enjoying the soccer

Wint Duitsland weer? / German soccer students
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Lumière verhuist naar Ketelhuis / Cinema Lumière is moving

Limburg en Luik ruilen land / Exchange of land with Liège

THOMAS REGOUT INVESTEERT MILJOENEN

MAASTRICHTSE MOSKEE BREIDT UIT

Goed nieuws voor de Maastrichtse economie: Thomas
Regout, wereldspeler op het gebied van geleidersystemen,
gaat miljoenen investeren in modernisering. De fabriek
blijft in Belvédère. Automatisering betekent dat de fabriek
straks in plaats van 2,2 miljoen niet minder dan vier miljoen
geleidesystemen kan maken met ruim 200 personeelsleden.
Volgens directeur Kees van Spaandonk gaat de productie
nu nog vaak op de ouderwetse manier met veel en zwaar
handwerk. Straks kan Regout, een industriële naam die al
200 jaar in Maastricht bekend is, efficienter kleine maatwerkseries maken voor bijvoorbeeld geleiders voor geldcassettes
in pinautomaten en toepassingen in de auto-industrie zoals
geleiders voor armsteunen en uitschuifbare ijskastjes in
vrachtwagens.

De El Fath moskee in Malpertuis is bezig met een uitbreiding,
die in 2017 helemaal klaar moet zijn. Met de uitbreiding
wil het moskeebestuur voor de Islamitische gemeenschap
in Maastricht de mogelijkheid bevorderen om eigen geloof
en cultuur ruimer te beleven. Maastricht telt ruim vijfduizend
inwoners van Marokkaanse en Turkse afkomst. Ongeveer
7500 moslims in de regio maken regelmatig gebruik van
de Marokkaanse El Fath (´Opening´) moskee en het ernaast
gelegen Turks cultureel centrum, dat als moskee wordt
gebruikt door de Turkse en Koerdische gemeenschap.
Beide gebouwen hebben sociale ontmoetingsruimten, er
is ook een kruidenierswinkel en een snackbar in huis.
De moskee in Maastricht-west ging in 2003 open. El Fath
doet sinds begin 2016 mee aan een proef met vertrouwenspersonen die radicalisering onder jongeren moeten
tegengaan. Het is een initiatief vanuit de islamitische
gemeenschap in Limburg, ontstaan nadat jongeren in 2014
naar Syrie en Irak vertrokken. Eén van hen was de Maastrichtse scholier Sultan Berzel, die een zelfmoordaanslag
pleegde in Bagdad.

EEN BIJZONDERE VRIENDSCHAP

Glenn Wijntjes (34) wordt thuis in Amby opgehaald door een
elf meter lange Hummerlimousine voor een verrassende
vakantietrip. De reis is hem door zijn vrienden aangeboden.
Wijntjes lijdt aan de spierziekte ataxie van Friedreich, waardoor hij in een rolstoel zit. Dat weerhoudt zijn vrienden er
niet van hem mee te nemen op vakantie naar Mallorca.
En dat niet alleen: ze helpen hem ook met aan- en uitkleden,
wassen, plassen en tillen hem ’s avonds in bed. Een all
inclusive vriendschap.
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Zusterstad Chengdu op bezoek / Chengdu delegation visit

Haaien in het NHM / Shark watching at the Museum of Natural History
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Speelse zomeractie VVV / Summer in the city

-NOG IETS ANDERS?
TOM NEDERLANDS KAMPIOEN

Tom Dumoulin wint op het NK-wielrennen in Middelharnis de titel van
beste tijdrijder van Nederland. De
Maastrichtenaar rijdt de afstand van
vijftig kilometer in 59.04.34 en is
daarmee sneller dan Jos van Emden,
die tweede wordt.
PARKEREN MET MOBIELTJE

Ook Maastricht sluit aan in de lange
rij gemeenten waar mobiel betalen
van parkeergeld mogelijk is. En dan
voor de -tot op de minuut- exacte
parkeerduur, op 10.700 parkeerplekken
in de stad.
FEESTZAAL WORDT BOWLING

De voormalige feestzaal Festivillage aan
de Boschstraat wordt na jarenlange
leegstand een bowling van Bison
Beheer. Het bedrijf exploiteert al
bowlingcentra in Haarlem, Utrecht en
Maarssen. Maastricht was bowlingvrij
sinds 2014, toen Brunswick Bowlingcentrum de deuren sloot.

Wolder: D´Artagnan festival / French festival

PAUL PENDERS DIRECTEUR MVV

TRICHTER VOOR DIERENPARK

Paul Penders wordt de opvolger van
Frans Erens als algemeen directeur
bij MVV. Penders speelde begin jaren
zestig zes seizoenen voor MVV. De
52-jarige Penders is jarenlang projectleider geweest bij Wonen boven
Winkels. In 2011 keerde hij terug
bij MVV als één van de grondleggers
van Maastricht United, een samenwerkingsverband van 21 amateurclubs,
Maastricht-Sport en MVV.

Wethouder Gerdo van Grootheest
reikt de stedelijke onderscheiding
‘de Trichter’ uit aan stichting Dierenpark Maastricht. Die zet zich al jaren
belangeloos in voor het beheer van
het in 1920 geopende dierenpark in
het stadspark.

BLOKKERSEPOORT

Winkelcentrum Brusselsepoort komt
in handen van HB Capital, de investeringsmaatschappij van de familie
Blokker. De winkeliers reageren
positief. Ze hopen dat de geplande
opfrisbeurt van het winkelcentrum
nu kan doorgaan.

DUCKRACE LEVERT OP

De derde editie van de Duckrace van
Tafelronde 174 levert 40,000 euro op.
De gesponsorde badeendjes maken
weer hun tocht naar de uitmonding
van de Jeker in de Maas, `a raison
van vijf euro per eend. Het geld gaat
onder meer naar de Grummelkes in
Cadier en Keer en stichting de Gouwe.
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Hoogwaterrisico bekeken / Checking the risk of flooding

Fashionclash, Tapijn
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Green strollers, a fast cyclist and a fallen consul
Maastricht is home to some interesting new companies. Take Greentom,
a start up based in the Molensingel business park, just a kilometer south
of the MUMC+ and the Brightlands Health Campus. It makes what it
claims is the greenest stroller on the planet. The fabric, for example, is
made of recycled drinking bottles.
The man behind this strong, safe and happy stroller is Bart Bost, an acclaimed
designer from the village of Baneheide in the deep south of Limburg. He got
Greentom up and running as a company that now employs some 30 people
and exports to over 30 countries. Bost is preparing to conquer an even larger
niche in the global stroller market, assisted by students of Maastricht
University School of Business and Economics (SBE) who take the course
Value-Based Marketing.
Talking about Tom, anyone interested in cycle racing must by now have
heard of Tom Dumoulin, Maastricht´s most interesting sports star. In this
summer´s Tour de France he managed to win two stages, after which he fell
off his bike and broke a wrist. This did not prevent him from participating
in the Rio Olympics in August, where he won a silver medal.
And did you hear about the consul who fell of his horse, figuratively speaking?
We have to call him BenV. here, since he was arrested for major tax fraud.
Ben is well known in Maastricht as a real estate investor and a man of the
good life: he was the one behind the flashy polo tournament that turned
Vrijthof square into an sandpit once a year. His office flew the flag of
Montenegro, the tiny Balkan state that made him a honorary consul.
It´s all over now: no more polo horses trampling the Vrijthof, no more flags,
just an impressive tax fine hovering overhead.

Photo: Walsen op de Servaesbrug / Dance like Andre Rieu
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Ruben krijgt de Trichter uit handen van wethouder Mieke Damsma/ Puppeteer Komkommer receives an award

TRICHTER VOOR KOMKOMMER

Maastrichts meest vermaarde poppenspeler Ruben
Komkommer ontvangt de Trichter, de speciale onderscheiding van de gemeente voor mensen die op bijzondere
wijze van waarde zijn voor de stad. De oprichter van
Rubens Poppentheater dankt de stadspenning aan zijn
veertigjarig jubileum als poppenspeler en theatermaker.
Zijn bekendste personages, zo weten generaties Maastrichtse
kinderen en ouders, zijn Snuf en Oom Agent.
UZZE TOM WINT TOURRITTEN EN RIO-ZILVER

Tom Dumoulin verrast vriend en vijand door in Andorra
onder moeilijke weersomstandigheden de negende etappe
van de Tour de France te winnen. Hij rijdt op de flank van
de laatste berg weg bij de beste klimmers ter wereld. Op
karakter, met intelligentie en met een fantastisch stel benen
is hij de baas in de zwaarste rit van de Tour van 2016. De
beste wielrenner van Maastricht, Limburg en wellicht heel
Nederland wint daarna nog een etappe: hij wordt eerste in
een tijdrit, zijn tweede zege in zes dagen. Dumoulin is de
eerste Nederlander die in drie opeenvolgende grote rondes

(Vuelta, Giro en Tour) een etappe weet te winnen. Het
nieuws van zijn overwinning in de tijdrit wordt overigens
geheel overschaduwd door een vreselijke terreuraanslag op
de boulevard van Nice. In de tweede tijdrit van de Tour de
France wordt Tom tweede na geletruidrager Chris Froome.
Een derde etappezege zit er niet in: een dag later valt de
Maastrichtse wielrenner ongelukkig van zijn fiets, breekt
een pols en moet opgeven. Alom wordt gevreesd dat hij zal
moeten afhaken voor de Olympische Spelen in Brazilië.
Die vrees blijkt ongegrond: ondanks zijn gehavende pols
staat Tom Dumoulin later in augustus aan de start van de
tijdrit in Rio. Een zilveren plak wordt zijn deel.
RECHTER SCHORT DEEL AZC IN MALBERG OP
De rechter beslist dat een deel van het nieuwe AZC in
Malberg nog niet in gebruik mag worden genomen. Een
direct gevolg van die uitspraak is dat 24 van de 58 appartementen voorlopig leeg blijven staan. Omwonenden hadden
een kort geding aangespannen. De voorzieningenrechter
vindt dat de gemeente moet aantonen dat ze de principes
van goede ruimtelijke ordening heeft nageleefd.
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Greentom, made in Maastricht

Muziekgieterij bruist / New bands competition

GROENE BUGGY VEROVERT WERELD

GAAN INWONERS ONKRUID WIEDEN?

Made in Maastricht komt in vele vormen en maten:
innovatieve bedrijven rond het academisch ziekenhuis die
kennis en medische producten voortbrengen, industriële
maakbedrijven als Regout in het Sphinxgebied en de
metaalbedrijven van de Beatrixhaven, snackproducent Mora
en papiermaker Sappi. En je heb verrassende nieuwelingen,
zoals Greentom. Greentom maakt aan de Molensingel
in Maastricht kinderwagens van plastic afval. De firma is
opgericht door ontwerper Bart Bost (52) uit Baneheide, die
jarenlang ontwierp voor bekende kinderwagenmerken
als Maxi Cosy. Er werd geproduceerd in China, waar Bost
op zeker moment zelfs een fabriek had. Die tijd is voorbij:
met Greentom wil hij duurzamer spullen maken, niet
langer voor anderen, maar voor het eigen huismerk. De
jonge firma, waar enkele tientallen mensen werken, heeft
inmiddels een Red Dot Award binnen voor het vernieuwende
ontwerp van een alledaags gebruiksvoorwerp. Bost is in
gesprek met het eveneens aan de Molensingel gevestigde
QCP, een vroegere DSM-dochter die actief is in hernieuwbaar
plastic, om te zien of daar meer lokale grondstoffen voor
de kinderwagens vandaan kunnen komen. De Greentom
wordt inmiddels in zo´n dertig landen verkocht. Studenten
van de SBE, de School of Business and Economics van
de Universiteit Maastricht, helpen in het kader van het
subsidieprogramma Limburgmaker met de verdere
ontwikkeling van de verkoopstrategie. De droom aan de
Molensingel: dat er straks overal ter wereld grappige groene
buggies uit Maastricht in het straatbeeld opduiken.

Maastricht laat juridisch uitzoeken of haar inwoners
mede-verantwoordelijk te maken zijn voor het wieden
van onkruid. Han Hoogma, directeur stadsbeheer, zou het
liefst zien dat er een bepaling komt die inwoners stimuleert
geveltuintjes aan te leggen, waarbij de gemeente dan de
trottoirs onkruidvrij houdt. In 2009 stopte de gemeente
met het met gif bestrijden van onkruid. Sindsdien gebeurt
dit werk met veegwagens, branders, kokend water en
bosmaaiers. Dat is meer werk. Bovendien is het resultaat
minder, met als gevolg meer klachten van burgers. Dit
jaar groeit het onkruid volop door een zachte winter
en een eerst natte en dan warme zomer. Voor de Dienst
Stadsbeheer is er geen houden aan. De medewerkers zijn
inmiddels immuun geworden voor het de klaagzangen
van inwoners, die vooral op social media hun ongenoegen
laten blijken. Hoogma: “Over de eigen verantwoordelijkheid
van de burger hoor je niemand”. Zijn medewerkers doen er
volgens hem alles aan om de stad er toonbaar te laten uitzien.
DOSEERLICHTEN AFGEKNEPEN

De doseerlichten op de toegangswegen naar de stad zijn
vaak een bron van ergernis. De gemeente onderzoekt dan
ook de mogelijkheid om de stoplichten buiten de spitsuren
uit te zetten. Daarvoor is aangepaste software nodig. Op de
Tongerseweg is die inmiddels geïnstalleerd. Er kan worden
nagegaan hoe de verkeersdoorstroming verloopt buiten de
spits. Op de Akersteenweg, de nieuwe Limmelderweg en de
Limburglaan werkt de nieuwe software ondertussen ook.
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Quasi-Belsj Coen S. in de boeien / A happy arrest

Rousseau schildert naakt / Painting a nude, live

TIJDELIJKE BELG AANGEHOUDEN

afvalstromen. Zowel bedrijven als gemeenten uit de regio
kunnen hun afval aanbieden zoals groen, grond, hout,
bouw- en sloopafval. De afvalstoffen krijgen een nieuwe
bestemming. Zo zullen ze worden gebruikt voor het
creeëren van ‘nieuwe landschappen’.

Burgemeester Annemarie Penn laat Coen Smits, eigenaar
van café de Pepel in Wolder, oppakken. De Dienstdoende
Stadsschutterij 1815 voert de ‘landverrader’ af naar café
Tribunal waar hij berecht wordt. Smits had op eigen houtje
de grens met België verlegd, waardoor zijn kroeg op vreemd
grondgebied kwam te liggen. De uitbater wilde zo beter
profiteren van het Europees kampioenschap, waar Oranje
ontbrak maar de Rode Duivels wel mochten aantreden.
De burgemeester van de Belgische buurgemeente Riemst
omarmde de tijdelijke Belsj Smits. Zijn Maastrichtse
collega Penn slaat als de Belgen eenmaal uit het toernooi
zijn gevallen meedogenloos terug.
STORMSCHADE IN WEST

Een stevige zomerstorm richt flinke schade aan. Vooral in het
westen van de stad, in Bossscherveld, Caberg, Oud-Caberg
en Malberg, lopen bomen behoorlijk wat averij op. Takken
breken af, maar ook hele bomen sneuvelen, soms met wortel
en al. Stadsbeheer roept de hulp van aannemers in om
onveilige situaties het hoofd te bieden.
RECYCLINGBEDRIJF NAAR BELVÉDÈRE

Recyclingbedrijf Afvalzorg koopt in het Belvédèregebied
een terrein van vier hectare van de gemeente. Het bedrijf
gaat er haar twaalfde Nederlandse vestiging openen en
- na Brunssum - de tweede in Limburg. Het terrein ligt pal
naast de voormalige stortplaats. Het zal worden ingericht
voor hoogwaardige recycling en verwerking van diverse

WYCK KRIJGT EIGEN PROMOTIEFONDS

Het stadsdeel Wyck zit in de lift. Er wordt al jaren aan de
weg getimmerd met nieuwe bedrijvigheid, het herstel
van oude panden, nieuwe restaurants, hotels en winkels.
Bij diverse ondernemers, eigenaren van commercieel
vastgoed en het centrummanagement is gepeild of ze
financieel willen bijdragen aan een fonds om de promotie
van Wyck gedegen aan te pakken. Een eerste bijeenkomst
verloopt positief. Het centrummanagement wil een duit
in het zakje doen en om niet de administratie verzorgen.
In september worden de plannen naar buiten gebracht.
WEER RECHTZAAK ROND ZWEMBAD

De miskleunen tijdens de bouw van het Geusseltbad blijven
de gemeente en de hoofdaannemer achtervolgen. De rechter
verplicht nu ook de stad de beurs te trekken. Talrijke
gebreken, scheve gevels, verzakkingen en dergelijke zijn
te wijten aan het complexe ontwerp en aan fouten in de
opdrachtverstrekking. Hoeveel geld de gemeente moet
gaan betalen, is nog niet bepaald. De rechter wijst de claim
van de aannemer namelijk niet volledig toe, omdat die ook
in gebreke is gebleven en dus voor een deel aansprakelijk
is voor de 1,7 miljoen euro schade.
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Archeologisch onderzoek / Finding Roman remnants

Foto´s van doorwerkers / Centre Ceramique

ANTIEKE VONDSTEN BIJ STATION

aantal huishoudens in de regio zal dalen met tenminste
2,5 procent. De gelden zullen worden gebruikt om overbodig
maatschappelijk vastgoed te saneren en waar mogelijk
een andere bestemming voor gebouwen te vinden. Het
gaat om scholen, gymzalen, sportparken en andere
gemeenschapsvoorzieningen.

