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Hotel Restaurant
Beaumont
bestaat in 2012
honderd jaar

Vier generaties Beaumont.
Goed gastheerschap, een prima bed en een lekkere maaltijd waren de hoofdingrediënten.
En dat zijn ze nog.
Elke generatie zet wat neer, laat wat achter.
Een nieuwe generatie heeft nieuwe ideeën, wars van bestaande vooroordelen.
Ze kijkt anders naar dingen en vindt nieuwe oplossingen.
Een nieuwe generatie speelt in op uitdagingen van haar tijd.
Ook dat is altijd zo geweest.
Een eeuw, een tijdsbeeld.
Een familie, hotel, een stad.
Hou het gevoel vast, koester de herinnering.
Leef nu en heb ambities voor de toekomst.
Alles verandert. Ook weer niet.
Onze stad, ons bedrijf.
Gevoel blijft.
Harrie Beaumont
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Augustus 2011

20

Met onder andere:
‘t Gilde: al 25 jaar kennisoverdracht door senioren / MVV jong en gezond /
Ridderronde: nog ‘n rondje / Kerk van Mariaberg dicht / Van Joppenhof naar
Vlinderboom / Preuvenemint voor oud en jong / Prijs voor Maastrichtse hoogleraar

September 2011

32

Met onder andere:
Afscheid gouverneur Frissen / Bruis: verhuizing met succes / Wyck raakt dode
hoek kwijt / Monumentendag met Stuersprijs / Geusseltvissen verhuisd /
Autovrij parcours / Consulaat voor Montenegro / Stad in Spaanse sferen

Oktober 2011

46

Met onder andere:
Coffeeshops: maatregel voor maatregel / Enci-kunstveiling voor museum /
Gouverneur Bovens / Maastricht scoort goed / Herinnering aan Sphinx /
Leegstand en herbestemming / Tempeleers verliezen twee illustere leden

November 2011

58

Met onder andere:
Elfde van de elfde 2011 / Doek valt voor Winckers Lamberti / Financieel debacle
voor Beluga Beach Club / Honderdtwintigduizendste inwoner / Invoering wietpas /
Meerderheid tegen vrije sluitingstijden cafés / Historisch lichtspektakel

December 2011

70

Met onder andere:
Startsein voor Magisch Maastricht / Twintig miljoen euro extra voor verbeteren
bereikbaarheid / MVV en Mosalira slaan de handen in elkaar / Kerstzang op het
Onze Lieve Vrouweplein nieuwe traditie / Kerstmannenloop

Januari 2012

84

Met onder andere:
Minister Ivo Opstelten op bezoek / Burgemeester Hoes: winkels open op zondag /
Maastricht is dé kerststad / Negen oplaadpunten voor elektrische auto’s / Hinder
door aanleg A2-tunnel / Ombouw kruispunt Geusselt Maastricht-Noord

Februari 2012

96

Met onder andere:
Twintig jaar verdrag van Maastricht / Wat kost het Maastrichtse carnaval? /
+RÀHYHUDQFLHUKRWHO%HDXPRQW+RHYH&DHVWHUWJHUHG&DUQDYDO$GKRF
hoofdredacteur / Eiffelgebouw gestript / Veur spek en boene / Toekomstvisie

Maart 2012

108

Met onder andere:
Jordaanse koningin op bezoek / Bidbook Maastricht culturele hoofdstad 2018 /
De Staar gaat swingen / Ontslagen voor coffeeshop personeel / Ontwerper Martin
Visser in Bonnefantenmuseum / Andre Rieu ziek / Tefaf

April 2012

120

Met onder andere:
Een eeuw hotel Beaumont / Een hotel, een boek, een stadsdeel / Trijn de Begijn /
Vaeshartelt krijgt zijn bloemheuf terug / Een godsgeschenk / Afscheid van
Eduard Disch / Coffeeshops / Toneelstad / Mestreechs Volksleed / Kaalslag

Mei 2012

134

Met onder andere:
Erepenning voor Piet Killaars / Fred de la Bretoniere / Jo van d’n Awwe Stiene
is niet meer / Hardrijders op de A2 / Drijvend ecohuis op de Maas / Parochie
Heugemerveld zestig jaar / Tragisch einde familiebedrijf Tripels

Juni 2012

152

Met onder andere:
Vlieg naar Maastrichtenaar vernoemd / Kort geding over wietpas / Fransman 25
jaar pastoor van Wyck / Massale belangstelling voor A2-tunnel / Jan Hoen in
opspraak / Kinderpaspoorten / Mart Smeets in Kruisherenhotel

Juli 2012

170

Met onder andere:
%LRJUD¿H-RVHSK(QGHSROV&KDRVRSNUXLVLQJ6FKDUQHUZHJ'HURQGHYDQ
:ROGHU'ULHJHQHUDWLHV'ROOH'ULHV&RIIHHVKRSGH¿QLWLHIGLFKW&LW\&HQWUXP
op de schop / Rolling Stones nummers vanaf het carillon / Maashagedis
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Voorwoord

Voor u ligt het 57e Jaarboek Maastricht. Nadat de vorige
uitgave voor het eerst in de jarenlange geschiedenis van de
Jaarboeken wezenlijk van aanzien en inhoud is veranderd
(kleurenfoto’s, interview met de burgemeester, toegevoegde
dossiers), bleef de twaalf maandelijkse kroniek van de stad
gecontinueerd. Sinds de 51e uitgave werd aan het Jaarboek
een thema meegegeven.
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Maastricht en Europa
Er zit muziek in het
Jaarboek
Santé, 2000 jaar
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Ballast Nedam

Gemeente
Maastricht
Sphinx

Mosa Lira

Het thema van deze 57e editie is Familiebedrijven in
Maastricht, met als hoofdsponsor het dit jaar honderd jaar
bestaande Hotel Restaurant Beaumont.
Aanleiding voor de keuze van dit thema was niet de behoefte
om nog de laatste familiebedrijven in beeld te brengen alvorens
ze uit het stadsbeeld zijn verdwenen. Integendeel, omdat ze
voor economische continuïteit zorgen en ook van grote sociale
betekenis zijn voor de stad, is voor dit thema gekozen.

onderzoek Met het familiebedrijf de crisis door! 1 laat zien
dat familiebedrijven de helft van het bruto nationaal product
én de helft van alle werkgelegenheid genereren. Ook het
Wirtschaftswunder van Duitsland is voor het overgrote deel
te danken aan de inzet van de familiebedrijven.
De selectie van de familiebedrijven is beperkt door het
aantal: twaalf bedrijven kunnen we plaatsen, voorafgaand
aan de maandkroniek. We hebben de inperking gevonden
door bedrijven te selecteren die zichtbaar in de binnenstad
zijn en dus herkenbaar zijn voor de Maastrichtenaar en de
stadsbezoekers. Daarnaast hebben we de soorten bedrijven
zoveel als mogelijk willen variëren, dus geen twee cafés of
VODJHULMHQELMYRRUEHHOG:HKHEEHQRRNGHGH¿QLWLHYDQKHW
familiebedrijf gebaseerd op minstens twee generaties die
werkzaam zijn in Maastricht en ook zoveel mogelijk hofleveranciers. Tot slot is ook nog bepalend of bedrijven mee
willen doen met publicatie in het Jaarboek Maastricht.
De twaalf familiebedrijven zijn geïnterviewd en dat leverde
hartverwarmende gesprekken op. Het is stimulerend om te
zien hoe betrokken de eigenaren van de familiebedrijven
zijn met het wel en wee van hun klanten en producten, hoe
ze doorgaans onafhankelijk van banken opereren en gericht
zijn op de continuïteit en dus de lange termijn van hun
bedrijf. En trots – gruuts - zijn ze allemaal, zonder zich op
de borst te kloppen. Trots op wat ze bereikt hebben, met hun
familie en het loyale personeel. Trots om de derde, vierde
of zelfs vijfde generatie te zijn in het vak. Trots op de durf
die ze gehad hebben om veranderingen aan te brengen. En
trots op hun stad.

Recente studies in Nederland en Duitsland geven een
bijzondere kijk op de betekenis van familiebedrijven. Het

Uitgevoerd door Nyenrode Business Universiteit en het adviesbureau Bakert,
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Tilly en Berk, 2011

Ook dit jaar hebben we de burgemeester van de stad, Onno
Hoes, geïnterviewd. Hij kijkt terug op het afgelopen jaar en
geeft een doorkijk naar de nabije toekomst. Naast “Het jaar
volgens de Burgemeester”, is voor het eerst “Het jaar
volgens...... Ad van Iterson” opgenomen. Zijn originele
kijk op het afgelopen jaar is om van te genieten, met een
glimlach of verbazing over de gelegde associaties.
Ook dit jaar zijn enkele dossiers opgenomen. In Dossier 1 wordt
verslag gedaan van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
vanuit het perspectief van de Maastrichtse Toeleveringsbedrijven onder de titel “MTB, de winst van werk”. In Dossier
2 is een voorbeeld weergegeven van bewonersparticipatie
in een wijk van Maastricht, namelijk het Statenkwartier. In
“Ruimte voor het Statenkwartier” worden grote delen uit
het Manifest, dat in het voorjaar van 2012 tot stand is
gekomen en aangeboden aan het stadsbestuur, weergegeven.
In Dossier 3 wordt de wandeling beschreven en gefotografeerd
van journalist George Vogelaar en fotograaf Bert Janssen
rondom de buitengrens van Maastricht. Onder het motto
“De Groene Stola van Maastricht” wordt de fascinerende
zoektocht naar de buitengrens van Maastricht verteld en het
perspectief dat dat oplevert voor het zicht op Maastricht.
Ieder jaar opnieuw is de productie van het Jaarboek een
intensieve en spannende aangelegenheid. Onder redactie
van Jac van de Boogard, Wiel de Bruijn, Maurice Janssen
en Ton Hameleers en met redactionele ondersteuning van
Mignon Partouns is het weer gelukt een meeslepende
NURQLHN YDQ GH VWDG WH PDNHQ 'H IRWRJUD¿H ODJ ZHHU LQ
handen van Jean-Pierre Geusens van Focus 22 (tenzij anders
aangegeven). Arie Voorzee ontwierp de lay-out van het
boek en de omslag. MTB gaf het vorm, produceerde het
en zorgde voor de logistiek.
Chapeau!
5

Het bestuur heeft belangeloos weer veel tijd en energie
gestoken in de organisatie rondom het Jaarboek. Wij zijn
RO groep dankbaar voor de facilitaire ondersteuning van
het Jaarboek. En uiteraard al onze deelnemers en sponsoren, die ieder jaar weer opnieuw zorgen dat het Jaarboek
Maastricht tot stand kan komen. Speciaal genoemd moeten
worden MTB, Sappi, de gemeente Maastricht en Sphinx.
En de twaalf familiebedrijven uiteraard.
Wij menen dat met deze opzet en inhoud het Jaarboek
Maastricht een groter bereik gaat krijgen in het verzorgingsgebied van de regio Maastricht. Dat maakt het voor participanten aantrekkelijk om te investeren in het Jaarboek en de
lezer krijgt waar voor het geld.
Het bestuur heeft de ambitie uitgesproken om te komen
tot een groter marktaandeel, hetgeen betekent een grotere oplage en een groter bereik in de stad. Daarom wordt gewerkt
aan een grotere toegankelijkheid voor allerlei doelgroepen,
een hoge actualiteit via interviews, thema’s en dossiers en
bijzondere projecten. Ook de samenwerking met meerdere
mediapartners en bedrijven behoort daartoe. De website
wordt een belangrijk hulpmiddel daarbij. Sponsoren blijven
voor ons belangrijk, dus gaan we ook meerdere participatiemodellen en distributiekanalen aanbieden.
Wij wensen u veel en aangenaam lees- en kijkplezier.
Erik Rosier, bestuursvoorzitter
René van den Bergh, hoofdredacteur.
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Twaalf

1. Hotel Restaurant Beaumont

Maastrichtse

2. .RIÀHEUDQGHULM%ODQFKH'DHO

Familiebedrijven

3. Juwelier Martens

VLQGVKRÁHYHUDQFLHU
VLQGVKRÁHYHUDQFLHU
Sinds 1907

4. Pianohuis Leyser & Hermans
sinds 1914

5. 6ODJHULM6FKUPDQQ
sinds 1908

6. Bloemen Frissen-Pieters

VLQGVKRÁHYHUDQFLHU

7. 6OLMWHULM%DPV
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VLQGVKRÁHYHUDQFLHU

8. Salon Craft

VLQGVKRÁHYHUDQFLHU

9. ,QWHULHXUFRQFHSWHQ&RHQ*RUWHU
sinds 1933
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10. 0HXEHOERXOHYDUG5HQp3DQV
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sinds 1932

11. &DIp7ULEXQDO
sinds 1962

12. *H]RQGKHLGVZLQNHO6FKUHXUV
sinds 1948
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Het jaar 2011-2012
volgens Ad van Iterson

Een jaarboek is een almanak die achterom kijkt. Niet het
komende jaar staat centraal in een jaarboek, maar het
vorige. Een essentieel verschil. Bij de weersvoorspellingen
van de Enkhuizer Almanak kan het vriezen of dooien.
“Als op Sint Juttemis de muggen boven de mesthoop dansen valt er zeven dagen en nachten geen druppel regen of
vlok sneeuw.” Niemand is kwaad als het ongelukkigerwijs
anders uitpakt. De almanak doet maar een voorspelling.
9HUJLVVHQ LV PHQVHOLMN .RI¿HGLN NLMNHQ QLHWZDDU" :LH
vooruit kijkt is op voorhand veel vergeven. Wie achteruit
kijkt kan het maar beter bij het rechte eind hebben. Dan
LV YHUJLVVHQ RQYHUJHHÀLMN 0HQ ]DO ERRV ]LMQ RI LQ LHGHU
geval verdrietig.
Ga er gerust vanuit dat het Jaarboek Maastricht naar de
feiten is. Er is hard aan gewerkt, aan de controle van die
feiten. Maar is het ook de waarheid over het Maastricht
van het afgelopen jaar? De waarheid? Wiens waarheid?
Die van de stad Maastricht? Van haar inwoners? De waarheid
van sommige inwoners? Van hen die de geschiedenis
dicteren? Of lezen we de waarheid van de schrijvers van
het jaarboek? Het zal van alles wat zijn. De redactie doet
zijn best objectief te zijn. Dat past bij het genre van jaarboek.
Maar de geschiedenis is nu eenmaal gemaakt voordat
hij geschreven is. Een chroniqueur heeft veel vrijheid in
woordkeuze en compositie, maar niet alle. Feiten en waarheden geven de grenzen aan.
In dit jaarboek krijgt de stad de voorkeur boven de stedelingen en dat is niet meer dan normaal. Mogelijk heeft u in
het afgelopen jaar een geboorte gevierd, een bruilofttaart
aangesneden, een ambtsjubileum moeten ondergaan, een
overledene beweend. Zulke levensgebeurtenissen staan
niet in dit boek, tenzij de ontslapene een BM’er was, een
Beroemde Maastrichtenaar. Maar dan nog. Lang niet alle
dode BM’ers halen het jaarboek. Levende evenmin. Wat
daar voor nodig is, ik zou het graag willen weten.
Jaarboek Maastricht 2011-2012