Archeologisch onderzoek in de Stationsstraat levert een
munt op uit de tijd van de Romeinse keizer Constantinus
(306-337 na Christus). Het onderzoek vindt plaats op de
plek waar de bouw van een ondergrondse fietskelder is
gestart. Archeologen en vrijwilligers vinden ook andere
munten, potscherven en kuiloventjes die vermoedelijk
zijn gebruikt om metaal te bewerken. De gevonden voorwerpen duiden op Romeinse bewoning van de oostelijke
Maasoever van Mosa Trajectum, zoals de opmaat tot de
huidige stad in de Romeinse tijd heette.
MAASTRICHTENAREN LEVEN KORTER

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft
becijferd dat iedereen die in Maastricht van 2011 tot en met
2014 geboren is, gemiddeld 80,4 jaar oud zal worden. Dat
is bijna een jaar onder het landelijk gemiddelde van 81,3 jaar.
In Maastricht overlijden mensen eerder dan in de rest van
het land: mannen worden gemiddeld 78,6 jaar (landelijk
79,5); vrouwen 82 jaar (landelijk 83 jaar). Vergelijkingen
met andere gemeenten in de regio laten zien dat Maastricht
ook daar slechter scoort. Het oudst worden inwoners van
Bunnik in Utrecht: gemiddeld 85 jaar.
VIER MILJOEN VOOR KRIMP

Maastricht en de Heuvellandgemeenten krijgen tot 2020
ruim vier miljoen euro van de rijksoverheid. Dat geld is
bestemd voor de bestrijding van de gevolgen van de
bevolkingskrimp. De verwachting is dat tot 2040 het

OVERSLAGTERMINAL VOOR BEATRIXHAVEN

Maastricht krijgt een eigen trimodale overslagterminal.
Trimodaal betekent dat de locatie bereikbaar is over de
weg, via het water en het spoor. Industrie- en havengebied
Beatrixhaven krijgt daarmee een volledig overdekt overslag- en distributiecentrum, dat desgewenst 24 uur per
dag operationeel is. Met het oog op de staalbedrijven van
Beatrixhaven is vooral de spooraansluiting van groot belang.
Vervoer van staal per trein is efficiënter dan per vrachtwagen.
De terminal staat open voor alle geïnteresseerde bedrijven
in Maastricht en omstreken, als logistieke schakel voor
stad en regio.
MISDAAD NEEMT DEELS AF

De criminaliteitscijfers in Maastricht blijven zakken. De
cijfers bieden nog onvoldoende houvast voor de conclusie
dat de vorig jaar ingezette daling meer dan toeval is. Het
meest opvallend is de forse terugloop (van 722 naar 487)
van meldingen van drugsgerelateerde overlast. Het aantal
diefstallen van motorvoertuigen is van 126 naar 164 gestegen.
Het aantal meldingen van burenruzies, geweldplegingen
en bedrijfsovervallen bleef nagenoeg gelijk.
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Het werd een warme zomer / Streetlife in summer

Ziesjoem wordt 30 / A celebratory beer
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Ben V. consul af / A diplomatic tragedy

Musti is weer terug / Best kebab in town

VASTGOEDCONSUL EVEN IN DE BOEIEN

crash bijeen bij het gedenkteken bij de Sint Martinuskerk,
na een herdenkingsdienst. Pierre Bastings heeft de precieze
toedracht van neerstorten achterhaald. Hij vindt het
belangrijk dat de laatste ooggetuigen op deze manier hun
verhaal kunnen doen.

Vastgoedondernemer Ben V. is aangehouden op verdenking
van witwassen en belastingfraude, waarbij de fiscus voor
vijf miljoen euro zou zijn benadeeld. De FIOD vermoedt
dat V. tussen 2006 en 2014 belasting heeft ontdoken bij
vastgoedtransacties. De vastgoedbelegger is een bekende in
Maastrichtse societykringen. Hij organiseerde enkele jaren
een polotoernooi dat het Vrijthof dagenlang veranderde in
een zandbak. Het evenement werd dit jaar afgelast. Met zijn
arrestatie is V. ook honorair consul af van balkanstaatje
Montenegro. De vlag van het land aan de gevel van zijn
kantoor in het Villapark is weggehaald. Op dertig bankrekeningen, kunst, sieraden en op tientallen panden en
parkeerplaatsen is beslag gelegd. De belastingdienst heeft
ook beslag gelegd op het monumentale pand aan de Blekerij
dat de gemeente op het oog had als dependance van een
asielzoekerscentrum aan de Parkweg. Voormalig eigenaar
Ben V. had het pand verkocht aan een Duitse onderneming.
Hij wordt eind juli weer op vrije voeten gesteld.
DE LAATSTE OOGGETUIGEN

In de nacht van 2 op 3 juli 1941 stort een tweemotorige
Britse bommenwerper van het type Whitley neer vlakbij
de bebouwde kom van Itteren. Het vliegtuig was onderweg
om Keulen of Duisburg te bombarderen, toen het door
een Duitse nachtjager werd neergeschoten. De vierkoppige
bemanning overleefde de crash niet. Aan boord hadden
ze 3000 kilo bommen, die een paar dagen later werden
geruimd. Exact 75 jaar later komen zes ooggetuigen van de

SPREKER EENZAME UITVAARTEN GAAT DOOR

Ton Ramaker hervat zijn werkzaamheden als spreker bij
eenzame uitvaarten. Hij is met de gemeente overeengekomen dat hij tot 1 juni 2020 beschikbaar is. Het gaat om
een onbezoldigde, vrijwillige functie. Ramaker schat in
dat hij één of twee keer per jaar zal worden gevraagd om
te spreken op een uitvaart waarbij geen familieleden of
kennissen aanwezig zijn -vaak omdat ze niet te traceren
zijn. De gemeente is wettelijk verplicht die begrafenis of
crematie op haar kosten te regelen. Voor Maastricht doet
de firma Walpot uit Eijsden dat.
RAADSELACHTIG GOUDLEER

Stefan Loo, adviseur monumentenzorg bij de gemeente,
volgt de restauratie van het oude stadhuis aan de Markt
op de voet. In één van de kamers op de eerste verdieping
ontdekt hij een redelijk gaaf stuk met goudverf bewerkt
leer. Het stadhuis staat bekend om een burgemeesterskamer
die behang heeft van op maat gemaakt goudleer -het is
nationaal cultureel erfgoed uit 1734. Stichting Restauratie
Atelier Limburg onderzoekt waar het gevonden stuk
goudleerbehang vandaan komt. Het zat verstopt onder
de vloer bij de balken.
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Een nieuw woonpark / Dormio resort opened

MVV-selectie, zonder keepers / The local soccer pride: MVV
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Ironkids in actie / Kids race Ironman

-NOG IETS ANDERS?
IRONMAN TREKT TRIO´S

Tweeduizend mensen uit 58 landen
doen mee aan de tweede Maastrichtse
editie van de Ironman: 3,8 kilometer
zwemmen, 180 kilometer fietsen en
42 kilometer lopen, alles binnen zestien
uur. Bas Diederen uit Susteren wordt
derde. Opmerkelijk is dat er zes
70-plussers meedoen. Trio´s zijn er
ook: Bertil Kaanen (zwemmen), Erik
Meijer (fietsen) en Dave Van Bogaert
(rennen) finishen ruim onder de
limiet van twaalf uur die ze zichzelf
samen hebben gesteld.
ALLEGATIE BIJ TEMPELEERS

Stadscarnavalsvereniging de Tempeleers is volop in beweging. Zes
prominente leden onder wie enkele
oud-stadsprinsen en ceremoniemeester
Norbert Frijns stappen collectief op,
naar verluidt na een allegatie tussen
traditiegetrouwen en nieuwlichters.
Wie de nieuwe ceremoniemeester wordt
zal mogelijk in november bekend
worden.

Waar zitten ze? / Pokomon Go

VICTOR DE STUERSPRIJS VOOR
LARISSA

POKÉMON NIET WELKOM

Architect Han Westerlaken van Architecten aan de Maas en Zorggroep
Envida krijgen de Victor de Stuersprijs
voor hedendaagse architectuur voor
het nieuwe verzorgingstehuis Larissa
op het Klevarieterrein.

Het academisch ziekenhuis verbiedt
Pokémon-jagers. Het spel is in de
zomer populair onder jongeren die
met hun smartphone virtueel naar
poppetjes zoeken. Het ziekenhuis wil
niet dat ze in kamers komen waar ze
niets te zoeken hebben.

GOUVERNEMENT ERFGOED?

MEER VERBLIJFSTOERISTEN

Het Limburgse provinciehuis is
kandidaat voor een Europees Erfgoedlabel. Deze erkenning valt ten
deel aan locaties die belangrijk zijn
voor de ontwikkeling van de Europese
Unie. In het Gouvernement werd in
1992 het Verdrag van Maastricht
ondertekend en de euro gelanceerd.

Maastricht trekt steeds meer toeristen
die blijven slapen. Het aantal hotelovernachtingen groeide in zes jaar
tijd met bijna 20 procent, aldus de
VVV. Dat is goed voor de inkomsten
van de stad.

MIRANDA VAN KRALINGEN
VERTREKT

Tijdens de finaledag van het jaarlijkse
KNLTB-Open Tennistournooi op
Sportpark Jekerdal viert Kimbria
haar zestigjarig bestaan. Wethouder
Van Grootheest onthult een herinneringsplaquette op een bankje bij
het centrecourt.

De artistiek leider en algemeen
directeur van Opera Zuid vertrekt
eind 2016 na twaalf jaar bij het
operagezelschap, dat ze zelf eens
omschreef als `een goede bistro met
goede wijn waar je een topavond
kunt hebben´.

TENNISVERENIGING WORDT 60
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Ironman, de vrijwilligers / Volunteers Ironman race

Joonkheid Amby in actie / Local tradition in Amby
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Kok/evangelist Amos Oostlander en zijn roeptoeter. Koster Jacques Soeters
kijkt toe

Arie’s Confetti

door Arie Voorzee

Dit boek geeft een overzicht van (bijna) alles wat zich het
laatste jaar in onze stad heeft afgespeeld. Maar er speelden
zich meer dingen af. Langs de lijn of in de marge van een
belangrijke gebeurtenis is altijd iets interessants te noteren.
Jaren geleden ben ik in de stadskrant De Ster gestart met
de rubriek Arie’s Confetti. Toen op de voorpagina geïntroduceerd als: ‘Een verzameling weetjes, pseudo-roddels en
boude beweringen, verzameld en opgetekend door Arie
Voorzee. Spannend leesvoer van een relaxte society-kenner.
Wekelijks warm opgediend en koud afgeserveerd.’ Wat
daarvan in de loop der jaren terecht is gekomen heeft u
wekelijks kunnen lezen. Of ik op mijn Confetti nooit
commentaar heb gekregen? Natuurlijk wel, en niet van de
minsten. BM’ers of die daarvoor willen doorgaan, gemeenteraadsleden, wethouders en andere in mijn rubriek genoemde
hotemetoten met té lange tenen schreven ingezonden
brieven, belden met de hoofdredactie of zelfs de directie,
of spraken mij daarop aan. Arie’s Confetti bestaat uit een
aantal losse items en in die stijl wil ik deze pagina’s ook
vullen. Ik volg uiteraard de maanden in dit jaarboek en
begin met de Confetti aflevering van 6 augustus 2015 en ga
naadloos door tot 28 juli 2016.
+++ In Doetinchem verkondigt hij al meer dan tien jaar
elke dinsdag het geloof op de markt. Afgelopen weekend
fietste Amos Oostlander (44) zo’n 250 kilometer om in

onze binnenstad het Goede Nieuws te verkondigen. Hij
wilde een rondje maken door onze drukke winkelstraten
maar verdwaalde in het Jekerkwartier . Een koperen
roeptoeter deed dienst als versterker. Zijn kort evangelistenpraatje eindigde steevast met ‘dank voor uw aandacht en
nog een fijne dag’. +++ Ed en Eri Rijsemus verdienen
een pluim. Toen zij in de krant lazen dat Anna’s Hotel en
Restaurant op het Vrijthof failliet was hebben zij een
familie geholpen. Zes man hadden Anna’s al 1.200 euro
betaald om op het terras te eten, het concert van Rieu te
volgen en daarna te logeren. Maar het geld was foetsie.
Voor de overnachting konden zij bij Ed en Eri Rijsemus
terecht, want in hun huis waren zes extra slaapplekken in
gereedheid gebracht. Chapeau! +++ ‘Ich bin ein Berliner’
en ‘Iech bin ‘ne Sjeng’ is van toepassing op Henning
Schrader (67). Geboren in Berlijn en de laatste 25 jaar
wonende in Maastricht. Zijn vrouw Wilmy is een Maastrichtse en die leerde hem het eerste zinnetje in het Nederlands:
“Maastricht is een mooie vrouw”. Maar hij werd niet
alleen verliefd op een Maastrichtse, maar ook op de stad.
Beiden besloten om hier te gaan wonen. Guus Rondagh
feliciteerde hem per mail met ‘Wat is sjoener es Hollender
weure in Mestreech?’ Maar Schrader wilde meer doen met
de Nederlandse taal. Hij wilde er mee gaan ‘kwispelen‘;
gedichten schrijven. Henning Schrader presenteerde zijn
mooi uitgevoerde dichtbundel ‘Maastricht Gedicht’ in
Grand Café Soiron. Zo’n 50 belangstellenden genoten
van een mooi programma rond die presentatie. +++
Heeft u interesse in een lichtbak met het beroemde logo
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Henning Schrader wordt toegesproken door de 92 jarige buurman Pie Cobben

De lichtbak van Jan Jansen mag u meenemen

Jan Jansen? “Ik wil hem best losschroeven en dan mag u
hem meenemen”, vertelde mij een van de leeghalers van
de winkel. “Het wordt een collectors item.” De winkel van
de beroemde schoenenontwerper in de Maastrichter
Smedenstraat is leeg en op slot. De schoenen gingen eerst
en daarna het interieur. +++ Het was op vrijdagmorgen op
het O.L.Vrouweplein best spannend. Vooraan in de Koestraat
(op het voetgangersgebied) stond een paar uur lang een
zwarte auto met geblindeerde achterruiten en draaiende
motor geparkeerd. Er liepen jongemannen met duidelijk
een kogelvrij vest onder hun kostuum. Het bleek de beveiliging van de Ambassadeur van Israël Zijne Exellentie Haim
Divon, die in onze stad een plechtigheid had bijgewoond.
Toen deze met de Honorair Consul Benoït Wesly op zijn
gemak uit de Wolfsstraat kwam aanlopen werd alles
duidelijk. +++ Deze plechtigheid vond plaats in Château
Jerusalem in de wijk Limmel. Het gebouw is in gebruik als
internationaal support office van horeca projectburo Mise
en Place en werd officieel geopend. Onder de aanwezigen
bevond zich ook Annemarie Penn-te Strake, burgemeester van Maastricht. Beiden gaven een speech over het
kasteel als symbool voor de historische verbondenheid
tussen Maastricht en Jeruzalem. Na het klinken van het
Maastrichtse volkslied en het lied ‘Jerusalem of Gold’
werd een speciaal voor deze gelegenheid vervaardigd
kunstwerk onthuld. Deze onthulling werd gedaan door
de Ambassadeur van Israël Zijne Excellentie Haim Divon,
Annemarie Penn-te Strake, Mirjam Clermonts-Aretz
(Burgemeester van Meerssen), Benoit Wesly (Honorair

Consul van Israël in Maastricht), Camille Oostwegel
(Honorair Consul van Frankrijk in Maastricht), Jan Hoen
(erevoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Maastricht Heuvelland), Charles van Goch (CEO van Mise en
Place) en François Mentink (COO van Mise en Place). +++
Manon Fokke was van juli 2007 tot november 2012 (vice)
fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van
Maastricht. In haar afscheidsspeech in de gemeenteraad
vertelde zij dat, indien wij haar willen blijven volgen en
als wij nieuwtjes over haar willen weten, wij gewoon
Arie’s Confetti moeten blijven lezen. Want zij woont nog
in Maastricht en heeft voor haar werk in de Tweede Kamer
een appartement in Den Haag, waar zij met haar vriendin
en hond verblijft. Plots is er nieuws en dat bracht zij zelf
naar buiten. “Ik ben in verwachting en de hond is dood.”
+++ Willy Gorissen zou op 12 oktober 2015 honderd jaar
zijn geworden. Hij was een in Heer geboren en in 2006 in
Maastricht gestorven kunstenaar waar de eenvoud vanaf
straalde. Hij liet niemand op zijn atelier toe, verkocht
niets en exposeerde nooit. Hij was van 1947 tot 1980 docent
aan de Middelbare Kunstnijverheidsschool, later Stadsacademie voor Toegepaste Kunsten. Maar na zijn dood
kwamen toch een paar honderd werken te voorschijn. Zijn
vriend Ad Soer uit Roermond wil rond zijn honderdste
geboortedag iets met die nalatenschap doen. Hij sprak met
William Pars Graatsma, de vroegere directeur van de Jan
van Eyckacademie, en met historicus Jack van den Boogard.
Ad Soer: “Ik maakte een afspraak met de toenmalige
directeur van het Museum aan het Vrijthof. Maar zij