Een jaaroverzicht. Hoe is het de stad vergaan? De mensen,
instituties, gebouwen? De dromen, omgangsvormen, bakstenen? Is Maastricht erop vooruit gegaan? Achteruit? Of
is ze, wie weet, gelijk gebleven? Ik hou het op het laatste.
Als je een stap terugdoet is er niet zo veel veranderd. ‘Het
schuim der dagen’ is een roman van Boris Vian, een half
vergeten Franse schrijver. Het boek is uitgegeven in Parijs,
1963. Dat klinkt toch interessant? Misschien wordt Vian
weer populair, wie zal het zeggen? De conjunctuur van de
waardering is eveneens onvoorspelbaar.
Het schuim der dagen is een staande uitdrukking in de
Franse taal. Het schuim der dagen heeft de neiging weg te
waaien. Een zuchtje wind en daar gaan de belletjes. Weg,
opgelost… Wat vandaag een steen in de maag is, wordt
de andere dag weggelachen. Een Maastrichts probleem
vandaag is morgen een Maastrichtse grap. Dat is wat een
groep geschiedkundigen uit de vorige eeuw, de Annales
School, bepleitte: de noodzaak van een lange termijn perspectief. La longue durée. Het gaat niet om gebeurtenissen
en zelfs niet om mensen; het gaat om historische structuren
die maar langzaam veranderen. De ontwikkeling van de
graanprijzen over drie eeuwen; dat soort zaken. Ander
voorbeeld: de verandering in mentaliteit sinds 1200. Niet
de psychologie van een mens, maar de psychologie van
een tijdperk.
Terug naar het Maastricht van 2011-2012. Wat zien we als
we toch maar inzoomen? Herkennen we iets van een lokale
psychologie van een jaar? Ik zie in ieder geval vijf locaties
opdoemen. De kerk van het Onbevlekte Hart op Mariaberg.
De President Rooseveltlaan of wat daar van over is. De
oehoevallei, waar je goed moet kijken. Het standbeeld van
Minckelers. De Hertogsingel.
De barometer van Maastricht hangt op het Vrijthof, de
Markt en het Onze Lieve Vrouweplein. Maar zeker ook
8

Kerk Mariaberg

Platgeslagen Tegelfabriek aan de Bek

in de wijken, waar de mensen wonen met pentekeningen
van de drie grote stadspleinen aan de muur. “De kerk
van Mariaberg is dicht.” Je leest het bericht en meteen
dienen zich de sociologische associaties aan. Ontkerkelijking. Vergrijzing. Bevolkingskrimp. Desintegratie. Grote
woorden, maar dat wil niet zeggen dat het onzin is. De
kerk van Mariaberg is dicht en dat is kwalijk. Ik moet
zeggen: het leek alsof die kerk altijd al dicht was, zo
onbenaderbaar ziet het gebouw eruit, met zijn stompe
toren en zijn bakstenen overal waar je kijkt. Maar binnen
was het een levendige boel. Ik heb er eens een rozenkrans voor een overleden nicht bijgewoond. Er was opwinding onder de parochianen. Hetzelfde geroezemoes
dat je hoort op de eerste twaalf seconden van Sergeant
Pepper´s Lonely Hearts Club Band. Broeder Die-en-die
ging de mis lezen! Leuk! Ik begreep dat hij aansloot bij
de gewone man. Goed. Dat hoort bij de geest van de kerk.
Toch moest ik even wennen aan zijn interpretatie van het
evangelie. Het was de bekende passage waarin Jezus de
Bijbelse vrouw Martha waarschuwt dat ze zich niet druk
en bezorgd moet maken over haar zuster Maria. Waarop
Jezus sprak: “Keend, maak diech gein dikke bein!” Maar
de apotheose van de mis moest nog komen. De broeder
had een bijzondere aankondiging. “Ja, daar kijkt u van
op, hè!” Eén van de missendiensters ging van de zomer
trouwen! De parochie mocht het nú al weten. De broeder
keek links en rechts, alsof hij de vrome juffrouw voor de

microfoon wilde halen. Hij keek nog een keer. Maakte een
cirkel om zijn eigen as, waardoor zijn kazuifel opwaaide.
Haalde ten slotte de schouders op. “Dierbare gelovigen, ze
is gevlucht!”

9
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Drie wijken verderop werd een andere kerk gesloten, voor
een tijd: de Christus Hemelvaartkerk in Pottenberg. Gesloten
“wegens vandalisme”. Er was al eerder ingebroken en brand
gesticht. Maar nu was de ontzetting zo mogelijk nog groter.
Heiligenbeelden in gruzelementen geslagen: een Beeldenstorm. De kerk is weer open. Niettemin: de parochiewijken
hebben het niet gemakkelijk. De naoorlogse trots van onze
stad: uit alle windstreken kwamen ze kijken hoe Maastricht
dat had aangepakt. Nieuwe wijken, rondom kerk en
winkelcentrum.
Hoe kun je de sociale cohesie verstevigen? Ook in het afgelopen jaar wordt van alles geprobeerd. Limmel, Nazareth,
Wyckerpoort en Wittevrouwenveld kregen buurtconciërges.
Taakomschrijving: de leefbaarheid verbeteren en de straten
schoon houden. Met als speerpunt: zwerf- en dumpafval.
De buurtconciërges handhaven niet, maar moeten vertrouwen
winnen. Een goed gesprek voeren. Mentaliteit – daar heb
je dat woord weer! – veranderen. Men kan daar lacherig
over doen, maar zulke sociale ingenieurs zijn in potentie
belangrijke smeders van samenhang.

President Rooseveltlaan

De Geusselt vijver

Hoeveel verpesters en vervuilers zouden er in Maastricht rondlopen? Een – stijgend? dalend? – percentage
van de inwoners, zoveel is zeker. Daarmee is de vraag
verplaatst. Hoeveel inwoners heeft Maastricht en groeit
of daalt dat aantal? Volgens de Rekenkamer Maastricht
heeft de gemeente niet bijtijds begrepen dat 150.000
inwoners, geprojecteerd in de Stadsvisie 2030, wel erg
rooskleurig is. Dat heeft de stad 55,2 miljoen gekost.
Volgens de rekenaars had dat fors lager kunnen uitvallen.
Het weerwoord van het stadhuis: in deze conclusie kunnen
wij ons niet herkennen.

3UHVLGHQW5RRVHYHOWODDQ:DWLVGDDUYDQRYHU"'LHÀDWV
geen architectonische mirakels, maar we zullen ze missen.
Jaren geleden zei een bewoonster, die drie hoog woonde,
tegen een televisieverslaggever: “Ach meneer, ik geniet
zo van die autolichtjes die van de Geusselt komen.” Welk
uitzicht zou deze mevrouw nu genieten?