194

JAARBOEK MAASTRICHT 2015-2016

De Ambassadeur van Israel Zijne Exellentie Haim Davon voor een ingepakt
Château Jerusalem en het kunstwerk

Een van de zeldzame foto’s van kunstenaar Willy Gorissen

kwam niet opdagen. Schandelijk!” Ook afspraken maken
met andere mensen uit het culturele veld ging heel stroef.
Maar nu krijgt Willy Gorissen toch een overzichtstentoonstelling en volgens Ad Soer in de mooiste expositiezaal
van Limburg. Die ligt weliswaar niet in Maastricht maar in
het Museum van Bommel van Dam in Venlo. De honderdste
geboortedag van een Maastrichtse kunstenaar wordt in
Venlo op gepaste wijze herdacht. Museumdirecteur Rick
Vercauteren, vriend Ad Soer en dichter Frans Budé spreken
tijdens de officiële opening. +++ Afgelopen maand waren
er opnames voor de Duitse krimiserie Tatort rond de kerk
van Wolder. Maarten Brorens uit Heerlen speelde voor
meneer pastoor, die met Hauptkommissarin Martina
Bönisch op en neer moest lopen van de pastorie naar het
kerkhof. Maarten Brorens is in onze regio actief als acteur,
schrijver, dichter, docent, voordrachtskunstenaar en
muzikant. Hij is dus een creatieve duizendpoot. Van de
ene op de andere dag werd Maarten Brorens tot meneer
pastoor in Wolder benoemd. Meneer pastoor Maarten
Brorens droeg onder zijn zwarte pastoor outfit een t-shirt
van de heavy metal band Iron Maiden met allemaal
doodskoppen. +++ Het mannenblad Esquire kwam met
een artikel over de ‘Beste geheime terrassen 2015’ in
Nederland. Bij de 11 fijnste werd het terras van Marres
Kitchen in de Capucijnenstraat 98 genoemd. Marres
Kitchen is het domein van de van oorsprong Syrische
chef-kok Maher Al Sabbagh. Maher heeft gewerkt in
Damascus, Beiroet, Amman, Isfahan, Caïro, Rome, Sicilië,
Milaan, Rotterdam en kookt nu in het hipste restaurant

van Maastricht. De weelderige stadstuin en het terras
worden de hemel in geprezen. +++ Als hij even vrij heeft
struint hij door onze stad. Maastricht is de culinaire stad
waar hij verliefd op is. Maar SHV-leermeester en chef-kok
Jo Vaessen heeft het letterlijk en figuurlijk hogerop
gezocht. Na restaurants in Geleen en Arcen is hij nu aan
het werk in Amsterdam. Daar heeft hij, midden in de
Jordaan, al meer dan twee jaar restaurant Dwars. Een
landelijk als uitstekend bekend staand restaurant, waar
Nederlandse speciaalbieren de gerechten begeleiden. Jo
heeft een kaart met maar drie voorgerechten, één hoofdgerecht en twee desserts. Jo Vaessen: “Ik zat eind 2012 in
Amsterdam bij café ‘t Smalle aan de Egelantiersgracht. Ik
raakte daar in gesprek met de in Amsterdam wonende
Maastrichtenaar Mathieu Loyen en vertelde hem over
mijn passie koken en over mijn droom om in Amsterdam
een eigen restaurant te beginnen.” “Blijf hier zitten”, zei
Loyen, “Even de sleutels halen.” Op nog geen vijftig meter
van het café was een (bijna) instapklaar restaurant, dat al
een jaar leeg lag. Vaessen: “Mathieu Loyen vroeg eerst nog
een bedrijfsplan maar ik vertelde hem dat ik daar niet aan
ga beginnen. Maar dat vond Mathieu Loyen schijnbaar
prima, want binnen één week was alles beklonken en ik
kon een zaak beginnen, zoals ik me wenste. Een kleine
menukaart met achter elk gerecht een geadviseerd biertje
van kleine brouwerijen van speciaalbieren uit het hele
land. Wat dacht u van een ‘Kiem’ van brouwerij Duits &
Lauret of een ‘Blond’ van Emelisse bij een voorgerecht met
een zacht gegaarde beenham, groene en witte asperges, crème
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Architect Paul van Well heeft iets met oude torens

Jan Vale, een bekend gezicht in de binnenstad

eierdooier, radijs en zomer postelein? +++ Maastrichtenaar
Paul van Well (69) woont al zo’n 45 jaar in Amsterdam.
Hij is eigelijk Wyckeneer. Vader Jan van Well was daar
huisarts en broer Roel had later zijn eigen huisartsenpraktijk
in de wijk Sint Pieter. Zijn andere broer Mark exploiteert
de Botelboot die afgemeerd ligt aan de Maasboulevard.
Paul van Well ging bouwkunde studeren aan TH in Aken.
Via architectenbureau’s in Breda en Den Haag kwam
hij in 1970 in Amsterdam terecht. Hij woont daar in een
monumentaal grachtenpand aan de Singel. “Ik bedacht
daar projecten om monumentale huizen en monumenten
met veel achterstallig onderhoud op te knappen. Hiervoor
kon je ontzettend veel subsidies krijgen en daar maakte ik
natuurlijk veelvuldig gebruik van. In Amsterdam is Paul
van Well bekend geworden met zijn plan om de in 1829
afgebroken Haringpakkerstoren te herbouwen. Vanwege
het 50-jarig bestaan van het Stadsherstel Amsterdam diende hij een plan in om de stad een spectaculair cadeau aan
te bieden. Maar discussies over welstandseisen en wijzigingen in het bestemmingsplan torpedeerden het plan.
Paul van Well is nog woedend: “Wethouder ‘Lul‘ werkte
eerst op Havenzaken en kwam zich toen met Monumenten bemoeien. Dat kan dus niet!” Maar Paul van Well heeft
iets met torens. In Maastricht werd door Bouwvereniging
Servatius in 2000 een prijsvraag uitgeschreven om het
gebied langs de Maas tussen Servaasbrug en Spoorbrug
te ontwikkelen. “In mijn plan had ik de in 1868 gesloopte 20 meter hoge Wycker Kruittoren willen herbouwen.
De Wycker Kruittoren lag aan de achterkant van de Sint

Martinuskerk aan de Maas. Afbreken had toentertijd
heel veel tegenstanders en de voorstanders waren alleen
pastoor-deken Paulus van Laer en het kerkbestuur. Want
de toren zou een belemmering zijn bij processies. De
Minister van Oorlog kreeg van hen een verzoekschrift
om het ‘naast den ingang der kerk gelegen onbeduidend
rijksgebouwtje’ te mogen afbreken. Maar zoals het plan
om de Haringpakkerstoren in Amsterdam te herbouwen
ging ook het Kruittorenplan in Maastricht niet door. +++
Jan Vale (68) is straatmuzikant en een bekend gezicht
in de centrumstraten van Maastricht. Ik maak vaak een
praatje met hem. Hij speelt voortreffelijk gitaar en heeft
dat allemaal zelf geleerd. Maar Jan heeft het moeilijk.
“Mörge krijg iech weer spuite en daan hoop iech dat iech
weer e bitsje rös krijg,” Want ik ken Jan al heel wat jaren
en ik weet ook de reden dat hij er zo aan toe is. Jan: “Iech
höb get versjrikkeleks gedoon vreuger en dao höb iech
nog altied erge spiet vaan. Kós iech dat mèr trökdrejje.”
Jan heeft lange tijd ‘gelogeerd’ in Vijverdal maar woont
nu op zichzelf in het Wittevrouwenveld. “Edere daag koume
dao pelitieaoto’s lui ophaole. En dat vin iech neet fijn.”
Daarom gaat Jan ook heel vroeg de deur uit met gitaar, een
setje reservesnaren, stoeltje, boterhammen, een Lidl-tuut
met allerhande huisraad en een waarderingsblikje voor
een kleine bijdrage. En als dat blikje genoeg geld bevat
voor een koffie, verhuist Jan even naar een terras. Jan is
al tevreden als hij na een dag musiceren zo’n vijf euro in
zijn spaarpot kan laten glijden. Maar de terugreis naar het
Wittevrouwenveld vindt hij maar moeilijk en hij is blij als
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Jeroen Weijnen voor zijn Coffee Truck ‘Sur Place’. Links trotse vader Jo

Romy en Gable Roelofsen

hij thuis is. +++ Het Commissariaat voor de Media heeft L1
een boete van 45.000 euro opgelegd voor het mede organiseren van het programma ‘Big Benny op weg naar Ahoy’.
Of de hoogte van de boete te maken heeft met het gewicht
van de entertainer is mij niet bekend. +++ Jeroen Weijnen
(29) is een Maastrichtse jongen die dolgraag zijn handen
uit de mouwen steekt. Hij is al 6 jaar fietskoerier en brengt
en haalt medicamenten van en naar apotheken en documenten van en naar bedrijven. Maar daarnaast bestiert hij
sinds kort een heuse Coffee Truck. Hij kocht een tweetal
jaar geleden een Citroën HY bestelbus. Na anderhalf
jaar schuren, plamuren, lassen, spuiten, inrichten en het
plaatsen van een verkoopluik werd de bus ingericht als
Coffee Truck. Dat vader Jo, een gepensioneerd elektricien,
alle benodigde bekabeling kon leggen was mooi meegenomen. De blikvanger in de bus is een FAEMA koffiemachine uit 1964. Ook dat apparaat werd geheel gereviseerd.
Jeroen’s truck heet ‘Sur Place’ en je kunt Jeroen en z’n truck
inhuren tijdens (bedrijfs)feesten en festivals. Nu staat
Jeroen met zijn rode Citroën sinds een paar weken op de
woensdagmarkt in onze stad. Daar is tussen de reguliere
kramen een soort Food Truck pleintje gecreëerd. Tafeltjes
en stoeltjes zorgen voor een leuk sfeertje. +++ Medewerkers
van het Gemeentearchief uit Leuven brachten een bezoek
aan Maastricht. Historicus Régis de la Haye nam hen
op sleeptouw. Boekhandel Dominicanen werd uitvoerig
bekeken. De wandeling naar het Regionaal Historisch
Centrum in de Sint Pietersstraat werd onderbroken voor
een lunch in De Bisschopsmolen. De dag werd afgesloten

met een uitgebreid bezoek aan het archief in de Sint
Pietersstraat. Zelfs voor Belgische archivarissen een belevenis.
Maar iedereen had zich gespitst op het aanschouwen van het
standbeeld van Minckelers op de Markt. De Maastrichtse
professor in de natuurkunde aan de Leuvense universiteit
en uitvinder van het lichtgas wordt zelfs in Leuven als
stadgenoot beschouwd. “Laat die vlam maar komen”,
riepen ze in koor nadat een euro in de automaat werd
gestopt. “Doet ‘ie het of doet ‘ie het niet?” Maar de vlam
kwam niet en ook de euro was foetsie. Even Costongs
bellen! +++ Het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg
heeft de Inspiratieprijs 2015 toegekend aan muziektheatermakers Romy Roelofsen en Gable Roelofsen. De prijs
bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro en een glasobject
van de kunstenares Ruth Houkes. De prijs wordt uitgereikt
door de voorzitter van het Cultuurfonds Limburg en in zijn
vrije tijd ook nog Commissaris van de Koning Theo Bovens.
De 2016 jury staat onder leiding van Matu Huijbregts. De
laureaten Romy (1978) en Gable Roelofsen (1982) zijn beide
afgestudeerd aan de Toneelacademie in Maastricht. In
2006 richtten zij het gezelschap Het Geluid Maastricht
op. Dit interdisciplinaire muziektheatercollectief werkt
vanuit Cultuurhuis Ainsi in binnen- en buitenland. De
makers van Het Geluid ontwikkelen op maat gemaakte
innovatieve muziektheaterconcepten en voeren deze uit
in eigen beheer of in opdracht van of in samenwerking
met partners. +++ Maar Romy en Gable Roelofsen zijn
ook door onze oosterburen op een voetstuk geplaatst. Zij
wonnen daar de Berliner Opernpreis 2016. Ontvangen
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Reünie familie Schoonbrood

Jos Hayen met de getekende spotprent van Jean Nelissen

10.000 euro en mogen een voorstelling van een half uur
maken die in mei 2016 wordt uitgevoerd in de Neukölner
Oper in Berlijn. +++ Het was een geroezemoes van jewelste
op een zondagmorgen op het terras van De Tramhalte.
Daar was een reünie van de families Schoonbrood aan de
gang. De familie is in Maastricht bekend van Reisbureau
Schoonbrood en in Valkenburg van Touringcarbedrijf
Splendid Cars. Zo’n vijftig nazaten van de Schoonbroden
en hun aangetrouwde familie begonnen die dag met een
hoogmis in de Sint Servaas. Luc Schoonbrood: “Alleen het
opsommen van alle overledenen in de familie nam de
halve mis in beslag.” Van de oudste generatie waren de
aangetrouwden Yeske, Joan en José aanwezig. Want hoe
vaak komt het voor dat (bijna) alle kinderen, kleinkinderen,
neven en nichten, tantes, ooms, oma’s en opa’s zich treffen?
De organisatoren Daniëlle, Eugène en Luc hebben zich
binnen de hele familie onsterfelijk gemaakt. +++ Het boek
‘Jean’, anekdotes uit het leven van sportjournalist Jean
Nelissen (1936-2010) staat vol met voor mij bekende
situaties en personen. Zo ook Jos Hayen. Hayen is sinds
1986 motard bij alle grote klassiekers en zes maal aanwezig
in de Tour de France met op de duozit fotografen en
cameramensen. Hij kreeg van Bennie Ceulen een in 1995
door Paul Kusters getekende spotprent, die Jean Nelissen
bij zijn afscheid van dagblad De Limburger cadeau kreeg.
Jean Nelissen staat daarop afgebeeld met racefiets en sigaar.
Nelissen weigerde het kunstwerkje en gaf het door aan
Bennie Ceulen. Onder de tekening staat Jeans lijfspreuk:
“Journalistiek is een machtig vak omdat je met een blocnote,

een pen en je hoofd fantastische dingen kunt doen”. Jos
Hayen was met Willy Brokamp, Fred Rompelberg en
Tonny Strouken één van Jeans steunpilaren in zijn nadagen.
Rompelberg over die periode: “Jean was een groot acteur.
Hij acteerde dat hij groot was. Daarom wilde hij ook in
een kasteel wonen.” Nadat het doek is gevallen en acteur
Jean op drift is geraakt, werd het tijd om iets terug te
doen. De vier hebben hem geholpen en zich ontfermd
over de vele hotel- en restaurantrekeningen. Zij vormden
een soort sociaal vangnet. Maar alle vier wuiven ze de
financiële bijstand aan Jean bijna achteloos weg. Alsof het
de gewoonste zaak van de wereld is geweest. Jos Hayen
leende Jean in een moeilijke periode een tweedehandsje.
“Omdat Jean’s rijbewijs is zoekgeraakt heb ik die auto op
mijn naam gezet. Dat was vragen om problemen. Toen ik
van vakantie terugkwam, lag mijn deurmat vol parkeerbonnen. Ik schat dat ik in die periode zo’n tien mille heb
betaald.” Jean’s leven was als een col buitencategorie. Van
kasteelheer tot zwerver, maar altijd met opgeheven hoofd.
+++ Binnenkort verschijnt de documentaire van George
Vogelaar en Geert van Gemert: ‘Als je wint heb je vrienden’. Boeiend onderwerp is de in maart 2009 geschorste
toenmalig directeur-bestuurder van Woningcorporatie
Servatius in Maastricht. Reden? Wegens roekeloos handelen
en falend toezicht rond de bouw van Campus Randwyck!
In de film vertelt de Leks Verzijlbergh over hoe zijn leven
een drastische wending kreeg, hoe hij langzaam wegzakte
in een moeras van ellende, verdriet en eenzaamheid. Nu
nog vecht hij elke dag voor gerechtigheid en eerherstel.
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Ruben L. Oppenheimer in zijn werkruimte met de Membredeprijs in de hand

Het familiegraf van de Melchiors aan de Tongerseweg

Een strijd die hij hoe dan ook wil winnen. De filmmakers
laten zien hoe we met elkaar omgaan in tijden van succes,
maar vooral op momenten dat het flink mis dreigt te gaan.
Kijken we dan ook nog wel naar elkaar om? Aan het woord
komen onder meer Gerd Leers, Santiago Calatrava, Leon
Frissen, Jo Ritzen, Guus Rondagh, Josje Godwin, Luc
Winants, Cees Leenarts, Huub Paulissen, Wiel Nelissen en
Leks Verzijlbergh zelf. +++ De Membredeprijs werd dit
jaar toegekend aan cartoonist Ruben L. Oppenheimer.
Het eerste lustrum van deze prijs staat in het teken van
‘het vrije woord’. Deze door D66 Maastricht-Heuvelland
in 2007 ingestelde prijs is vernoemd naar de verlichte
Maastrichtse burger André Charles Membrede (1758-1831).
Deze maakte deel uit van het eerst gekozen parlement in
Europa, de Conseil de Cinq-Cents in Parijs. Membrede
zou bij de staatsgreep van Napoleon in november 1799 uit
het raam zijn gesprongen zonder zijn benen te breken.
Hij riep toen luid: ‘Das sjterrek!’ Deze uitroep van verbazing
is lang een Maastrichts spreekwoord geweest: “Da’s sjterrek,
zag Mambree.” Zoek maar op in de Endepols. Toen
Oppenheimer werd uitgenodigd om de prijs in ontvangst
te nemen zei hij wat nonchalant: “Ik wist niet of het om
een oeuvreprijs ging, daar ben ik te jong voor, of een
aanmoedigingsprijs, daar ben ik eigenlijk te oud voor.”
+++ Op zijn landgoed Zangersheide in Lanaken is afscheid
genomen van de op 88 jarige leeftijd overleden Léon
Melchior. Er werden tenten opgezet ter grootte van twee
maal het Vrijthof. Ongeveer 1.800 aanwezigen zaten
letterlijk tussen de bloemen en onder heuse kroonluchters.

Een zwarte lijkkist met het stoffelijk overschot werd in
een klassieke lijkkoets de tent ingereden. Het orkest van
André Rieu, zangeres Mirusia, de Platin Tenors en de
Mastreechter Staar zorgden voor de muzikale omlijsting.
Marino Keulen, burgemeester van Lanaken, en Gerd Leers
kwamen goeds en niets dan goeds over Melchior vertellen.
Vervolgens was het de beurt aan de catering van Maison
de Boer. Na afloop van de plechtigheid werd zijn kist
bijgezet in het familiegraf aan de Tongerseweg. In zijn
omgeving hebben veel markante en beroemde BM’ers een
laatste rustplaats gevonden. André Rieu sr, advocaat en
oud-voorzitter van MVV Max Tripels, de advocaten
Dominique Tripels, zijn broer Fernand Tripels en Paul
Batta, juwelier Léon Martens, componist Mattie Niël,
graficus Huub Levigne en beeldend kunstenaar Pieter
Defesche. +++ Ik zag een groot spandoek vóór het Joods
kerkhof in Meerssen. Op deze wel zeer ongelukkig gekozen
plek werd reclame gemaakt voor een gezellige feestavond
ter gelegenheid van het 4x11 jarig bestaan van de carnavalsvereniging de Koeleköpkes in Meerssen. +++ De meest
spraakmakende kermisattractie van de laatste twee jaren
op het Vrijthof was de Grande Carrousel de Maastricht,
een nostalgische Venetiaanse draaimolen met 2 etages, die
speciaal voor Magisch Maastricht in Italië werd vervaardigd.
“Een hommage aan de stad Maastricht”, aldus de VVV
toendertijd. De carrousel werd in 2013 officieel in gebruik
genomen en ingezegend door deken Mathieu Hanneman.
Johan Ropers, de bekende Maastrichtse kermisexploitant,
liet de draaimolen vervaardigen maar verkocht de carrousel
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Carrousel Maestricht in Londen

De overhandiging van de cheque. V.l.n.r. Marjo Voeten, Erna Palma, Manuela
van der Meijs, Anny Stenden, Arno Soons en Eugène Beeren

begin dit jaar aan The Brent Cross Beach Shopping Center
bij Londen. Daar staat de complete carrousel met handgeschilderde afbeeldingen van Maastricht, de tekst Grande
Carrousel de Maastricht en de stadsengel bovenop, reclame
te maken voor onze stad. Ik hoor wethouder Aarts al zeggen:
“Good veur d’n economie”. +++ Uit een Nieuwbrief van
D66: “Afgelopen Raadslid Harald Barendse heeft
namens de fractie van D66 Maastricht artikel 48 vragen
gesteld.” Maar wat een afgelopen raadslid eigenlijk is,
weet ik niet. Opnieuw opwinden, denk ik. +++ Het regent
tekorten in het Geusseltbad. De gemeente verwacht voor
2015 een exploitatietekort van 350.000 euro op het bad.
Dat bedrag komt bovenop de 450.000 euro die de gemeente
jaarlijks al accepteert. Maar nu komt er hulp uit wel zeer
onverwachte hoek. D’n Tempeleer, het uiterst serieuze
carnavalsmagazine van De Tempeleers, dat op 26 januari
wordt gepresenteerd, komt met dé oplossing: Kunstwater!
Ik citeer: “Nao de succesvolle aonlègk vaan kunsgraas in
‘t Geusseltstadion weurt noe in ‘t deepste geheim gewèrk aon
‘t völle vaan ‘t Geusseltbad mèt kunswater. Sportwèthawwer
Willems heet mie es e jaor geleie aon e samewèrkingsverband
vaan DSM, Chemelot, WML en Universiteit Maastricht
opdrach gegeve um de meugelekheid vaan ‘t producere
vaan kunswater te oonderzeuke.” Want het vullen van de
baden met kunstwater zal het exploitatietekort halveren.
Nog een paar oplossingen. Vraag een vergoeding voor het
gebruik van de springplank per duikende meter en bekijk
het gebruik van een viermansdouche. Wat in ‘t bobsleeën
kan, moet onder de douche ook kunnen. +++ De Grote

Markt in Den Haag is kleiner dan het Onze Lieve
Vrouweplein in onze stad. Maar ze zijn er wat trots op,
die Hagenezen. Het is volgens hen het gezelligste plein
van Den Haag. Het is er ook heerlijk zitten. Maar ik keek
even naar de gevels en zag de tekst “Bestelkantoor der
Rutten’s Bierbrouwerij ‘De Zwarte Ruiter’ Maastricht”.
Dat vraagt om wat verdere informatie. Begin vorige eeuw
werd het pand gebouwd als bestelkantoor van de Maastrichtse bierbrouwerij want zij wilden in het westen vaste
voet aan de grond krijgen. Maar de brouwerij werd door
Heineken ingelijfd die de brouwerij tot begin jaren 50 van
de vorige eeuw nog exploiteerde als Sint-Servatius Brouwerij.
Voor de deur verscheen één van de eerste grote terrassen van
Den Haag. Eén terras dat wordt gedeeld door zes unieke
horecagelegenheden met elk een eigen sfeer. Probeer in
onze stad maar eens op een verkeerde terrasstoel te gaan
zitten. Dus het is toch leuk om, als je de naam Maastricht
buiten onze stad ergens tegenkomt, na te gaan hoe dat is
gekomen. +++ Kiwani’s Maastricht Mergelland is een
serviceclub met als motto ‘Serving the children of the world’.
Deze keer was het project ‘SamenSpelen’ van Trajekt in
het Wittevrouwenveld de gelukkige. De cheque van 600 euro
werd door voorzitter Arno Soons en Eugène Beeren
van Kiwani’s Maastricht Mergelland overhandigd. +++
Wilt u verbouwen, zelf bouwen of verkennen wat aan je
huis beter kan? Wilt u weten wat een architect voor u
kan betekenen? Architecten van de BNA (Bond van
Nederlandse Architecten) verlagen de drempel voor mensen
met bouwplannen en geven gratis advies. De nieuwe
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Zangeres Iris Romen komt even uit Berlijn naar Maastricht

Carlo Maessen heeft Maastricht verlicht

Architectuurwinkel Maastricht is uw gesprekspartner als u
het naadje van de kous wil weten. De eerste Zuid-Limburgse
en landelijk de 23e vestiging van de BNA (Bond van
Nederlandse Architecten) heeft Centre Ceramique als
kantoor. Elke zaterdagmiddag van 13 tot 15 uur kunt u
daar terecht voor gratis advies. Het team bestaat uit
Xaviera Burón Klose, Harry Gulpers, Dimphy Israel,
Guillaume Kerbusch, Will Köhlen, Bas Mercx, Gaby
Paulissen, Joey Rademakers, Roel Slabbers, Rob Smeets en
Reonald Westerdijk. Will Köhlen is de initiatiefnemer.
+++ Bij mijn gok in Arie’s Confetti van 24 december wie
onze stadsprins zou worden zat ik warempel goed. Ik
schreef: ‘Zijn voornaam begint met een B en zijn achternaam is een houten schoen.’ Bij de oudejaarsloterij had
ik minder succes. Ik had het liever andersom gezien. +++
Mirjam Slaats (1958) is veelzijdig kunstenares van
internationale allure. Zij studeerde van 1984 tot 1988 aan
de Academie voor Beeldende Kunsten in Maastricht en
woonde aan de Hertogsingel. Tijdens een expositie in Den
Haag ontmoette zij Ronnie Gerschtanowitz, de vader van
Winston, en ze zijn kort daarna getrouwd. Zij heeft haar
kleurrijk palet ingeruild voor een richting die 3D-BLOBart
wordt genoemd. Zij verhit afgedankt materiaal tot een
vloeibare substantie en maakt daar iets nieuws van. Maar
of dat iets met dat trouwen te maken heeft heb ik niet
kunnen achterhalen. Miriam Slaats is even terug in
Maastricht en exposeert bij Galerie Dis in de Tafelstraat.
+++ Iris Romein is een in de wijk Daalhof in Maastricht
geboren singer/songwriter die heel veel succes heeft in

Duitsland. Ze studeerde zang (jazz) aan ons Conservatorium
en verhuisde na haar afstuderen in 2001 naar Berlijn. Ze
zingt en speelt piano en contrabas. George Taselaar van
Au Coin de Bons Enfants kwam op het idee om haar een
concert te gunnen. +++ Carlo Maessen is ‘ne Mestreechter
jong die versieren prachtig vindt. Carlo’s bedrijf Avontuur
Limburg mocht nu heel de stad tijdens Magisch Maastricht
van feestverlichting voorzien. Carlo Maessen: “Voor
Maastricht presenteerden we dit jaar een aantal nieuwe
elementen. In plaats van verlichting in de takken van de
bomen op het Vrijthof, hebben we de boomkruinen van
onder aangelicht. Dit is veilig en ziet er heel warm en
sfeervol uit. Om de jonge bomen in de Stationsstraat in
Wyck tot aan de Percée te beschermen is daar geen verlichting in de bomen gehangen. Daarvoor zijn lichtkorven
ontworpen die we om de bomen heen hebben geplaatst.
De nieuwe verlichting op het Vrijthof is op verzoek van
het Centrummanagement blijven hangen en heeft de
bomen tijdens carnaval aangestraald in de kleuren roed,
geel en greun.” Carlo Maessen heeft Maastricht het licht
laten zien. Alleen Venetië en Brugge zijn romantischer,
volgens vakantiesite Zoover. +++ Niet te snel beginnen
met lachen! Even het in 2014 geschreven Coalitieakkoord
2014-2018 ingekeken. In ‘Hoofdstuk 4 Maastricht houdt
koers en oogst’ lees ik het volgende. ‘In 2018 hebben we
bereikt: De A2 tunnel is in gebruik, de Noorderbrug is
verplaatst en de tram rijdt tussen Hasselt en Maastricht.‘
Het is een echte soap! +++ ‘Morgen dansen de muggen’ is
een boek met meer dan 330 pagina’s over het kleurrijke
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Het huis van de burgemeester ingepakt door Christo

Louky Keijsers was even over uit New York

leven van Jef Vliegen. Jef: “Als ‘s avonds de muggen
dansen, krijgen we de volgende dag mooi weer. Ik ben een
geboren optimist, dus wat volgt is altijd beter. Men weet
dat alleen de vrouwelijke mug steekt. Ik ben er door velen
gestoken.” +++ Op de plek waar heel vroeger restaurant
De Pallieter op het Vrijthof was, begint Juliëtte Wolfs
haar Pizza Gastronomica ‘Bocca Lupo’. De pizza’s worden
ter plekke bereid in een heuse igloachtige houtoven. Bocca
Lupu betekent ‘in de mond van de wolf’ en wordt in Italië
gebruikt als men iemand succes wenst. Juliëtte heeft in
Italië een cursus gevolgd en mag zich Pizzaiola noemen.
+++ Juliëtte Wolfs heeft samen het haar partner Bas
Rouwendal Grand Café De Perroen overgenomen. Tom
Hamaekers en Bas Rouwendal waren de vorige eigenaren.
+++ Hij raakte geen pollepel aan, die avond in restaurant
Rebelle aan de Kesselskade. Ferran Adrià, de wereldberoemde kok van restaurant El Bulli bij Barcelona, kwam
alleen maar om daar te zijn. De gasten die duizend euro
voor een tiengangen menu betaalden kregen geen lolly
van lichtgevende Japanse vis en ravioli waarvan de pasta
oplicht. Maar Hans van Wolde, Margo Reuten, Jonnie
Boer en Sergio Herman stonden, met een totaal van negen
Michelinsterren, garant voor een eetfestijn. +++ Het huis
van de burgemeester staat er wat sjofel bij. Graaf-, sloop- en
stripwerkzaamheden ten behoeve van het woningproject
Looiershof eisen hun tol. Scheuren in de omliggende
woningen hebben de werkzaamheden tot een minimum
beperkt en zelfs een poos stilgelegd. +++ Jef Vliegen (83)
heeft zijn kleurrijk leven neergeschreven in het boek

‘Morgen dansen de muggen‘. Het boek werd gepresenteerd
in de Berghmans. Jef’s zoon Boris vertelde de aanwezigen
vele anekdotes over zijn vader en ook dat het absoluut
geen kinderboek is, die versie komt misschien nog. Een
aantal van de 219 verloofdes van Jef was present. Op zo’n
320 pagina’s schrijft Jef verhalen over zijn café In ‘t Knijpke,
dat hij voor de Raad der Europese Gemeenten als afgezant
naar Sicilië is gestuurd, over drank en katers, zijn huwelijk
met Lea en hun kinderen Boris en Sietse, over zijn films
Vaarwel en Doctor Vlimmen, hoe hij Hein Fentener van
Vlissingen van een zwerversbestaan redde, hoe hij de auto
van Wim Blind in de Bredestraat toucheerde en vijftig
meter verderop rechtstandig tegen de gevel van de bank
parkeerde en hoe hij in een vlaag van verstandsverbijstering
de serre van café La Bonne Femme aan de Graanmarkt is
binnengereden. Het eerste exemplaar gaf Jef aan Lea, zijn
enige ex. In het boek doet Jef ook uit de doeken hoe de
Belastingdienst en de FIOD midden jaren tachtig een
einde maakten aan zijn imperium en hem al zijn geld en
huizen afnamen en zijn café In ‘t Knijpke liet sluiten.
Onder de aanwezigen zagen wij Willy Brokamp, Reginald
Thal, Johnny Aarts, Peter Regout, Henk Klinkers, Wim
Cremers, Caspar Cillekens, Jan Pieter Melchior en zijn
vriendin de autocoureur Carlijn Bergsma, Wim Blind,
Pierre Zenden, Marja Du Chateau, Arnold Jaspers, Jan
Willem Bertens, Louk Hustinx, Pieter Kromwijk en Piet
Nievelstein. +++ Louky Keijsers (40) is een geboren en
getogen Maastrichtse die nu een mooie kunstgalerie runt
in New York. Ze groeide op in de Bergerstraat in de wijk
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Het Maastrichtse team van Star of Life V.l.n.r.: Jos Benders, Maartje
Munsterman, Kevin van Barneveld en in de deuropening Gemma Moonen

Frederique Schoenmaeckers met haar vader Maurice en vriend
Alessandro Ciranni

Scharn waar haar ouders samen een huisartsenpraktijk
hadden. Na de middelbare school ging ze aan de Universiteit
van Amsterdam kunstgeschiedenis en kunstmanagement
studeren. Op haar 24e besloot ze in New York een betrekking
te zoeken. Ze stapte een grote kunstgalerie binnen en
vroeg of ze een assistente nodig hadden. Die vraag kwam
voor de galeriehouder op het juiste moment. Sinds 2005
heeft ze een eigen galerie, de LMAKgallerie, in Grand
Street in de Lower East Side van Manhattan. Haar man
Bart Keijsers Koning kwam haar in 2009 assisteren. De
LMAK galerie is één van de tachtig galeries in dat deel van
New York. Een paar keer per jaar komt ze naar Nederland
om contacten te onderhouden met haar bestaande relaties
en nieuwe aan te boren. In augustus komt ze weer naar
ons land, maar dan met haar Nederlandse man en hun
twee kinderen. Want die willen ook wel eens met opa en
oma Keijsers in de tuin zitten. +++ Dr. Jos Benders uit
Maastricht is door Giro Gelderland gevraagd om de medische
coördinatie op zich te nemen tijdens de Nederlandse
etappes van de Giro d’Italia. Want de 198 renners moeten
worden omringd met de beste medische zorgen. Samen
met de in Maastricht wonende dr. Kevin van Barneveld en
de verpleegkundigen Maartje Munsterman en Gemma
Moonen gaf hij leiding aan de gespecialiseerde formatie
van Star of Life Team. Ze konden meteen al vol aan de bak
want bij een valpartij kwam Jean Christophe Péraud op
zijn gezicht terecht en op advies van Jos Benders werd hij
met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. +++
Journalist Hugo Camps heeft verleden maand de Jean