En toen was daar Felipe Ramirez. Wie zegt u? Felipe
Ramirez! Aangenaam: expat uit Charlotte, North Carolina,
nu marketing manager bij DSM. Dankzij zijn komst
kwamen we weer op de 120.000. Kijk, dat lijkt ergens op.
Voor minder zouden we het niet moeten doen. Maar zelf
kinderen maken, ho maar! We moeten het hebben van een
buitenlands migratieoverschot. Een op de vier inwoners is
inmiddels buitenlander. Het moet gezegd: de meesten zijn
passanten in onze stad. Als ze vier jaar blijven is het lang.
Probleem voor de cohesie?

+HW WDQNVWDWLRQ DDQ GH 9LDGXFWZHJ LV ZHJ ÀDWV DDQ GH
Dr. Schaepmanstraat, bomen bij de Geusseltvijver. En het
kruispunt Geusselt bleek op een dag simpelweg twintig
meter verlegd. Nou, simpelweg… Je kunt zo’n kruispunt
niet met een takelwagen oppakken en twintig meter verder
neerkwakken. Daar zijn veel mannen in oranje hesjes voor
nodig. Toch reed ik er op een maandagmorgen overheen
alsof de kruising nooit ergens anders had gelegen. Een
mens went snel aan veranderde omstandigheden! Als ik
de hondenmand een decimeter verplaats is het dier al van
slag. Maar de mens… Ons aanpassingsvermogen is groot.
We kunnen treuren om alles wat we verliezen , maar we leren
ermee leven. Zo is er ook niemand van verdriet doodgegaan
toen de Geusselt rotonde verdween – en hoe mooi was die
niet?

Waar je zeker ongemakkelijk van wordt: de kaalslag in
Noord-Oost. Vooral de platgeslagen tegelfabriek aan de
Bek doet mij pijn. Ik heb er mijn hele jeugd omheen gelopen. Gelukkig staan de heilige muren nog. En dan de

De toekomst is aan de Passe-vite. Dat is de naam die een
lezer van Dagblad de Limburger verzon als alternatief
voor het bloedeloze A2. Passe-vite: een roerzeef. Ik stel
voor deze vondst erin te houden. Wie in de toekomst niet
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Hertogsingel

Minckelers

in Maastricht hoeft te zijn, kan snel-snel door de tunnel
naar de andere kant van de stad. Passe-vite!

hebben we nooit problemen. De Mestreechter Geis staat
wel eens in de weg en wordt dan door de kont van een
bestelwagen omver gereden, maar dan heb je het gehad.
Maar ook Minckelers vlam … Het gas kost geld en is slecht
voor het milieu. Van de andere kant koestert de Maastrichtenaar zich graag in de warme gloed. De gemeente wil
de kraan dichtdraaien, maar beseft de gevoeligheid. Men
komt met de standaardoplossing: een ideeënprijsvraag onder
het volk. Zegt u het maar: Jezus of Barabas? De jury is
lankmoedig. Wie geen plaats ziet voor een vlam in haar of
zijn plan maakt eveneens kans op de eerste prijs.

Alles en iedereen wordt geraakt door het grootste project
van de afgelopen jaren. Niet alleen de mens ondervindt
hinder. Bijzonder smartelijk is de verhuizing van de
vissen in de Geusseltvijver. Heeft iets te maken met een
gasleiding en damwanden. Maar je zult toch maar als bittervoorn – die dacht: ik zit goed want ik ben beschermd
– naar de Olympiavijver worden overgeplaatst! Of neem
de opgewelde tunnelgrond. Die werd naar de ENCI-groeve
getransporteerd. Vijfduizend vrachtwagens. Tegen de zin
van de plaatselijke oehoes? Hoe het ook zij, de populaire
superuil hield de groeve ’s nachts voor gezien en vloog
Vrijthofwaarts. Duifje pikken. “Hiermee is een eerdere
constatering, de afname van het aantal stadsduiven, verklaard” schrijft de redactie laconiek.
En daarmee is ons rondje rondom Maastricht beëindigd en
zijn we in de binnenstad beland. Even naar de Markt heb
ik Minckelers beloofd. De vlam! De wapperende vlam!
Daar hebben we nou echt een heet onderwerp te pakken.
Een dagtaak voor de schrijvers van ingezonden brieven.
Maar meneer! Wat ze nu weer hebben bedacht!

Het laatste woord over dit vraagstuk is nog niet gesproken.
Eén voorspelling wil ik wel wagen. Het winnende idee van
het Luikse kunstenaarscollectief Space Collection zal niet
worden uitgevoerd. Om de vlam slechts te laten branden
na inworp van één euro is misschien technisch haalbaar,
maar niet cultureel. Heel Maastricht zal in één grote rijaluit
voor de geldautomaat gaan staan om de vlam eeuwig
te laten branden. En als het een sms-ontstekingssysteem
wordt – ideetje van de wethouder – dan maakt de gemeente
het ons nog gemakkelijker.

Was Jan Pieter Minckelers maar nooit op het idee gekomen
het steenkoolgas uit te vinden. Met andere standbeelden

“Raak mij niet aan!” zei Jezus tegen zijn moeder. “Handen af
van onze tradities!” zeggen de Maastrichtenaren tegen wie
er ook maar aan dreigt te komen. Burgemeester Onno Hoes
heeft het geweten. Hij dacht dat hij met zijn overstap van
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Opening nieuwe zaal Fanfare Biesland

Den Bosch naar Maastricht van het zuiden naar het zuiden
verhuisde. Goed mogelijk dat in Oeteldonk de plastic
glazen door de straten stuiteren. In us aajd Mestreech
gaat het anders. We malen niet om een glasscherf hier en
daar, ook al kan die vervaarlijk rechtop staan te blinken
tussen twee kinderkopjes. Zolang we maar transparant
kunnen drinken, met die dagen. Méér nog dan de vlam
van Minckelers zijn glazen met carnaval ons heilig. Een
tornado van kritiek stak op. Als Hoes de hele Bulgaarse
kust had opgekocht was de verontwaardiging niet zo
groot geweest. De maatregel werd gezien als de grootste bedreiging voor de Maastrichter vastenavond sinds
de Golfoorlog van 1991. Ik mag mezelf citeren: “Een
pilsje in een plastic beker is even lekker als vrijen met
een condoom van glas.” Gelukkig, de nieuwe burgemeester handelde wijs. When in Rome, do as the Romans do.
Het besluit werd, na beloftes van gepaste maatregelen en
discipline van de kant van Maastrichtenaren, uitgesteld.
Niet afgesteld, uitgesteld. Wordt dus helaas vervolgd.

“Helaas.” Is deze kijk op het jaar 2011-2012 te zeer een
verhaal van helaas? Zou kunnen. Kerken gesloten, fabrieken,
scholen en huizen gesloopt, vlam en glas bedreigd. Waar
is het elan aan de Maas, waarover de landelijke kwaliteitskranten in de jaren negentig schreven? Is er niet wat
sleet gekomen op de succesformule van de Sleutel van
Nederland? Is dat niet onvermijdelijk? Kwestie van
golfbeweging.