Nelissen Award ontvangen. Deze prijs is voor een sportjournalist die zich onderscheidt door vakkennis en de
manier waarop hij dit overbrengt. Hotel Derlon was de
locatie. Jos Benders is de initiator van deze prijs die in 2011
voor de eerste keer werd uitgereikt aan Mart Smeets. Mart
Smeets presenteerde de avond en oud-premier en wielerfanaat Dries van Agt reikte de prijzen uit. Hugo Camps kreeg
de Award en fotograaf Tonny Strouken de oeuvreprijs.
Mart Smeets memoreerde en bedankte in zijn toespraak
nog een paar Maastrichtenaren die Jean Nelissen (overleden
in 2010) in zijn laatste jaren hebben geholpen: Willy Brokamp,
Jos Benders, Jos Hayen en Fred Rompelberg. Fred Rompelberg moest met iedereen op de foto. Met Hugo Camps,
met Dries van Agt, met Ger Nelissen (Jean’s broer) en
diens zoon Danny (TV-commentator), met Michel Wuyts
(schrijver en wielercommentator voor de Vlaamse VRT)
en met Mieke Pierey (die Jean vijftien jaar verzorgde).
+++ Jean Brandts is journalist geweest op de sport- en
stadsredactie van dagblad De Limburger en haar voorgangers.
Onder chef-sport Jean Nelissen en de chefs van de stadsredactie Stef Klein, Serve Overhof en Huub Noten maakte
hij lange uren en vele mooie verhalen. Na zijn pensioen heeft
hij nog jaren zijn beroemde column ‘Sprinkelke‘ mogen
aanleveren. Jean is 76 jaar en kan niet stilzitten. Dat doet
hij ook niet voor, tijdens en na een wedstrijd van MVV.
Die tijd vult hij al zo’n vijf jaar met het schrijven van
interviews voor de MVV-Gazet. Deze bijlage verschijnt om
de drie maanden als full-color magazine bij stadskrant
1maastricht. Prachtige herinneringen heeft Jean Brandts
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Mathieu Segers

Aïcha Cherif (2e van rechts) tussen haar trotse moeder Pia, vader Moussa
en huisvriendin Monique

overgehouden aan de verhalen van de krasse knarren
waaronder Jo Toennaer, Giel Haenen, René Ceulen en
Frans Schobbe. +++ Zij kijkt vanuit alle tijdschriftenrekken iedereen recht in de ogen. De 18 jarige Frederique
Schoenmaeckers staat op de voorpagina van het blad
Chapeau. Het artikel Allez, allez, allez... laat een zestal
dames, in een rode outfit gefotografeerd, aan het woord over
voetbal. En over voetbal weet Frederique Schoenmaeckers
heel veel. ‘Mijn vader Maurice is commercieel manager bij
MVV en mijn vriend Alessandro Ciranni is daar profvoetballer.
Hij moedigt tijdens het EK de Italianen aan en ik de Rode
Duivels.’ +++ Mathieu Segers is de kersverse hoogleraar
Europese integratie aan onze Universiteit en wordt de
nieuwe decaan van het University College. Hij studeerde in
Nijmegen politicologie en promoveerde als historicus. Hij
was als onderzoeker verbonden aan de universiteiten van
Oxford en Harvard en tot voor kort docent aan Universiteit
Utrecht. Maar Maastricht wordt zijn volgende woonplaats.
En dat voelt ook als thuiskomen, want hij is er in 1976
geboren. +++ Er is nogal wat publiciteit geweest rond het
‘verplaatsen‘ van de grenspalen in Wolder richting
Maastricht op 9 juni. Want 1420 Woldernaren werden Belg
voor de periode dat de Belgen in het EK speelden. Een zevental tv-stations en acht kranten deden er verslag van. Wolder
was wereldnieuws. De dagen daarna kreeg Coen Smits
van de café De Pepel krantenartikelen toegestuurd uit de
Zuercher Oberländer, de Midi Libre en Bildzeiting over de
annexatie. De koppen in deze kranten waren ‘Holländische
Grenzgänger’, ‘Du changement à la frontière Belge’ en

‘Wirt verlegt Genze’. +++ De 10e Haringparty Maastricht
zit erop. De organisatoren Top Shops Holland, ABN AMRO
MeesPierson en Baat accountants en adviseurs hebben
hun relaties flink verwend in de prachtige tuin van Jaap
Ruben Braam en Daniëlle Dessart. Het eerste vaatje ‘Jekerharing’ werd in ontvangst genomen door Erik de Jong, de
nieuwe directeur van Museum aan het Vrijthof. De mooie
muzikale dames van restaurant Pasta e Basta uit Amsterdam
liepen al zingend door het publiek en hun baas Hans Duijf
hield ze nauwlettend in de gaten. We zagen Walther
Tielemans, eigenaar van SommoClinic in Weert. Wim en
Dora Hansen van Hansen Dranken in Linne vertelden dat
hun rode auto’s stoppen bij ruim 500 horecarelaties in
Limburg en Zuidoost Brabant. Walter Nuijens heeft met
onze Camille Oostwegel op de Hotelschool Maastricht
gezeten en is volgens eigen zeggen eigenaar van een zestal
grote jachthavens in en rond de hoofdstad. ‘Eigenlijk ben
ik burgemeester van een paar drijvende dorpen’, zegt hij. ‘Ik
ben bedreven in het ontwikkelen van jachthavens en heb
dat zo’n twintig jaar geleden ook met het Bassin willen
doen. Met jullie voormalige wethouder wijlen Raymond
Leenders heb ik daarover in Saint Tropez uitgebreid
gesproken. Nóóit meer iets gehoord.’ +++ De 18 jarige
Aïcha Cherif uit de wijk Eyldergaard heeft de finale van
De Kunstbende gewonnen. Dit is een landelijke wedstrijd
voor jong creatief talent met een grote finale in TivoliVredenburg in Utrecht. Aïcha won in de categorie Muziek
met haar zelfgeschreven lied ‘Change’. De hoofdprijs is een
optreden op Indian Summer Festival 2017.
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SRAL
Maastricht’s best kept secret
Beroemd in de kunstwereld,
onbekend in Maastricht?
Het Restauratie-atelier Limburg heeft één van de
mooiste werkplaatsen van Maastricht: de historische
Wiebengahal, bij het Bonnefantenmuseum aan de
Avenue Céramique. Weinigen weten dat hier een
wereldwijd befaamd atelier zit. In de hal zelf is maar
een fractie te zien van wat het atelier allemaal doet:
restauraties van monumenten in Limburg en grote
nationale projecten zoals het Paleis op de Dam, Paleis
Huis Ten Bosch en het interieur van het Rijksmuseum.
Dat is allemaal werk op locatie, zoals muurschilderingen
en grote schilderijen. De restauratiespecialisten uit
Maastricht herstellen ook goudleer met behandelmethoden die nergens elders in Europa zo ontwikkeld zijn.
René Hoppenbrouwers is directeur van de Stichting
Restauratie Atelier Limburg (SRAL): “Wij zijn een
Limburgse stichting die in 2017 dertig jaar bestaat.
De oorspronkelijke doelstelling was het op hoog niveau
restaureren van ruim 300 Limburgse kerken, kloosters en
openbare gebouwen en zo’n 80 musea. De oprichter, Jos
Stassen, besefte dat niet zo draagkrachtige instellingen
ook hoog kwalitatieve zorg verdienen. Limburgs erfgoed
dreigde verloren te gaan, mede door te weinig goed
getrainde restauratoren in onze provincie.”
Onderzoek en restauratie van Limburgs erfgoed vormen nu
een derde van het werk van SRAL. Verder richt het atelier
zich op schilderijen, polychrome beelden, moderne kunst
en muurschilderingen.
In 1990 startte Anne van Grevenstijn met een unieke
restauratie-opleiding. Sinds elf jaar gebeurt dit in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam voor de
restauratie van schilderijen en historische interieurs.
SRAL is wereldwijd actief in vakorganisaties en met
bijscholing. Studenten uit Europese landen en bijvoorbeeld
de VS, India en Taiwan lopen stage bij het atelier. De andere
kerntaak is onderzoek: met microscopen, röntgen- en
infraroodapparatuur kunnen de specialisten van SRAL
bijvoorbeeld de authenticiteit van schilderijen vaststellen.

SRAL is een kennisinstituut van de Provincie Limburg.
Maastricht is daarin heel belangrijk vanwege de uitstraling
van de stad en de samenwerking met de Universiteit
Maastricht, aldus Hoppenbrouwers. Jaarlijks organiseert
zijn atelier zo’n twaalf internationale workshops,
masterclasses en congressen, vaak in het auditorium van
het Bonnefantenmuseum.
Hoe ziet Restauratie Atelier Limburg er in 2025 uit?
“In 2025 hopen we een nog groter internationaal kennisinstituut te zijn, dat goed zichtbaar is voor de inwoners
van Maastricht. Het in stand houden van erfgoed is een
mooie taak: geld, tijd en moeite worden goed besteed.
Sommige beslissingen op cultuurgebied zijn daarom
onbegrijpelijk: het Rijk geeft aan de ene kant wel 80
miljoen euro uit voor nog een Rembrandt, terwijl aan de
andere kant voortdurend op musea, cultuur en restauratie
wordt beknibbeld. De Provincie Limburg heeft dat gelukkig
beter voor elkaar.”
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SRAL
Maastricht’s best kept secret
Famous in the art world,
unknown in Maastricht?
The Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) is a
restoration studio that has one of the most splendid
workshops in Maastricht: the historic Wiebengahal next
to the Bonnefantenmuseum along Avenue Céramique.
Few people know that a world-famous studio is housed
here. The building itself contains only a fraction of what
SRAL does: restorations of monuments in Limburg and
major national projects such as the Paleis op de Dam,
Paleis Huis Ten Bosch and the interior of the Rijksmuseum. That is all on-site work, such as restoring
murals and large paintings. The Maastricht restoration
specialists also conserve gilt leather using methods
that are the most advanced in Europe.
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René Hoppenbrouwers is director of SRAL. “We are a
Limburg foundation that will be celebrating its thirtieth
anniversary in 2017. The original aim was the high-quality
restoration of more than 300 Limburg churches, monasteries
and public buildings and about 80 museums. The founder,
Jos Stassen, was aware that less prosperous institutions
also deserve high-quality care. Limburg’s heritage risked
being lost, partly due to a lack of properly trained restorers
in our province.”
Research into and the restoration of Limburg heritage now
make up a third of the work of SRAL. The studio also focuses
on paintings, polychrome images, modern art and murals.
In 1990, Anne van Grevenstijn launched a unique restoration
course. For the past eleven years, this course has been taking
place in collaboration with the University of Amsterdam
and is geared to the restoration of paintings and historic
interiors. SRAL is active worldwide in professional organisations and in further training. Students from European
countries and, for instance, the US, India and Taiwan follow
traineeships at the studio. The other core task is research:
using microscopes, X-ray and infrared equipment, SRAL
specialists can determine the authenticity of paintings.
SRAL is a knowledge centre in the Province of Limburg.
Maastricht is a very important factor because of the
character of the city and the collaboration with Maastricht
University, according to Hoppenbrouwers. Every year, his
studio organises about twelve international workshops,
masterclasses and conferences, often in the auditorium of
the Bonnefantenmuseum.
What will be the position of SRAL in 2025?
“In 2025, we hope to be an even larger international
knowledge centre, enjoying a high-profile in Maastricht.
Preserving heritage is a worthwhile task: money, time and
effort are well spent. Consequently, some decisions relating
to culture are incomprehensible: the State is willing to
spend EUR 80 million on another Rembrandt, whereas
museums, culture and restoration are constantly facing
cutbacks. Fortunately, the Province of Limburg does
things differently.”
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UNITED WORLD COLLEGE
De maatschappij als belangrijkste
lesmateriaal
Wereldwijd zijn er maar 16 United World College-scholen
te vinden. Maximaal één per land, zo ook in Nederland.
En die ligt in Maastricht -iets waar we als stad trots
op mogen zijn, zegt Peter Howe, directeur van UWC
Maastricht. Hij vertelt graag over de toegevoegde
waarde van de bijzondere internationale school.
Kunt u iets meer vertellen over de filosofie achter UWC?
“UWC-scholen staan bekend om de bijzondere onderwijservaring die ze aan leerlingen met heel uiteenlopende
achtergronden bieden. Zo selecteren we wereldwijd
leerlingen, ongeacht hun financiële status, op basis van
motivatie en prestatie voor een beurs en inspireren hen te
bouwen aan een vreedzame en duurzame toekomst.”
“Het United World College is uniek in de manier waarop
het in staat is jongeren uit verschillende culturen, en dus
ook conflictgebieden, samen te brengen. We kijken naar
verschillen en gaan de dialoog met elkaar aan. Zonder het met
elkaar eens te hoeven zijn, leven we samen onder één dak.
“UWC Maastricht heeft daarbij nog een extra uniek karakter
vanwege de publiek-private samenwerking die vanuit de
Nederlandse overheid is geïnitieerd. Waar de andere UWC’s
privéscholen zijn, heeft Maastricht een publiek karakter en
biedt het naast het bachelor programma ook onderwijs aan de
internationale expat gemeenschap in Maastricht en omgeving.
Dat betekent dat hier dagelijks meer dan 104 nationaliteiten
samenkomen, wat zorgt voor een heel speciale dynamiek.”
Wat maakt UWC anders dan andere scholen?
“Een belangrijk onderdeel van het lesprogramma is het
bijbrengen van maatschappelijke betrokkenheid; het belang
om iets terug te geven aan de omgeving. We hebben
ondervonden dat als mensen uit conflicterende gebieden
samen iets doen voor de maatschappij, ze erachter komen
dat ze samen een verschil kunnen maken. Met dat inzicht
keren ze terug naar hun thuisland. Bovendien zijn we
ervan overtuigd dat een groot deel van het leren buiten
de school gebeurt. Dit in tegenstelling tot het reguliere
Nederlandse onderwijssysteem dat nog erg vasthoudt aan
het klaslokaal, leren uit boeken en individuele prestaties.”

Wat betekent dit voor Maastricht?
“Het feit dat UWC in Maastricht ligt en niet in een andere
stad in Nederland, is al iets om trots op te zijn. Het maakt
het voor werknemers van internationale bedrijven zoals
DSM, Vodafone en anderen aantrekkelijk om zich hier te
vestigen. De wijze waarop we in Maastricht de functie van
publieke school met de unieke waarde van UWC combineren,
heeft inmiddels bewezen erg goed te werken. De school
fungeert daarbij als expertisecentrum voor maatschappelijke
stages, waarbij getracht wordt ook andere scholen in de regio
te inspireren en te betrekken bij de verschillende vormen
van vrijwilligerswerk en maatschappelijk engagement. Zo
ontstaan mooie samenwerkingen, welke we steeds verder
uitbreiden.”
Over 10 jaar...
“Wordt het spannend wat betreft capaciteit. Als Maastricht
als ‘slimme stad’ en Limburg als regio zich steeds meer
richten op kenniswerkers en deze van over de hele wereld
blijven aantrekken, dan komen we voor een uitdaging te
staan. Die gaan we uiteraard graag aan, samen met de stad
en de Provincie.”
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UNITED WORLD COLLEGE
A deliberately diverse community as
the most important teaching tool
There are only 16 United World Colleges throughout
the world. No country has more than one and for the
Netherlands, it is located in Maastricht, which is something the city should be proud of, says Peter Howe,
director of UWC Maastricht. He is happy to explain the
added value of this exceptional international school.
Can you tell us more about the philosophy that underpins UWC?
“UWC schools are known for the distinct educational
experience that they offer to students from a range of
backgrounds. We select students from around the world
for our residential programme based on their demonstrated promise and potential, irrespective of their ability
to pay, and inspire them to contribute to a peaceful and
sustainable future.”
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“The United World College is committed to deliberate
diversity whether it be cultural, religious, national or socioeconomic. We recognise these differences and enter into dialogue with one another. And through shared experience and
service, our students come to understand that they can make
a positive impact on their communities without necessarily
resolving their competing interpretations of the past.”
“UWC Maastricht is also unique in the public-private
partnership initiated by the Dutch government. Whereas
other UWCs are private schools, Maastricht has a public
character and, in addition to our residential programme, we
also offer education to the international expat community
in Maastricht and the region. That means that more than
104 nationalities come together here every day, which
ensures a very special dynamic.”
What makes UWC different to other schools?
“An important part of the teaching programme is to
recognise the power of community and the importance
of giving something back to society. We have discovered
that if students from conflict areas join together in service,
they realise they can make a difference. They return home
with that insight. Moreover, we are convinced that much
of the learning takes place outside the classroom. This is
in contrast to the traditional Dutch educational system
that still clings to the classroom, learning from books and
the success of the individual student.”
What does this mean for Maastricht?
“The fact that UWC is located in Maastricht and not elsewhere in the Netherlands is something we should be proud
of. It makes it interesting for staff of international companies
such as DSM, Vodafone and others, to settle here. The way
in which we in Maastricht combine the function of a public
school with the unique value of UWC, has already proved
its worth. The school acts as a centre of expertise for social
entrepreneurship, with the aim being to inspire and involve
other schools in the region in the various forms of voluntary
work and social engagement. This results in beneficial
cooperative ventures, which we continue to extend.”
In 10 years...
“Things may become difficult regarding capacity. If Maastricht
as a smart city and Limburg as a region increasingly focus on
knowledge workers and continue to attract them from over
the entire world, then we may not have enough places at the
school for the students who arrive. But we will of course be
happy to face up to it, together with the city and the province.”
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Scannexus
Scannerlab van internationale allure
Op de Brightlands Maastricht Health Campus is een
organisatie gevestigd van internationale allure:
Scannexus. Het heeft de beschikking over drie krachtige
Siemens MRI-scanners -van de sterkste van 9,4 Tesla
zijn er maar vijf op de wereld- waarmee ziekenhuizen,
universiteiten en bedrijven onderzoek kunnen doen.
Scannexus, dat een dochteronderneming is van de universiteit, zit in een nieuw gebouw dat een goede indruk geeft
van de Health Campus, die de komende jaren verder vorm
zal krijgen. Binnen vind je geen deprimerende ziekenhuis
achtige gangen, maar ruimere, lichte ruimten waar het
prettig werken is voor ambitieuze onderzoekers. Bij de
entree loop je zo Banditos binnen, een lounge annex
koffiebar met informele statafels -en goede koffie die niet
uit een automaat komt.“Hier overleggen we graag”, zegt
Kim Feron, manager operations van Scannexus.
Het nieuwe gebouw aan de Oxfordlaan fungeert sinds enkele
jaren als een incubator -kraamkamer- voor jonge medische
bedrijven die op een of andere manier gelieerd zijn aan
het academisch ziekenhuis MUMC+ of de universiteit.
Valorisatie is daarbij het kernbegrip: kennis omzetten in
diensten en producten die maatschappelijke meerwaarde
en geld opleveren. In het incubatorgebouw kunnen jonge
medische onderzoekers en ondernemers ruimte huren
voor hun start up of zich verder ontwikkelende firma.
De nieuwe directeur van Scannexus is professor Albert
Scherpbier, de decaan van de medische faculteit van de
Universiteit Maastricht. Hij combineert beide functies.
Zijn taak is Scannexus, dat eerder de naam Brains Unlimited
droeg, de komende jaren verder te ontwikkelen. Het doel
is een geïntegreerd platform voor de imaging community
te worden: wetenschappers en bedrijven in Nederland en
daarbuiten helpen om oplossingen te vinden voor aandoeningen als Alzheimer, Parkinson, epilepsie, infarcten,
schizofrenie en multiple sclerose.
Scannexus doet ook mee aan de Maastricht Studie, het
meerjarige grote onderzoek dat de gezondheidstoestand
in de regio onder de loep neemt en manieren aandraagt
om die te verbeteren. In de scanners op de Health Campus