Jaarboek Maastricht 2011-2012
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Maar als u het Jaarboek nauwkeurig leest, zal uw hart
ook openspringen en vol trots en ambitie stromen.
Maastricht scoort nog altijd goed tot zeer goed. De landelijke polls zijn op onze hand. We staan hoog, zo niet
bovenaan, op het vlak van vriendelijkheid en veiligheid.
Aanbod aan horeca, winkels en sfeer: idem. In Maastricht
staat het beste café van het land, loopt de beste biertapper
van Zuidoost Nederland rond, vind je vijf van de tien
beste Limburgse restaurants. We hebben een van de beste
traditionele Chinese restaurants, de meest sfeervolle

Coen van Thor 50 jaar Tambourmaître bij de Blauw vaan Wolder

Kerstwinkelstraat – Maastricht is sowieso dé kerststad
van Nederland.
Welk goed nieuws weet dit Jaarboek nog te melden? De
bomen op de Hertogsingel zijn terug! Althans, ze zijn
er hard mee bezig. Zesenvijftig lindes staan daar nu hun
puberteit te beleven. Het is een ontroerend gezicht, als
je de uitlaatwalmen kan trotseren. Laten we niet blind
zijn: de stad wordt overlopen door de dagjestoeristen. En
ik heb op deze bladzijden proberen te zwijgen over de
drugrunners… Er wordt een zware wissel op de stad getrokken. Maar voor mij symboliseren die frêle boompjes de
veerkracht van de oude vestingstad en zijn eigenwijze,
arrogante, geestige, kunstzinnige bewoners. We zullen
blijven wat we altijd al zijn geweest: gruuts.
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Het jaar 2011-2012
volgens de Burgemeester

Het eerste Jaarboek Maastricht verscheen in 1955. Dat eerste
Jaarboek ontstond vanuit het jaarverslag gemaakt door de
toenmalige burgemeester van Maastricht, baron Michiels
van Kessenich. De geboorte van het Jaarboek Maastricht
was een feit. En het ligt dan ook voor de hand, dat de huidige
burgemeester, Onno Hoes, die traditie van het terugblikken door de ´eerste burger´ van de stad, voortzet. Het is de
tweede keer dat hij terugkijkt op het wel en wee van de
stad Maastricht. René van den Bergh, hoofdredacteur van
het Jaarboek Maastricht, gaat met hem in gesprek over het
afgelopen jaar.

vorm zoals Den Haag die ziet, de juiste is. We zijn nu aan
het kijken hoe we de volgende stappen van de invoering van
de wietpas vorm kunnen geven. Een boeiend proces.

RvdB: Wat zijn naar uw mening in het afgelopen jaar
2011-2012 de belangrijkste gebeurtenissen in de stad geweest?

En ik vergeet bijna het slaan van de herinneringsmunt voor
het Verdrag van Maastricht te noemen. Prachtig moment met
veel aandacht in de verschillende media. Ook een belangrijk
moment dat niet uit het collectief geheugen van de mensen
mag verdwijnen. Het heeft Maastricht wereldwijd op de
kaart gezet. En het mooie is dat we nu in het bidbook voor
Culturele Hoofdstad van Europa er weer op terug kunnen
grijpen. In het Verdrag van Maastricht is het culturele aspect
al twintig jaar onderbelicht gebleven. En nu werken we in ons
bidbook het ‘niet geschreven’ hoofdstuk van het Verdrag
van Maastricht verder uit. Wederom een stukje Europa dat
haar grondslag in Maastricht vindt.

OH: Dat is altijd een moeilijke vraag, want er gebeurt zoveel
in een jaar en alles is voor een burgemeester belangrijk.
Maar er zijn drie zaken die voor mij in het oog springen.
Op de eerste plaats de totstandkoming van het concept
bidboek voor Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Dat
is een intensief en inspirerend proces geweest. We hebben
een prachtig visitekaartje van de stad neergelegd. We zitten
QXLQKHWSURFHVYDQYHU¿MQLQJYDQKHWELGERRNHQOHJJHQ
KHWGH¿QLWLHYHH[HPSODDUXLWHUOLMNQRYHPEHUYRRUDDQ
de jury. Als gezamenlijke partners verwachten we daarmee
GHVWDGHQ(XUHJLRHHQÀLQNHERRVWWHNXQQHQJHYHQ

En als derde wil ik noemen de vele gesprekken met de
(internationale) studenten van de universiteit en de hogeschool. Met een prachtig Lagerhuisdebat tussen studenten
enerzijds en leden van verschillende evenementenorganisaties
en Maastrichtse instellingen anderzijds. Dat leverde begin
maart een spectaculaire avond op. Een mooie positieve
confrontatie tussen jong en oud.

RvdB: Waar vindt u dat de stad er nog een schepje bovenop zou
moeten doen? Maar ook, waar liggen de behaalde successen?

Het tweede dat bij mij is blijven hangen, is het coffeeshopbeleid met de invoering van de clubpas. Of moet ik zeggen
wietpas, want zo noemt iedereen de pas. Eigenlijk zitten we
er nog middenin. De invoering op 1 mei van dit jaar heeft
een behoorlijke impact op het veiligheidsgevoel in de stad.
Veel Maastrichtenaren voelen zich er zeer bij betrokken.
+HWKHHIWGHJHPRHGHUHQLQGHVWDGÀLQNEHURHUG=HHUYHHO
positieve reacties omdat in vele straten en buurten de rust is
teruggekeerd. Maar ook twijfels of het ingezette beleid in de

OH: De naam en faam van Maastricht ligt nog steeds heel
erg in het Bourgondische en het niet-Nederlandse dat de stad
te bieden heeft. Onlangs werd Maastricht in een landelijke
krant een dame genoemd, maar wel een grijze dame. En
dan zie je dat het beeld dat mensen van buiten de regio over
Maastricht hebben niet meer in overeenstemming is met de
feiten. De verjonging en de internationalisering van de stad,
door de grote instroom van buitenlandse studenten en
wetenschappers, de vestiging van Europese instituten en
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bedrijven, is in volle gang. Waar voor mij de uitdaging ligt,
is de verbinding maken tussen wat we als stad hebben en
waar je nu nieuwe ontwikkelingen ziet ontstaan. Zo zie ik
op vele plekken in de stad, wat ik noem, ‘jonge’ bedrijvigheid.
De basis van onze regionale, lokale economie ligt in de
bestaande bedrijvigheid, zoals multinationals én het MKB.
Maar er komen zoveel start-ups vanuit onder andere de uniYHUVLWHLWGDWLVRQJHORRÀLMNLQWHUHVVDQW-RQJHPHQVHQGLH
geheel anders aankijken tegen de mogelijkheden om geld te
verdienen en producten te ontwikkelen. We moeten dat veel
meer zien te verweven met het DNA van Maastricht. Dat
wordt een belangrijk item voor mij; veel aandacht geven aan
die innovatieve economie. Dus het samengaan van traditie
en vernieuwing.
15

Wat het afgelopen jaar absoluut geslaagd is, is de regionale
samenwerking van Zuid Limburg met de Euregio. De
samenwerking in Zuid Limburg loopt goed. Het is een
kwestie van het langzaam opbouwen van vertrouwen. We
gaan meer en meer samenwerken op het vlak van sociale
diensten, handhaving, hulpverlening, etc.. Die samenwerking
is onontkoombaar omdat de verschillen per gemeente in
groei en krimp dit simpelweg afdwingen. Solidariteit en
kennisdeling vind ik de belangrijkste motoren om daarmee
de leefkwaliteit in de regio en betaalbaarheid van de voorzieningen op peil te houden. Op dat punt hebben we hier
LQKHW]XLGHQYDQ/LPEXUJÀLQNHVWDSSHQJHPDDNW(QGLH
volgen voor Noord en Midden ook. We zijn de hoofdstad
van Limburg, maar de samenwerking met Midden en Noord
Jaarboek Maastricht 2011-2012

Limburg heeft nog wat meer tijd nodig. Met de komst van
de nieuwe burgemeesters in Roermond en Venlo liggen daar
nieuwe opgaven. Hoofdstad voelen en hoofdstad zijn, daarin
ligt nog een wereld te winnen.
RvdB: Dit jaar heeft het jaarboek Maastricht als thema ‘de
Maastrichtse familiebedrijven’. Onze belangstelling voor
dit thema werd niet gewekt door zorg (er verdwijnen veel
authentieke bedrijven, veelal familiebedrijven), maar juist
door de uitkomsten van een studie van Nyenrode c.a. Die
studie laat zien dat familiebedrijven een groot aandeel hebben
in het economisch succes van Nederland. Dat zal in Maastricht niet anders zijn. Twaalf Maastrichtse familiebedrijven
zijn geïnterviewd en gefotografeerd. Bijna allemaal waren
ze tevreden over hun aanpassingsvermogen en trots op hun
continuïteit door de generaties heen. U zult dat vanuit uw
ervaring met uw voormalig familiebedrijf wel herkennen.
De geïnterviewde ondernemers zijn overwegend positief
over hoe de stad zich de laatste decennia heeft ontwikkeld
en de bijdrage die iedereen, overheid, instellingen, ondernemingen en burgers, daaraan heeft geleverd. Toch waren
er ook kritiekpunten, vooral richting gemeente. Te bureaucratisch, het dure parkeren dat bezoekers afschrikt, de
moeizame bereikbaarheid van de stad, de koopzondagen en
het starre handhavingsbeleid. Wat dat laatste betreft is men
het er over eens dat de kwaliteit van de openbare ruimte een
geweldig pluspunt is voor de stad, maar de klachten gaan
ook over de botte en starre houding van toezichthouders en
handhavers.

die bij de gemeente werken is: kun je, of beter gezegd, durf
je verantwoord af te wijken van de regels zonder rechtsongelijkheid te veroorzaken of het algemeen belang te schaden?
Dat is moeilijk, want je maakt het nooit iedereen naar de
zin. Dat herken ik ook wel van mijn eigen ondernemerschap. Je krijgt dat alleen aangepakt door goede ‘check and
balances’ in procedures en afwegingsruimte te creëren. Het
echte leven is meer divers dan wij in regels kunnen vangen.
Je moet durven loslaten.
Ik ben blij dat de geïnterviewde ondernemers tevreden zijn
met de ontwikkeling van de stad en met de geboden kwaliteit.
Ik snap ook de zorg over de omvang van de evenementen en
de discussie over de koopzondagen. Ik vind het interessant
om met deze ondernemers aan de tafel te gaan zitten om
met elkaar te brainstormen over de zaken die beter moeten.
In Brabant bestaat trouwens een stichting van familiebedrijven. Wim van der Leegte (VDL) is voorzitter. Die
stichting zorgt ervoor dat het geluid van de familiebedrijven
gehoord wordt bij de overheid en bij de diverse belangenorganisaties. Wellicht een goed idee om hier over te nemen?
Maar uiteindelijk maakt de dynamiek van de ondernemer de
stad. En waar we dus als stad naar op zoek zijn, is hoe we die
nieuwe populatie van internationale en jonge mensen laten
kennismaken met de Maastrichtenaren en de ondernemers,
zoals die familiebedrijven. Naast dat we elkaar beter leren
kennen, en dat zij onderdeel worden van de internationale
stad Maastricht, leren wij van hen en verrijken zij ons met
nieuwe inzichten.

OH: Wat je er een beetje uit kunt halen is de kracht van een
familiebedrijf. Ik herken dat omdat ik een familiebedrijf heb
JHKDG,NZDVGH]HVGHJHQHUDWLH'LHNUDFKW]LWLQÀH[LELOLWHLW
en een onafhankelijk geest, want daardoor overleef je de
economische crisis, de familieruzies, de erfeniskwesties. Je
moet verder met je zaak omwille van de continuïteit. En
als ik de kritiekpunten richting gemeente goed beschouw,
]LMQ GDW DOOHPDDO ]DNHQ ZDDU GLH ÀH[LELOLWHLW HQ GLH RQDIhankelijke geest juist ontbreekt. Deels begrijpelijk, want
deze mensen, die vergunningen verlenen, regels handhaven
of anderszins burgers en ondernemers ontmoeten, werken
volgens afgesproken regels. De uitdaging van de mensen

Dat verbinden van tradities met nieuwe zaken is de grote
opgave voor de komende jaren. Als ik weer even kijk naar
onze studenten; zij willen bijvoorbeeld dolgraag grote
muziekevenementen, deejays, dance events, maar om dat
op het Vrijthof te laten gebeuren, daar zitten we niet op te
wachten. Maar waar dan wel? En is het wel iets voor ons om
dergelijke evenementen te laten organiseren in onze stad?
Die nieuwe balans zoeken is wel heel spannend. Uiteindelijk
komt iedereen naar de stad voor de kwaliteit en de kleinschaligheid die door de Maastrichtenaar is opgebouwd. En als
we iets groots willen doen moeten we een evenemententerrein
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aanwijzen als nieuw jong dynamisch centrum. Wellicht kan
dat bijvoorbeeld op het Sphinxterrein. We gaan daar over
enkele maanden beslissingen over nemen. En als het ons
lukt, om de nieuwe, jonge dynamische stad te verbinden
met de huidige tradities, dan is de stad wat mij betreft meer
toekomstproof. En dan moet ik eens hard gaan nadenken
wat ik nog meer kan betekenen voor Maastricht. In ieder
geval van de stad genieten!
Ook wat de koopzondagen betreft zitten er bij de familiebedrijven grote verschillen. Ik ken er verschillende, maar
wat voor de één een zegen is, is voor de ander een last. Ik
begrijp dat. Met name Wyck is natuurlijk het centrum van
de authentieke winkels en bedrijven, daar heeft de afgelopen decennia een ware metamorfose plaatsgevonden.

Van doorloopgebied tot hoogwaardig onderdeel van het
winkelhart. Maar ook daar speelt de kwestie van koopzondagen een grote rol. Ook de zorg van enkele ondernemers
in de Stokstraat over de exclusiviteit van hun straat begrijp
ik goed. Ik maak me echter geen zorgen over een eventuele
‘downgrading’ van de Stokstraat. Ik vind in het algemeen de
Maastrichtse ondernemers heel coöperatief. Maar ook hier
vind ik het mijn rol en taak om te kijken wat nodig is om
Maastricht als winkelstad dat stapje vooruit te laten maken.
De positie die we als winkelstad hebben is uniek. Maar
stilstand is achteruitgang. En misschien schud ik de boel
dan wel even op, maar wel met hart voor de ondernemers.
Misschien is Maastricht wel één groot familiebedrijf en ben
ik wel die verre oom die tijdelijk op het toneel verschijnt
om even te helpen een nieuwe balans te vinden. Wie weet…
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Op 1 april 1912 koopt Willem Beaumont, de
grootvader van de directeur/huidige eigenaar
Harrie Beaumont het prachtige en statige
hoekpand aan de Wycker Brugstraat. Hij gaf
het hotel de familienaam: Hotel Restaurant
Beaumont. In de loop der jaren zijn er 12
panden aangekocht en bij het hotel betrokken.
Harrie Beaumont heeft in het begin niet direct
de ambitie gehad om zijn vader Jean op te
volgen. Maar hij begint, na de HBS te hebben
doorlopen, toch de opleiding aan de Hotelschool. Vreemd genoeg niet in Maastricht:
“omdat mijn grootvader de oprichter was van
de Hotelschool in Maastricht”. Na de opleiding
in Duitsland heeft hij op diverse plekken in
Europa gewerkt in de hotelbranche, maar hij
merkte dat zijn interesse toch lag in het besturen van een eigen onderneming. Na een goed
gesprek met zijn ouders en zijn vier zussen,
die geen van allen in de zaak wilden komen
werken, heeft hij in 1978 het hotel restaurant
overgenomen.