zijn inmiddels duizenden Limburgse breinen en buiken
gescand.
Scherpbier is er heel positief over dat de gemeente Maastricht
de ontwikkeling van de Brightlands Maastricht Health
Campus heeft omarmd. Iets wat zijn rechterhand Kim Feron
graag onderstreept: “De groene werkomgeving, de vernieuwing van de gebouwen en de infrastructuur zijn goed.
De aankleding van de omgeving kan nog beter. Dat maakt
Maastricht aantrekkelijker voor jonge onderzoekers/
ondernemers.”
Waar staat Scannexus in 2025?
“Dan zijn we onderdeel van een prachtige Health Campus, met een florerende master-opleiding Imaging. Dat is
onze toekomstdroom: samen met de universiteit en het
MUMC mensen uit de hele wereld hierheen halen, omdat
ze in Maastricht de beste opleiding in de toepassing van
MRI-scanners kunnen volgen.”
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Scannexus
Scanner lab of international status
The Brightlands Maastricht Health Campus houses an
organisation of international status: Scannexus. It has
three powerful Siemens MRI scanners - the most powerful (9.4 Tesla) is only one of five in the world - with which
medical centres, universities and companies can perform
research.
Scannexus, which is a subsidiary of the university, is
located in a new building that properly reflects the Health
Campus that will be developed even further in the next
few years. There are no depressing hospital-like corridors,
but rather roomy, light spaces that create a pleasant
working atmosphere for ambitious researchers. Banditos
- a welcoming lounge and coffee bar - is located near the
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entrance with informal standing tables and good freshly
made coffee. “This is where we like to consult”, says Kim
Feron, operations manager at Scannexus.
For a number of years, the new building along the Oxfordlaan has been acting as an incubator for young medical
companies that are affiliated in some way to MUMC+ or
the university. Valorisation is the core concept: converting
knowledge into services and products that provide added
value to society and that yield revenues. In the incubator
building, young medical researchers and entrepreneurs can
lease space for their start-ups or more advanced companies.
The new CEO of Scannexus is Professor Albert Scherpbier,
the dean of the medical faculty of Maastricht University.
He combines both positions. His task is to develop
Scannexus, which was previously called Brains Unlimited,
during the next few years. The aim is to become an integrated
platform for the imaging community: helping researchers
and companies in the Netherlands and abroad to fight
disorders such as Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease,
epilepsy, infarctions, schizophrenia and multiple sclerosis.
Scannexus is also participating in the Maastricht Study, a
long-term major investigation that is examining the state
of health of the regional population and making proposals
to improve it. The scanners on the Health Campus have
now examined thousands of Limburg brains and stomachs.
Scherpbier is delighted that the Municipality of Maastricht
has embraced the development of the Brightlands
Maastricht Health Campus, which is a development also
endorsed by his number two Kim Feron. “The green
working environment, the renewal of the buildings and the
infrastructure are positive elements. The surroundings,
however, need to be enhanced. That would make Maastricht
more attractive to young researchers and entrepreneurs.”
What will be the position of Scannexus in 2025?
“We will then be part of a splendid Health Campus, with a
flourishing master’s course in imaging. That is our dream
of the future: together with the university and MUMC+
attracting people from all over the globe, because in
Maastricht they can follow the best training in the
application of MRI scanners.”
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Ease Travel Clinic
Voor de juiste vaccinaties

For the right vaccinations

De meeste Nederlanders sluiten een reisverzekering af
als ze met vakantie gaan. Met de noodzakelijke inentingen tegen een ziektes ligt dat anders. Veel mensen
nemen het risico om van vaccinaties af te zien, veelal
uit onwetendheid. Bijna een half miljoen Nederlanders
gaan zo jaarlijks onbeschermd met vakantie.

Most people in the Netherlands take out travel insurance
when they go on holiday. However, things are different
when it comes to having vaccinations for various illnesses.
Many people simply accept the risk, often due to a lack
of information. As a result, almost half a million people
in the Netherlands go on holiday unprotected.

Zeker bij de Europese bestemmingen worden de gevaren
vaak ernstig onderschat, vindt de Maastrichtse Ease Travel
Clinic, die in het academisch ziekenhuis MUMC+ zit.
Turkije, Kroatië en Bulgarije zijn risicolanden, evenals
Marokko, Egypte en andere populaire Afrikaanse bestemmingen. De inwoners van die landen zijn meestal immuun,
maar dat geldt niet voor de toeristen.

In the case of European destinations, in particular, the
risks are often seriously underestimated, according to
the Maastricht Ease Travel Clinic, which is located in the
MUMC+. Turkey, Croatia and Bulgaria are countries posing
health risks, as are Morocco, Egypt and other popular
African destinations. The residents of those countries are
usually immune, but that does not apply to tourists.

De Ease Travel Clinic werd opgericht in 2006 als dochteronderneming van het MUMC+ en de GGD in Zuid-Limburg.
Behalve in het academisch ziekenhuis in Maastricht is de
Ease Travel Clinic gevestigd in Heerlen, Geleen, Roermond,
Reuver, Panningen, Venlo en Venray. Zowel particulieren
als ondernemers kunnen er terecht voor vaccinaties en
advies. Meer informatie: www.ease-travelclinic.nl

The Ease Travel Clinic was set up in 2006 as a subsidiary of
MUMC+ and the Regional Health Service in South Limburg.
In addition to the MUMC+ in Maastricht, the Ease Travel
Clinic is located in Heerlen, Geleen, Roermond, Reuver,
Panningen, Venlo and Venray. Both private parties and
entrepreneurs can obtain vaccinations and advice. For
more information, go to: www.ease-travelclinic.nl
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EM-TRAC
Innovatief leercentrum voor artsen

Innovative training centre for doctors

EM-TRAC is een ultramodern opleidingscentrum voor
artsen, verpleegkundigen en paramedici. Het centrum
op de Health Campus in Randwyck, Maastricht biedt
een scala van faciliteiten. Zoals een simulator voor het
verrichten van hartoperaties, met de zogenaamde
minimaal invasieve methode waarbij een klein sneetje
in het lichaam volstaat.

EM-TRAC is an ultra-modern training centre for
doctors, nursing staff and paramedics. The centre at
the Health Campus in Randwyck, Maastricht, offers
a whole range of facilities. These include a simulator
for performing heart operations using the minimally
invasive method, in which a small incision in the body
is sufficient.

Invasief opereren vergt speciale vaardigheden. De chirurg
moet veel ervaring hebben met het op af-stand bedienen
van de instrumenten. EM-TRAC is toegerust om medische
professionals hierin uitgebreid, met behulp van de beste
apparatuur, te trainen.

Invasive surgery requires special skills. The surgeon must
have a great deal of experience in operating the instruments
remotely. EM-TRAC is equipped to train medical professionals to the full in these skills, using the most advanced
instruments.

Behalve groepen cardiologen en hartchirurgen uit Europa en
zelfs Amerika faciliteert EM-TRAC ook verschillende andere
zorgprofessionals die in Maastricht hun vaardigheden op
peil komen houden. Het ultramoderne leercentrum heeft
onder meer twee volledig uitgeruste collegezalen en zes
praktijkruimtes. EM-TRAC levert alle benodigde materialen
waaronder I-Pads, oefenmaterialen en zelfs “simulatiepatiënten”. Meer informatie: www.em-trac.org

In addition to cardiologists and heart surgeons from
Europe and even the US, EM-TRAC facilitates other care
professionals who come to Maastricht to perfect their
skills. The ultra-modern training centre includes two
fully-equipped auditoriums and six practice labs.
EM-TRAC supplies all required materials, including
I-Pads, practice equipment and even simulation patients.
For more information, go to: www.em-trac.org
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Maastricht bereikbaar
‘Slim nadenken over mobiliteit
hoort bij een slimme stad’
Stel je voor: Maastricht met zelfrijdende auto’s in de
straten en inwoners die geen fiets of auto meer kopen,
maar via een abonnement hun vervoermiddel regelen.
Een ver toekomstbeeld, pakweg het jaar 2050? Niet als
het aan Maastricht Bereikbaar ligt. “Als programmabureau proberen we niet alleen de stad bereikbaar te
houden tijdens grote werkzaamheden, maar mensen
ook anders over mobiliteit te laten nadenken”, zegt
programmamanager Katya Ivanova.
Maastricht Bereikbaar is onderdeel van het rijksoverheids
programma ‘Beter Benutten’: slim omgaan met de bestaande
infrastructuur door mensen anders te laten reizen. Aanleiding
om er in Maastricht mee te beginnen was de start van de
bouw van de A2 tunnel in 2012. Ivanova: “Om de gevolgen
voor het verkeer tijdens het bouwproces op te kunnen vangen
hebben overheden, werkgevers en vervoerders de handen
ineen geslagen om Maastricht toegankelijk te houden.”
Maastricht Bereikbaar heeft inmiddels meer dan 20 projecten
opgezet. Dat gebeurt samen met 39 grote werkgevers,
waardoor er ruim 47duizend werknemers bij zijn
betrokken. Niet alleen bedrijven uit Maastricht, maar
ook Zuid-Limburgse werkgevers als APG, Brightlands
Chemelot en DSM doen uit eigen initiatief en overtuiging
mee. De één wil de gezondheid van medewerkers verbeteren,
de ander maatschappelijk verantwoord ondernemer zijn.
“Al deze bedrijven vragen ons hen te helpen met mobiliteitsvraagstukken. We bieden advies plus een pakket producten
waarmee we slim en gezond gebruik van fiets, openbaar
vervoer en thuiswerken stimuleren. Daarnaast bieden wij ook
reisinformatie en reisalternatieven voor alle weggebruikers
tijdens grote wegwerkzaamheden en evenementen.”
Slimme mobiliteit draagt bij aan een leefbare stad, waar
de lucht van betere kwaliteit is. Minder autogebruik leidt
immers tot minder CO2-uitstoot. Maastricht Bereikbaar
werkt ook in het kader van het Maastrichts Energie Akkoord
samen met de grote bedrijven in de stad om te zien waar,
naast het vervoer, minder energie en meer duurzame energie
kan worden gebruikt.

Hoe staat de Maastrichtse mobiliteit er in 2025 bij?
“Tot nu toe is het voor de meeste mensen heel normaal om
een eigen auto en fiets in hun bezit te hebben. Maastricht
Bereikbaar denkt erover mee om mobiliteit steeds meer als
een dienstverlening te gaan aanbieden. Vergelijk het met
een telefoonabonnement waar je een aantal belminuten,
smsjes en mb’s per maand afneemt. Hetzelfde kan met
mobiliteit: je neemt een abonnement waarbij je zoveel
dagen/uren per maand een deelauto, fiets of OV kunt
gebruiken. Een boeiende ontwikkeling waar markt en
overheid elkaar moeten vinden.”
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Maastricht bereikbaar
‘A smart city thinks smart
about mobility’
Just imagine it: self-driving cars in the streets of Maastricht
and residents who no longer buy cars or bikes and who
arrange their transport by means of a subscription.
Is this a vision of the future, say around 2050? Not if it’s
up to Maastricht Bereikbaar (Accessible Maastricht).
“As a programme office, we not only try to keep the city
accessible when major road works are being carried
out, we also try to get people to think differently about
mobility”, says programme manager Katya Ivanova.
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Maastricht Bereikbaar is part of the Beter Benutten (Using
More Effectively) government programme: dealing smartly
with existing infrastructure by having people use alternative
means of travel. This was prompted in Maastricht by the
start of work in 2012 on the A2 motorway tunnel. “To handle
the consequences for traffic during the construction work,
public authorities, employers and transporters joined forces
to keep Maastricht accessible.”
Maastricht Bereikbaar has now launched more than 20
projects. These are being implemented in cooperation
with 39 major employers, which means that more than
47 thousand employees are involved. The companies are
based not only in Maastricht. South Limburg employers
such as APG, Brightlands Chemelot and DSM are also
participating on their own initiative and on the basis of
their own convictions. Some want to improve the health
of their staff, others want to focus on corporate social
responsibility.
“All these companies are asking us to help them with their
mobility problems. We offer advice and a product package
in which we encourage the smart and healthy use of bikes,
public transport and working at home. We also offer travel
information and travel alternatives for all road users
during major road works and events.”
Smart mobility contributes to a more liveable city, where
the air quality is better. After all, fewer cars means reduced
carbon emissions. In the context of the Maastricht Energy
Agreement, Maastricht Bereikbaar is also collaborating
with major companies in the city to identify cases where
possibilities exist for reducing energy consumption and
encouraging renewable energy.
What will be the situation regarding Maastricht mobility in 2025?
“Up until now, most people consider having their own car
and bike to be perfectly normal. Maastricht Bereikbaar is
toying with the idea of offering mobility more as a service.
You could compare it with a telephone subscription with
which you purchase a quantity of call minutes, text messages
and MBs per month. The same could apply to mobility:
you purchase a subscription that allows you to use a shared
car, bike or public transport for a certain number of
days/hours per month. A fascinating development, which
will involve the market and public authorities having to
work together.”
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MECC
Hulpmotor voor stad en regio
Het MECC is al bijna 30 jaar dé evenementen- en
congreslocatie van Maastricht en regio. Wereldsterren
als Tina Turner en Prince hebben er opgetreden, en
elk jaar zorgt TEFAF ervoor dat de stad wordt bezocht
door kunst- en antiekliefhebbers uit de hele wereld.
De ambitie is niet om de grootste te zijn, maar wel de
beste. Organisatoren zouden automatisch moeten denken
aan MECC Maastricht, stelt directeur Frank Mimpen.
Niet alleen vanwege de locatie en de mogelijkheden, maar
vooral omdat de mensen die er werken er alles aan doen
om evenementen tot een succes te maken. “Dat is waar wij
voor staan.”
Het belang van het MECC voor de regio wordt soms
onderschat. Berekend is dat het alles bij elkaar zo’n 70
miljoen euro per jaar oplevert voor Maastricht. Er vinden
evenementen en congressen plaats, met bezoekers die
vaak meerdere dagen hier verblijven. Ze slapen in hotels,
eten in restaurants, maken gebruik van taxi’s en openbaar
vervoer en kopen souvenirs in winkels.
Mimpen weet dat de stad Maastricht, die tegenwoordig eigenaar is van het MECC, een vitale troef is: “Laten
we eerlijk zijn, de gebouwen van andere congrescentra
verschillen niet veel van het MECC. En ieder zichzelf respecterend centrum heeft zijn basisfaciliteiten zoals wifi,
catering en schoonmaak op orde. Waar wij het verschil
maken, is de combinatie met de stad Maastricht. De stad
is prachtig, heerlijk bourgondisch, gastvrij en compact.
Je parkeert hier je auto en loopt later zo een restaurant of
bruin café binnen”.
Wat voor de stad geldt, geldt ook voor het MECC. “Wij
willen uitblinken in gastvrijheid. Dat wil zeggen dat wij
niet alleen ruimte ter beschikking stellen, maar vanaf het
eerste moment met de klant meedenken. Hoe kan hij zijn
doelgroep bereiken? Waar kan hij potentiële exposanten vinden?” Dat zorgt ervoor dat organisatoren blijven
terugkomen en dat nieuwe klanten denken “als ik naar
Maastricht ga, kan ik erop vertrouwen dat alles fantastisch
verloopt”, zegt Mimpen.