v.l.n.r. Jean-Marc,
Harrie en
Christophe Beaumont

Het bedrijf maakt vanaf dat moment regelmatig
kwaliteitsslagen middels grootschalige verbouwingen en door zich iedere keer aan te passen
aan de moderne eisen van de gast. Nadat Harrie een training aan de Cornell University in
New York in 2000 volgde kwam het moment
van bezinning: wat te doen met de inmiddels
ontstane ‘lappendeken’ aan panden, kamers,
suites, businessruimten, restaurantformule en
ontvangstruimte? En Harrie wilde iets nieuws,
een totaalconcept met behoud van de goede
waarden uit het verleden in balans met een
hedendaagse moderne uitstraling.
Hij koos er bewust voor geen architect te benaderen uit eigen stad c.q. regio en kwam terecht
bij de befaamde Britse architect David Chipper¿HOG GLH HHQ JHKHHO QLHXZ RQWZHUS PDDNWH
voor Beaumont. Dat heeft geleid tot een complete
metamorfose van de kamers, de lobby, het
19

restaurant en de (vergader)zalen. Het is altijd
afwachten hoe zoiets valt, maar zowel de gasten
als de vakwereld waren en zijn enthousiast. In
2005 wint Beaumont de felbegeerde Dutch
Hotel Award voor het meest innovatieve
hotelmanagement van Nederland.
Harrie, de derde generatie Beaumont, is waakzaam op zijn onafhankelijkheid, zowel in het
RQGHUQHPHQ DOV RRN ¿QDQFLHHO +LM KXOGLJW
vooruitstrevende opvattingen over hospitality en
service. “In goede tijden sparen, in mindere tijden
investeren” is zo’n ondernemerswijsheid die
hem ver heeft gebracht. Hij runt vanaf 2011 de
zaak met zijn zonen Jean-Marc en Christophe,
die beiden een zelfde opleiding hebben genoten
als hun vader. Zijn dochter Stephanie runt een
restaurant in New York, het bloed kruipt….
Zijn beide zonen krijgen de vrijheid om hun
ideeën over service en kwaliteit om te zetten in
nieuwe concepten en formules, al blijft hij de
normale eisen van ‘return of investment’ stellen.
Jean-Marc en Christophe richten hun pijlen
vooral op thema’s als service en duurzaamheid,
in alles. Dat heeft onder andere geleid tot het
verkrijgen van het predicaat Green Globe.
Harrie Beaumont richt zijn aandacht ook op
het wel en wee van de stad. Hij denkt wel eens
dat we in Maastricht te zelfgenoegzaam zijn
geworden; “we denken dat de attractiviteit van
de stad vanzelf op het huidige niveau blijft”.
Nieuwe bedrijven halen, jonge mensen aantrekken, blijven investeren in kwaliteit is zijn
credo. Het serviceniveau in de stad moet echt
omhoog, op alle fronten: de winkels, de gastronomie, de hospitality en in de politiek. Hij
is ‘gruuts’ op wat hij heeft bereikt en hij laat
iets achter dat er staat. Voor hem is alles teamwork, hij is trots op zijn medewerkers, die als
familie aanvoelen. Dat is pas het echte familiebedrijf, als alle mensen die er werken en verblijven zich thuis voelen.
Jaarboek Maastricht 2011-2012

Augustus 2011

‘t Gilde: al 25 jaar kennisoverdracht door senioren
MVV jong en gezond

September 2011

Cultuurzomer
Ridderronde: nog ‘n rondje

Oktober 2011

Kerk van Mariaberg dicht
De A2 komt: sloop na sloop

November 2011

Van Joppenhof naar Vlinderboom
Inkom

December 2011

Perfect samengaan in Soepstudio 21
Preuvenemint voor oud en jong

Januari 2012

Prijs voor Maastrichtse hoogleraar

Februari 2012
Maart 2012
April 2012
Mei 2012
Juni 2012
Juli 2012
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Het gemeentebestuur ontvangt de Nederlandse consuls op het stadhuis

‘t GILDE: AL 25 JAAR KENNISOVERDRACHT
DOOR SENIOREN Wat in 1986 in Maastricht begon als
een klein centrum waar dames cursussen verzorgden in nuttig
handwerken, is nu uitgegroeid tot een activiteitencentrum
met een breed aanbod aan onder meer cursussen en wandelingen. Het uitgangspunt bleef hetzelfde: vijftigplussers
die niet meer actief zijn in het arbeidsproces kunnen hier als
begeleider belangeloos hun kennis en ervaring delen met
serieuze belangstellenden. ’t Gilde biedt daarvoor een informele studiesfeer zonder examens of diploma’s. Zo kunnen
dertig gepensioneerden hier op dit moment veel betekenen
voor circa vijfhonderd geïnteresseerden. Van zeer groot nut
kan het nieuwe project Coach4you zijn. Oud-docenten
begeleiden vanuit ’t Gilde leerlingen van groep acht van de
basisschool van wie wordt verwacht dat ze niet risicoloos
de overgang naar het voortgezet onderwijs kunnen maken.
Twee uur per week kunnen deze leerlingen en hun ouders
rekenen op ondersteuning bij het huiswerk. Een prachtig
initiatief dat latere schooluitval kan voorkomen!
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MVV JONG EN GEZOND Het vorige seizoen begon
MVV aan de competitie met acht strafpunten door haar
VOHFKWH¿QDQFLsOHVLWXDWLH+HWQLHXZHEHVWXXUKHHIWLQGDW
opzicht de weg omhoog gevonden: de KNVB laat de club
SURPRYHUHQQDDUGHFDWHJRULHYDQ¿QDQFLHHOJH]RQGHYRHWbalorganisaties. Ook op sportief gebied is de start hoopvol:
MVV begint met een thuisoverwinning op Almere City:
3-2. Toch wil coach René Trost te hoge verwachtingen
temperen na het succesvolle vorige seizoen: enkele belangrijke spelers vertrokken en het budget staat alleen vervanging
door jeugdige talenten toe. Zo zal de toekomst moeten leren
of hieruit een stabiel team gesmeed is.

Augustus 2011

Zware taak voor de Rondemiss van de Ridderronde 2011

CULTUURZOMER Onder deze noemer biedt de stad van
mei tot september een groot aantal activiteiten, evenementen,
voorstellingen en kinderprogramma’s. Vooral in deze vakantiemaand augustus zonder zomerweer bruist de stad
met het Jeu de boules toernooi, de Beluga Beach Club, het
Preuvenemint, openluchtconcerten, het Salsa & Tango-weekend
en het Vertelfestival met bijbehorende wandelingen, om
maar een greep te doen. Er is een fototentoonstelling over
de popgeschiedenis van Maastricht en het Natuurhistorisch
Museum heeft de expositie Trilobieten met oude fossielen
van deze bizarre zeediertjes.