Waar staat het MECC in 2025?
“We staan aan de vooravond van een investering van 27
miljoen euro, bestemd voor uitbreiding en renovatie.
Ons congrescentrum ligt naast de Brightlands Maastricht
Health Campus. Daar willen we een sociale functie vervullen en zo onderdeel worden van de campus. Er komt
horeca zoals een bistro, een koffieshop, loungeplekken en
meerdere werkruimtes. Zo werken we mee aan de doelstellingen van de campus. Uiteindelijk gaat het allemaal
om mensen bij elkaar brengen.”
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MECC
A driving force for city and region
For almost 30 years now, MECC has been the primary
event and conference venue for Maastricht and the
surrounding region. International stars like Tina Turner
and Prince have performed there and each year the
European Fine Art Fair (TEFAF) attracts lovers of art
and antiques from all over the world.
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MECC’s aim is not to be the biggest but the best. The idea,
says director Frank Mimpen, is for event organisers to
automatically think of MECC Maastricht. Not just because
of its location and the various possibilities it offers but
above all because the people who work at MECC really do
“go the extra mile” to make events a success. “That’s what
we stand for”, he says.
Just how important MECC is for the region is sometimes
underestimated. In fact, it’s been calculated that it generates,
all in all, about 70 million euros annually for Maastricht.
People attending the events and conferences often stay in
Maastricht for several days, sleeping in hotels, eating in
restaurants, using taxis and public transport, and buying
souvenirs in the city’s shops.
Frank Mimpen is well aware that the city of Maastricht,
which now owns MECC, is a vital asset: “Let’s be honest,
the MECC buildings aren’t much different to those of other
conference centres. And every self-respecting conference
centre has excellent basic facilities such as Wi-Fi, catering,
and cleaning. What makes us different is the combination
with the city of Maastricht itself. Maastricht is beautiful,
wonderfully vibrant, welcoming, and compact. You park
your car and a few minutes later you can be sitting in a
restaurant or a nice traditional pub.”
And what applies to the city also applies to MECC. “We aim
to excel in hospitality”, says Mr Mimpen. “That means
that we don’t just make space available but think along
with the client right from the very beginning. How can the
client reach its target group? Where can it find potential
exhibitors? That approach ensures that organisers keep
coming back to us and that new clients know that if they
hold their event in Maastricht they can be confident that
everything will be just perfect.”
Where will MECC be in 2025?
“We are on the eve of investing 27 million euros in expansion
and renovation. We are located right next to the Brightlands
Maastricht Health Campus. We want to fulfil a social
function there, and thus become part of the campus.
There are going to be hospitality facilities like a bistro,
a coffee shop, lounge areas, and numerous workspaces.
In that way, we’ll be contributing to the objectives of the
campus. Ultimately it’s all about bringing people together.”
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Maastricht Science Programme
Bèta opleidingsprogramma trekt
nieuw soort slimheid naar de stad
Geneeskunde, Rechten en Economie. Een rijtje studierichtingen waarmee de universiteit van Maastricht
de stad in de afgelopen 40 jaar liet uitgroeien tot een
vooraanstaande studentenstad. De komst van het
Maastricht Science Programme zo’n vijf jaar geleden - met
bètavakken als natuurkunde, scheikunde en biologie
- heeft daar een nieuw soort slimheid aan toegevoegd.
Drs. Fred Offerein, director Faculty of Humanities &
Sciences en Prof. Thomas Cleij vertellen erover.
Maastricht en bèta: dat is een vrij nieuwe en bijzondere combinatie, toch?
“Absoluut. De meeste universiteiten in de wereld starten met
bètastudies en vullen deze later aan met Alfa richtingen.
Maastricht doet dat net andersom. Dat heeft als voordeel dat
we niet gehinderd worden door tradities en geschiedenis,
maar er op een heel eigentijdse manier invulling aan kunnen
geven. Dat doen we dan ook. We zoeken veel samenwerking
op met bedrijven en instituten in de omgeving en denken
verder dan de muren van de faculteit. Dat leidt tot en nieuw
soort bedrijvigheid en dynamiek binnen de universiteit én
de stad.”
Welk type student kiest voor een Bèta studie in Maastricht?
“Het Science Programma is heel internationaal georiënteerd.
Het trekt slimme studenten vanuit de hele wereld naar
Maastricht. Tachtig procent van de studenten die hier
nu rondlopen is niet Nederlands. Het is niets nieuws dat
Maastricht in trek is bij internationale studenten, maar
het is wel nieuw dat het hier om exacte studies gaat. Die
trekken een ander soort slimheid aan. We bieden een vrij
uniek opleidingsconcept. Onze curriculumstructuur biedt
veel vrijheid om zelf invulling aan je studie te geven en
volop onderzoek te kunnen doen. Juist dat spreekt het
type student aan dat echt het verschil kan en wil maken in
de wereld.”
Welke bijdrage levert dat aan Maastricht als slimme stad?
“Het feit dat Maastricht nu ook bètastudie aanbiedt, leidt
niet alleen tot versterking van de universiteit, maar biedt
ook nieuwe mogelijkheden voor stad en regio. Het haalt
een nieuwe soort expertise naar de stad, niet alleen door

de studenten die het aanspreekt, maar ook vanwege de
bijbehorende staf die noodzakelijk is. Inmiddels zijn er
allerlei onderzoeksgroepen ontstaan op het gebied van
scheikunde, natuurkunde en biologie. Die werken nauw
samen met bedrijven en instituten in de omgeving - denk
aan de Brightlands Chemelot Campus, het Natuurhistorisch
Museum, en vele anderen - aan niet-alledaagse innovaties.
Hiermee dragen we bij aan het op de kaart zetten van
Maastricht als smart city.”
Hoe staat Science er in 2025 voor?
“Het Science Programme is een programma van kansen.
We zijn in korte tijd (sinds 2011) hard gegroeid naar een
programma met inmiddels ruim 250 studenten. We zullen
in de komende jaren het opleidingsprogramma verder
uitbreiden, er zullen meer onderzoeken bijkomen en we
gaan nog sterker inhaken op moderne thema’s. Kortom,
In 2025 hopen we een aantal succesverhalen rijker te
zijn van mensen die hier in Maastricht hun carrière zijn
begonnen.”
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Maastricht Science Programme
Exact science training programme
is attracting a new type of
smartness to the city
Medicine, law and economics are study courses at
Maastricht University that have resulted in the city
becoming a major student centre in the past 40 years.
The creation of the Maastricht Science Programme
about five years ago - with science subjects such as
physics, chemistry and biology - has added a new
distinctive smartness. Fred Offerein, director of the
Faculty of Humanities & Sciences and Prof. Thomas
Cleij explain.
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Maastricht and exact science: isn’t that is a fairly new and
exceptional combination?
“Definitely, most universities start with science subjects and
add the arts and humanities at a later stage. Maastricht
is doing things differently. We have the advantage of not
being fettered by tradition and history, so we are able to
detail our courses of study according to contemporary
requirements. We try to establish cooperative ventures with
businesses and institutes in the region and to think beyond
the confines of the faculty. That results in a new type of
activity and dynamic within the university and the city.”
What type of student opts for sciences in Maastricht?
“The Science Programme is very internationally oriented
and it attract smart students to Maastricht from all over
the world. Eighty percent of the students are from abroad.
That Maastricht is popular among international students is
nothing new, but the fact that they come for exact sciences is
a new trend. Those courses attract a different type of smartness. We are offering a quite unique training concept. Our
curriculum structure allows a great deal of freedom for
individual study preferences and provides plenty of opportunity for research. That is what appeals to the type of student
who is really able and willing to make a difference.”
What contribution does that make to Maastricht as a smart city?
“The fact that Maastricht is now offering exact science
studies not only reinforces the university, it also offers
new possibilities for the city and the region. It attracts a
new type of expertise to the city, not only as a result of the
students it attracts, but also because of the corresponding
staff that are required. There are now a variety of research
groups focusing on chemistry, physics and biology. They
work closely with businesses and institutes in the region
- such as the Brightlands Chemelot Campus, the Natural
History Museum and many others - on developing
innovations. This means we can contribute to cementing
the position of Maastricht as a smart city.”
What do you expect of the Science Programme in 2025?
“The Science Programme is an opportunity programme.
In a relatively short period (since 2011), we have expanded
rapidly into a programme that now involves more than
250 students. We will continue to extend the training
programme in the next few years, more research will be
involved and we will be picking up even more on contemporary themes. In other words, we hope that by 2025,
people who started their careers here in Maastricht will
have been successful in their various disciplines.”
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VitaK
Wereldwijd het grootste
onderzoekscentrum voor vitamine K
VitaK Innovation in Life Science is in 2001 opgericht door
de huidige wetenschappelijk directeur, Assoc. Professor
Dr. Cees Vermeer, als een spin-off van de Universiteit
Maastricht. Het onderzoek rricht zich vooral op de
gezondheidseffecten van vitamine K, zoals de preventie
van hart- en vaatziekten. Daarnaast zijn er ook nieuwe
diagnostische methoden ontwikkeld om de vitamine
K- behoefte bij mensen te kunnen meten.
Bij de start was VitaK uitsluitend gericht op het uitvoeren
van wetenschappelijke onderzoek. De baanbrekende
research die in de laboratoria in Maastricht werd verricht is
gepubliceerd in honderden artikelen in wetenschappelijke
toptijdschriften. VitaK staat dan ook wereldwijd bekend als
het grootste onderzoeks- en kenniscentrum op het gebied
van vitamine K en vitamine K-afhankelijke eiwitten.
Dr. Vermeer legt uit: “In de loop der jaren zijn de behoeften
van de zakelijke partners (voedingsindustrie, farmaceutische
en diagnostische bedrijven) van VitaK veranderd. De
veranderingen eisen flexibiliteit en een nieuwe commerciële aanpak om te kunnen blijven voldoen aan de nieuwe
marktverwachtingen. Om die reden is in 2013 drs. Mehrdad
Omidvar gevraagd de functie van algemeen directeur van
VitaK te vervullen. Met zijn grote commerciële en juridische
ervaring en zijn uitgebreide internationale netwerk is hij
de juiste persoon om een nieuwe koers voor VitaK uit te
zetten en vorm te geven.”
Onder verantwoordelijkheid van Vermeer publiceert VitaK
jaarlijks ruim 35 wetenschappelijke artikelen in de internationale vakpers en bouwt VitaK aan de uitbreiding van
haar patent-portefeuille. De vestiging op de Brightlands
Maastricht Health Campus omvat inmiddels zes afdelingen,
daarnaast heeft VitaK ook een eigen kantoor in de Verenigde
Arabische Emiraten.
“Onze missie is het bevorderen van de volksgezondheid en
de individuele kwaliteit van leven door het ontwikkelen van
unieke concepten en producten. Wij creëren innovatieve
instrumenten voor een betere gezondheidszorg”, aldus de
wetenschappelijk directeur.

In 2016 heeft VitaK het eerste niet-invasieve diagnostisch
apparaat voor inschatting van de vitamine K-status
geïntroduceerd: de Vita K Meter. Het apparaat wordt
door hulpverleners in de zorg gebruikt voor een snelle
screening van de kwaliteit van het vaatbed en het risico op
vitamine K tekort.
Drs. Omidvar besluit met de opmerking: “Het is voor mij
een eer om binnen VitaK als CEO te mogen samenwerken
met topwetenschappers zoals Assoc. Prof. Dr. Cees Vermeer
en Prof. Dr. Jan Staessen. Ik ben er trots op de opvolger
te mogen zijn van beste wetenschapper ter wereld op het
gebied van vitamine K.”
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VitaK:
The world’s largest research
centre for vitamin K
VitaK Innovation in Life Science was set up in 2001
by the current innovation director, Assoc. Prof.
Dr. Cees Vermeer, as a spin-off of Maastricht University.
The research is geared mainly to the health effects of
vitamin K, such as the prevention of cardiovascular
diseases. Furthermore, new diagnostic methods have
been developed to measure the vitamin K requirement
in humans.
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At first, VitaK focused solely on performing scientific
research. The pioneering research carried out in the laboratories in Maastricht has been published in hundreds of
articles in leading scientific journals. Consequently, VitaK
has a worldwide reputation as the largest research and
knowledge centre for vitamin K and vitamin K-dependent
proteins.
“Over the years, the needs of VitaK’s business partners
(nutrition industry, pharmaceutical and diagnostic companies) have changed. Those changes require flexibility
and a new commercial approach to continue to meet the
new market expectations. For that reason, Drs. Mehrdad
Omidvar was asked in 2013 to accept the position of CEO.
His wide commercial and legal experience and his extensive
international network mean that he is the right person
to establish and pursue a new direction for VitaK”,
Dr. Vermeer explains.
Under Vermeer’s responsibility, VitaK publishes more than
35 research articles each year in international scientific
journals and it is extending its patent portfolio. The
Brightlands Maastricht Health Campus laboratories now
include six departments, and VitaK also has its own office
in the United Arab Emirates.
“Our mission is to promote public health and the individual
quality of life by developing unique concepts and products.
We create innovative instruments for better healthcare”,
says the innovation director.
In 2016, VitaK introduced the first non-invasive diagnostic
device for estimating the vitamin K status: the Vita K Meter.
The device is used by healthcare workers to rapidly screen
the quality of the vascular bed and the risk of vitamin K
deficiency.
“It is a great honour for me as CEO to cooperate within
VitaK with such leading researchers as Assoc. Prof.
Dr. Cees Vermeer and Prof. Jan Staessen. I am proud to be
the successor to the world’s best researcher when it comes
to vitamin K”, Drs. Mehrdad Omidvar concludes.
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Nanocellulose
Bouwsteen van de toekomst voor Sappi
Sappi is een vaste waarde in het Maastrichtse landschap.
De vertrouwde witte pluimen die uit de papierfabriek
bij de Noorderbrug komen, geven aan dat hier degelijke
karton en papier worden gemaakt, al vele decennia lang.
Maar er gebeurt meer: op de Brightlands Chemelot
Campus, luttele kilometers van Maastricht, heeft Sappi
een proeffabriek gebouwd die bezig is met een slimme
nieuwe bouwstof die Nanocellulose heet.
Math Jennekens, directeur Onderzoek en Ontwikkeling
van Sappi Europa, verwacht veel van deze cellulose, die hij
een natuurlijk wondermiddel noemt. Het product kan een
mooie bijdrage gaan leveren aan klimaatdoelstellingen,
want Nanocellulose heeft de potentie om in de toekomst
allerlei op olie gebaseerde toepassingen te vervangen.
Neem een drankkarton: dat bestaat nu nog uit diverse lagen
folies van aluminium en plastics. Als Sappi erin slaagt die
te vervangen door natuurlijke en duurzame materialen
wordt de recycleerbaarheid en composteerbaarheid meteen
een stuk groter, vertelde Jennekens eerder dit jaar in
De Limburger.
Het van oorsprong Zuid-Afrikaanse Sappi - het hoofdkantoor
staat in Johannesburg - is wereldleider in de productie
van pulp en papier. Nanocellulose wordt net als papier
gemaakt uit houtvezels, maar het wordt gesplitst in nog
kleinere (nano)vezeltjes. Dat zorgt voor een soort supercellulose, met een sterkte die vergelijkbaar is met kevlar
en een stijfheid zoals aluminium.
De toepassingsmogelijkheden zijn talrijk: als lichtgewicht
composiet in de auto- en luchtvaartindustrie, als vloei- en
stabilisatie middel in de betonindustrie, als verdikker in verf,
als versterking in papier en karton, kleding en touchscreens,
maar ook als toevoeging in de voedingsindustrie voor
bijvoorbeeld yoghurt en boter.
Zover is het nu nog niet. De proeffabriek op Brightlands
Chemelot begon in het voorjaar op kleine schaal de eerste
productie te draaien -enkele tientallen kilo´s per dag- na een
laboratoriumfase van vijf jaar. In Geleen komen vervolgens
extra reactorvaten, zodat met meer verfijnde technieken kan
worden getest op maatwerk voor de diverse toepassingen.

“Na afronding van deze fase zijn we in staat een droog
en volledig herdispergeerbaar materiaal in de markt te
zetten. Een uniek product”, aldus Jennekens.
Rond 2020 kan er dan een echte industriële Nanocellulosefabriek komen, die in de buurt komt van een eigen pulpfabriek. Dat wordt mogelijk in Duitsland. Maar het
onderzoeks- en competentiecentrum dat Sappi aan het
opbouwen is, blijft in ieder geval hier, zegt de directeur
Onderzoek en Ontwikkeling: op of in de buurt van de
Zuid-Limburgse Chemelot Campus met zijn kennisinstellingen en bedrijven die zich focussen op nieuwe
biomaterialen. Verder zal Nanocellulose in Maastricht
worden ingezet zodat hier sterkere producten kunnen
worden gemaakt.
Jennekens voorspelt revoluties met de nieuwe kleine
bouwsteen. ”We staan nog maar aan het begin. Maar er moet
eerst nog veel onderzoek volgen, naar voedselveiligheid,
duurzaamheid van toepassingen en noem maar op.”
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Nanocellulose
Building block for Sappi’s future
Sappi has a perennial value in the Maastricht landscape.
The familiar white plumes emanating from the paper
factory near the Noorderbrug bridge indicate that
good-quality cardboard and paper is being produced
here, and that has been the case for decades. But that
isn’t all: at the Brightlands Chemelot Campus, just a
few kilometres from Maastricht, Sappi has built a pilot
plant for the production of a smart new building
material called nanocellulose.
Math Jennekens, director of Research and Development
for Sappi Europe, is expecting a great deal from this
cellulose, which he calls a natural panacea. The product
can make a significant contribution to climate objectives,
because nanocellulose has the potential to replace many
types of applications based on oil.
Take, for instance, beverage packaging, which currently
consists of various foil layers of aluminium and plastics.
If Sappi succeeds in replacing them using natural and
sustainable materials, the recyclability and compostibility
will be increased substantially, as Jennekens explained
earlier this year in De Limburger newspaper.
Sappi, which has its roots in South Africa - the head office
is in Johannesburg - is a global leader in the production of
pulp and paper. Nanocellulose, like paper, is made from
woodfibre, but it is processed down to smaller nanofibres.
That results in a type of super cellulose, with strength
comparable with kevlar and a stiffness resembling
aluminium.
There are countless application possibilities: as a lightweight
composite in the automobile and aerospace industry, as a
flow and stability agent in the concrete industry, as a paint
thickener, as a reinforcing agent for paper and cardboard,
clothing and touch screens, but also as an additive in the
food industry for yoghurt and butter.
But that is still a long way off. The trial plant at Brightlands
Chemelot started small-scale production - several dozen kilos
a day - in the spring, after a laboratory phase of five years.
Subsequently, extra reactor vessels will be introduced in
Geleen, so that the various applications can be tested in
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a customised manner using more refined techniques.
“After completion of this phase, we will be able to market
a dry and fully redispersable material. A unique product”,
according to Jennekens.
Around 2020, an industrial nanocellulose plant will be
constructed with its own pulp plant nearby. That may
be in Germany. However, the research and competence
centre that Sappi is developing will in any event remain
here, says the director of Research and Development. It
will be on or near the South Limburg Chemelot Campus
with its knowledge centres and businesses that focus on
new biomaterials. Nanocellulose will also be introduced
in the Maastricht factory, so that stronger products can be
manufactured here.
Jennekens is predicting that this new small building block
will result in a revolution. “We are still in the initial phase.
A great deal of research still needs to be carried out into food
safety, the sustainability of applications and much more.”
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Maastricht Instruments
High tech voor een gezonder leven

High tech for a healthier life

Maastricht Instruments (MI) is een medisch technologiebedrijf dat voortkomt uit de faculteit Health, Medicine
and Life Sciences van de Maastrichtse universiteit. Het
bedrijf ontwikkelt producten waarmee lichaamsfuncties
worden gemeten.

Maastricht Instruments (MI) is a spin-off of the Health,
Medicine and Life Sciences faculty of Maastricht
University. The company develops products that
measure bodily functions.

Een voorbeeld is de respiratiekamer, waarmee met behulp
van de uitgeademde lucht van mensen, de energiehuishouding uiterst nauwkeurig in kaart gebracht kan worden.
Zo kunnen de effecten van voeding en beweging op de
gezondheid worden bepaald.
Daarnaast ontwikkelt Maastricht Instruments draagbare
sensoren voor het registreren van beweegpatroon en leefstijl.
Patiënten kunnen zo worden gecoacht naar een gezondere
leefstijl of krijgen hulp bij het beter omgaan met hun
aandoening.
Verder stelt het bedrijf talloze onderzoeksinstrumenten
beschikbaar aan academische en wetenschappelijke onderzoekscentra, medische bedrijven en dienstverleners.
MI vertaalt wetenschappelijke kennis vanuit de Universiteit
Maastricht naar nieuwe producten en diensten die wereldwijd geleverd kunnen worden. In 2025 wil Maastricht
Instruments minstens 100duizend mensen hebben geholpen
aan een beter beeld over het functioneren van het lichaam,
een gezondere leefstijl of minder last van ziekte.
Maastricht Instruments is gevestigd op de nieuwe
Brightlands Maastricht Health Campus bij het academisch
ziekenhuis MUMC+ in Randwyck. De campus wil uitgroeien
tot een internationaal vooraan-staand centrum voor het
op de markt brengen en maatschappelijk inzetten van
medische en gezond-heidswetenschappelijke kennis.

One example is the respiration chamber, which allows
energy expenditure to be measured extremely accurately
on the basis of air expelled during breathing. In this way,
the effects of nutrition and movement on health can be
determined.
Maastricht Instruments also develops wearable sensors for
registering activity and lifestyle patterns. These sensors
are a basis for coaching patients towards achieving a
healthier lifestyle or dealing more effectively with their
disorders.
The company also supplies countless research instruments
to academic and scientific research centres, medical
companies and service providers all over the world.
MI transforms the scientific knowledge present at Maastricht
University into new products and services that can be
supplied worldwide. By 2025, Maastricht Instruments
wishes to have helped at least 100,000 people in obtaining
a better understanding of the functioning of their body,
having a healthier lifestyle or fewer problems with illness.
Maastricht Instruments is located on the new Brightlands
Maastricht Health Campus at MUMC+ in Randwyck. The
campus wishes to become an internationally leading centre
for marketing medical and health science knowledge for
the benefit of society.
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SWOL

The Limburg University Fund

Universiteitsfonds Limburg

A closely involved partner

Het Universiteitsfonds Limburg stond onder de naam
SWOL (Stichting Wetenschappelijk Onderwijs Limburg)
aan de wieg van de toenmalige Rijksuniversiteit
Limburg, nu de Universiteit Maastricht (UM).

The University Fund Limburg (UFL), formally known as
SWOL, was founded in 1965 and raises funds for research
and education at Limburg’s one and only university.

Het fonds werft al vanaf 1965 gelden voor de de enige universiteit van Limburg, ter ondersteuning van belangrijk
wetenschappelijk onderzoek. Het wil er zo aan bijdragen
dat de universiteit zich verder kan blijven ontwikkelen
en toekomstbestending is. De universiteit draagt immers
met haar onderzoek en onderwijs op vele gebieden
nadrukkelijk bij aan de kwaliteit van de samenleving.
Het Universiteitsfonds Limburg steunt de UM volmondig in
haar streven om, als wereldwijd gerespecteerde instelling,
ook van betekenis te zijn voor Maastricht en Limburg.
Daarom investeert het fonds in het belang van de wetenschap in brede zin én in het versterken van de contacten
tussen de universiteit, bedrijven, instellingen en burgers
die zich verbonden voelen met de Universiteit Maastricht.
Sinds de oprichting van de universiteit in 1976, heeft het
Universiteitsfonds Limburg/SWOL substantiële financiële
ondersteuning kunnen leveren aan onderzoek, bijzondere
onderwijsprojecten, studiebeurzen en faciliteiten voor
de UM. Het fonds droeg in 2016 bijvoorbeeld bij aan het
monument ter herinnering aan dr. Sjeng Tans, grondlegger
van de Limburgse Universiteit, op het plein voor de School
of Business and Economics (SBE), de faculteit economie
aan de Tongersestraat. Het fonds kan dat doen dankzij de
betrokkenheid van bedrijven, fondsen en zijn vele particuliere
donateurs.

Dr. Sjeng Tans

Innovative training centre for doctors

The UFL aims to ensure the continued development
of Maastricht University and to enhance its positive
contribution to society.
The UFL supports Maastricht University in its efforts, as a
globally respected institution, to have significant impact
on Maastricht, the province of Limburg, the Netherlands
and the world by promoting science in the broadest sense
of the word and by strengthening links between the
university and businesses, governmental institutions,
NGO’s and the general public.
Since the establishment of the university in 1976, the UFL
has been able to support a wide variety of research and
educational projects such as research on cancer and
Alzheimer’s disease, human rights, biobased materials
and cultural heritage. In addition, the UFL also provides
financial support for scholarships and facilities.
The Fund is able to do its work thanks to the generous
support of businesses, trusts and foundations, and many
private donors.
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Q-Park
Slimme dienstverlener in een
compacte stad
“Q-Park is een dienstverlener. Vergelijk het met een
hotel: daar leg je jezelf te slapen. In de parkeergarage
leg je je auto, een emotioneel belangrijk product, te
slapen”, zegt Mark van Haasteren, algemeen directeur
van Q-Park Nederland. “Wanneer de auto in een garage
geparkeerd wordt, mag een parkeergarage daar even
voor zorgen.”
Wanneer iemand met de auto ergens naar toe gaat, of het
nu is voor een zakelijke afspraak, gezellig winkelen of een
terrasje pakken, het eerste en het laatste moment van de reis
is vaak de parkeergarage. En daar moet je auto comfortabel
en veilig kunnen staan. “Parkeren is een service op de
achtergrond maar wel een die aan het begin en het einde van
het bezoek de stemming van de bezoeker kan beïnvloeden.”
Voor Maastricht is Q-Park in de loop der jaren gegroeid naar
een partner in het mobiliteitsvraagstuk in de binnenstad.
Het bedrijf zit met gemeente en werkgevers samen aan
tafel om daarover na te denken en oplossingen te zoeken.
Daarbij is de gemeente verantwoordelijk voor het beleid
en zorgt Q-Park voor een deel van de uitvoering.
Van Haasteren: “We denken ook mee over het beleid.
Maastricht is een heel aantrekkelijke stad met een enorme
aantrekkingskracht, maar tegelijkertijd een klein
grondgebied; een uitdagende stad als het gaat om
bereikbaarheid.”
“Wij moeten dus heel gedetailleerd de verkeersstromen in
beeld brengen en beschikbare data met elkaar verbinden.
En vervolgens moeten we de automobilist kunnen bereiken
om die op ieder moment van de dag goed te kunnen
informeren.”
Van de bezoekers van Maastricht kent negentig procent
de stad. Die weten precies waar ze naar toe willen, ze zijn
bekend met de parkeermogelijkheden. De overige tien
procent zijn bezoekers die de stad niet kennen. Het is
belangrijk om juist die mensen te bereiken, vooral op de
piekmomenten.

“De kunst van de slimme stad is dat we, samen met de
gemeente, weten hoe de mobiliteitsstromen, die voortdurend
variabel zijn, in elkaar zitten. Die informatie moeten we op
het meest adequate moment bij de juiste mensen brengen.”
Daarbij is digitaal communiceren van groot belang -en dat
gaat natuurlijk steeds meer via mobiele telefoon/navigatieapparatuur. Bij Maastricht Aachen Airport moet het in
de nabije toekomst bijvoorbeeld mogelijk worden dat je
via een app een melding krijgen met parkeergegevens over
vrije plekken. De app geeft daarbij opties als ‘ Wil je nu alvast
reserveren’ en ‘Wil je dat ik je naar een vrije plek navigeer?’
“Wanneer dit kan, kun je mensen echt keuzes geven.”
Qua mobiliteit gaat het er om de stad slimmer te maken ten
dienste van de mensen. Daar zit Maastricht in de voorhoede,
vindt Van Haasteren.
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Q-Park
A smart service provider in a
compact city
“Q-Park is a service provider. It’s rather like a hotel,
where you go to sleep. In a carpark, you leave your car
– an emotionally important product - to sleep too ”,
says Mark van Haasteren, Managing Director of Q-Park
Netherlands. “When you park your car there , the
carpark provides easy access, comfortable parking and
a clean environment.”
When you go somewhere by car - whether it’s for a business
meeting, shopping, or to have a meal - the carpark is often
the first and last point in the journey. And your car must
be able to stay there comfortably and safely. “Parking is a
service in the background”, says Mr Van Haasteren, “but
one that can influence your mood at the beginning and
end of your visit.”
For Maastricht, Q-Park has grown over the years into a
partner as regards mobility in the city centre. The company
joins with the municipality and employers to discuss that
issue and to seek solutions. The municipality is responsible
for policy and Q-Park implements part of that policy.
“We think along with the municipality about mobility policy”,
says Mr Van Haasteren. Maastricht is a very attractive city
with enormous appeal, but at the same time it’s only a small
area. That makes it challenging as regards accessibility.
“We therefore need to visualise traffic flows in great detail
and combine the available data. And we then have to be
able to reach the motorist and provide information at any
time of day.”
Ninety percent of visitors to Maastricht already know the
city. They know exactly where they want to go and they’re
familiar with the parking options. The remaining ten percent
are visitors who don’t know the city. It’s important to reach
those people, specifically, during peak periods.
“The great thing about the smart city is that, along with
the municipality, we know the structure of mobility flows,
which are changing all the time. We need to get that
information to the right people at the right time.”
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In that context, digital communication is extremely
important - and of course that communication is increasingly by means of mobile phones and satnav. In the
near future for example, that may mean that at Maastricht
Aachen Airport drivers will be able to use an app to tell
them about available parking spaces. The app may provide
them with options such as “Do you want to reserve already?”
and “Do you want the app to navigate you to a free space?”
“When that becomes possible, you can offer people real
choices”, says Mark van Haasteren. “In terms of mobility,
it’s about making the city smarter so as to serve people
more effectively. In that respect, Maastricht is in the
forefront.”
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ROC LEEUWENBORGH
Een leven lang leren
Met ruim 9duizend studenten, 800 medewerkers, 150
verschillende opleidingen én volwasseneneducatie is
ROC Leeuwenborgh één van de grootste aanbieders
van beroepsonderwijs in Zuid-Limburg. Het Regionaal
Opleidingen Centrum voor middelbaar beroepsonderwijs levert daarmee een belangrijke bijdrage aan
de economische ontwikkeling van de regio, zo stelt
Erwin Meesters, manager communicatie.
Wat en voor wie is ROC Leeuwenborgh?
“Iedereen vanaf 16 jaar kan bij ons terecht. Het opleidingscentrum is de enige instelling die MBO onderwijs verzorgt
voor de regio Maastricht en Westelijke Mijnstreek. We
bieden veel verschillende opleidingen aan, op allerlei
niveaus. Ons aanbod is opgedeeld in vijf sectoren: CIOS
met Uiterlijke verzorging & Veiligheid, Zorg & Welzijn,
Economie, Techniek en Educatie. Op het gebied van
volwassenenonderwijs spelen wij met name in Maastricht
een belangrijke rol als het gaat om inburgeringscursussen
en taalonderwijs.”
Welke bijdrage levert Leeuwenborgh aan Maastricht als slimme stad?
“We betrekken het bedrijfsleven actief bij de onderwijsontwikkelingen en zoeken voortdurend naar samenwerking
in de Euregio. Doordat een groot deel van onze studenten
doorstroomt naar het HBO, leveren wij binnen diverse
samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld CHILL op
Chemelot en TOZL voor Techniekonderwijs) een bijdrage
aan het onderwijs van de 21ste eeuw. We leiden daarbij niet
alleen op voor een vak, maar voor een ‘leven lang leren’.
Hierdoor verlaten zij ROC Leeuwenborgh als betere
vakmensen, goede burgers en personen die klaar zijn
voor de toekomst.”
Over 10 jaar...
“ Zijn we dé MBO opleider die zich met individuele
aandacht inzet voor de ontwikkeling van de studenten in
heel diverse en uitdagende leeromgevingen. We doen mee
in verschillende ‘slimme’ netwerken in de regio en spelen
zo een actieve en innovatieve rol in het voortdurend
veranderende onderwijslandschap.”
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ROC LEEUWENBORGH
Lifelong learning
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With more than 9,000 students, 800 staff, 150 different
training courses and adult education, ROC Leeuwenborgh
is one of the largest providers of vocational education in
South Limburg. Consequently, the Regional Training
Centre (ROC) for senior secondary vocational education
makes an important contribution to the economic
development of the region, according to Erwin Meesters,
communication manager.
What and for whom is ROC Leeuwenborgh?
“Everyone from the age of 16 is welcome. The training
centre is the only institute offering senior secondary
vocational education to the Maastricht and Sittard-Geleen
regions. We offer a huge variety of training courses at
various levels. The range on offer is divided into five
sectors: CIOS with Beauty Care & Security, Care & Welfare,
Economics, Technology and Education. With regard to
adult education, we play an important role, particularly
in Maastricht, when it comes to integration courses and
language training.”
What contribution does Leeuwenborgh make to Maastricht as a
smart city?
“We actively involve the business community in educational
developments and we are always looking to establish
collaborative ventures within the Euroregion. As the
majority of our students go on to higher professional
education, we contribute within various cooperative
ventures (e.g. CHILL at Chemelot and TOZL for technology
training) to education in the 21st century. In doing so, we
are training people not only for a profession, but also for
lifelong learning. As a result, they leave ROC Leeuwenborgh
as better professionals, good citizens and people who are
ready for the future.”
In 10 years...
“ We will be the number one senior secondary vocational
education provider that focuses with individual attention
on the development of students in very different and
challenging learning environments. We participate in
several smart networks in the region and therefore play
an active and innovative role in the continuously changing
educational environment.”
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