RIDDERRONDE: NOG ‘N RONDJE De organisatoren
mogen met de provincie Limburg van mening verschillen
over de vraag wat een topsportevenement is. De talrijke
bezoekers langs het parcours zal het een zorg zijn: ook al
verschijnen hier niet de wereldsterren aan de start, zij hebben
één oog gericht op het volgende rondje onder vrienden en
het andere op dat van de voorbij razende renners. En om die
combinatie van sport en gezelligheid is het de organisatoren
ook te doen. De provincie schrapte tienduizend euro subsidie,
omdat de Ronde in haar ogen niet voldoet aan strenge eisen
van een grootschalig topsportevenement. Daardoor is de gehandicaptenrace van het programma verdwenen, maar ook
met een beperkt budget slaagt het bestuur erin een aantrekkelijk deelnemersveld te presenteren. Marianne Vos weet
haar zoveelste dameswedstrijd te winnen. Bij de profs is de
SODDWVHOLMNHIDYRULHW5RE5XLMJKLHWVHHUGHUELMGH¿QLVKGDQ
Karsten Kroon en Addy Engels.
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Plaatsing kruis Lambertuskerk

Noodkreet voor de automobilist op de A2

KERK VAN MARIABERG DICHT Weer is een
Maastrichtse kerk aan de eredienst onttrokken vanwege
een te klein aantal vaste bezoekers. Deze maand hebben de
laatste kerkgangers van deze wijk de mis kunnen bijwonen
in hun eigen Onbevlekt Hart van Mariakerk. Het Mariabeeld
heeft een nieuwe plaats gevonden in de kerk aan het Mgr.
Vranckenplein.
Vanaf het ontstaan van Mariaberg hebben kerk en school
een centrale plaats ingenomen. Op 1 mei 1948 start bouwpastoor E. Tilmans met de voorbereidingen om tussen de
plantsoenen van het Fatimaplein dit bouwwerk met zijn
typische zware koortoren te realiseren. Bouwmeester
Alfons Boosten, de bekende kerkarchitect, overlijdt tijdens
de ontwerpfase in januari 1951. In november 1952 zegent
ELVVFKRS/HPPHQVGHNHUNLQ'RRU¿QDQFLsOHSUREOHPHQ
is ze nooit voltooid. De beoogde kooromgang is geschrapt;
de toren kreeg nooit zijn spits. De toekomst moet uitwijzen
of er een nieuwe bestemming te vinden is voor het gebouw.
In het uiterste geval dreigt sloop voor dit beeldbepalende
bouwwerk in de wijk.

DE A2 KOMT: SLOOP NA SLOOP We raken gewend

23

aan de kaalslag rondom de President Rooseveltlaan. Nu
PDNHQGHÀDWVDDQGH'U6FKDHSPDQVWUDDWNHQQLVPHWGH
VORSHUVKDPHU'HHHUVWHÀDWJHERXZHQODQJVGH$ZRUGHQ
gestript en bij de Geusseltvijver verdwijnen nog meer bomen.
Hierna verdwijnt het schoolgebouw op het noordoostelijke
punt van de Rooseveltlaan. Nog voor de aanleg van de
autosnelweg bouwden de Broeders van de Lage Barakken
hier hun Carolus Borromeus Ulo, de latere Geusseltmavo.
Deze sloot in 1984 haar poorten tijdens de fusiegolf in het
onderwijs. Na enkele andere functies te hebben gehad gaat
het gebouw nu tegen de vlakte.
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Boerderijpop: Het was weer genieten

En ook de musici hadden er zin in!

VAN JOPPENHOF NAAR VLINDERBOOM

INKOM Even mogen de nieuwe studenten van Universiteit
Maastricht en Hogeschool Zuyd de Markt en de hele
binnenstad veroveren met hun parade, kroegentocht en
andere activiteiten. Daarna moet Maastricht hen veroveren
en door een brede kennismaking verbinden met de stad.
Vooral wordt gestreefd naar een goede integratie van het
toenemende aantal buitenlandse studenten. Iets meer dan
tweeduizend nieuwelingen nemen deel aan de introductieweek. Het werkelijk aantal starters ligt veel hoger: alleen al
de Academie voor Beeldende Kunsten verwelkomt er 250
met een lunch op het Herdenkingsplein.

Vergrijzing leidt tot teruglopende aantallen leerlingen, niet
alleen in het Maastrichtse onderwijs. Leegstand van lokalen
en zelfs hele gebouwen is het gevolg. Een oplossing is
gevonden in de concentratie van instellingen voor kinderen
van nul tot dertien jaar in één gebouw. Zo gaan op de eerste
dag van het nieuwe schooljaar de deuren van de voormalige
basisschool Joppenhof ook open voor de leerlingen van de
gefuseerde basisschool De Burght, de buitenschoolse opvang,
de peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf. Het gebouw
aan de Burgemeester Kessensingel huisvest hierbij een
nieuwe combinatie van leerlingen. Rond 1970 werd het gebouwd voor een van de lagere en kleuterscholen van Heer.
Bij eerdere terugloop kreeg de Joppenhof de internationale
basisschool enkele jaren als medebewoner. En nu ontstaat
het Kindcentrum onder de naam Vlinderboom in een fris
opgeknapt complex.
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PERFECT SAMENGAAN IN SOEPSTUDIO 21
Nieuw op het Preuvenemint is dit jaar een stand waar alleen soepen te koop zijn. Uitgangspunt is het maatschappelijk verantwoord omgaan met producten en mensen. Het
professionele personeel van het samenwerkingsverband Les
Tables zorgt voor soepen met zeer gevarieerde smaken. Les
Tables zocht samenwerking met IMMENS, het bedrijvenplatform van de sociale werkvoorziening. Op deze manier
assisteren mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt
vier dagen in de stand en voorzien de gasten met een vriendelijke lach van hun soepje.
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Het Preuvenemint voor jong en oud

PREUVENEMINT OUD EN JONG Aan de succesformule van dit culinaire festijn is ook bij deze dertigste
editie niets veranderd. Toch schroomt het organiserende
Struyskommitee niet om met de tijd mee te gaan. Niet
alleen de vernieuwde website, maar ook Facebook en Twitter
vinden nu hun weg over het Vrijthof. Samenwerking met
Veolia zorgt voor vervoer van bezoekers uit Zuid-Limburg.
Het Preuvenemint maakt nu deel uit van Cultuurzomer
Maastricht, waarmee de kandidatuur als Culturele Hoofdstad
2018 wordt ondersteund. Guido’s Orchestra maakt zijn perfect
debuut. Tijdens de vierdaagse wordt Bert Janssen, die eind
juli overleed, herdacht. Hij was in al die voorgaande jaren
degene die de optredende musici op zijn eigen vlotte manier
aankondigde en bedankte. Ook wordt afscheid genomen
van restaurateur Jo Habets, die 29 keer met zijn restaurant
d’n Awwe Stiene op het Preuvenemint stond. Het slechte
weer kon niet verhinderen dat de organisatie dik tevreden
is met de omzet.

PRIJS VOOR MAASTRICHTSE HOOGLERAAR
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Prof. Dr. Johan Heemskerk is sinds 2010 hoogleraar
Celbiochemie van trombose en hemostase aan de Universiteit
Maastricht. Hij heeft onderzoek gedaan naar in vitro modellen voor de detectie van risicofactoren voor infarcten en
bloedingen. Hiermee wordt ernaar gestreefd dat het gebruik
van proefdieren voor medische doeleinden wordt beperkt
tot werkelijk noodzakelijke proefnemingen. De stichting
Stimuleringsfonds Alternatieven voor Proefdieren kent
professor Heemskerk voor zijn onderzoek de eervolle Van
Heumenprijs toe, die hij tijdens een congres in Canada in
ontvangst neemt.

Voorbereidingen voor het strandfeest Beluga Beach

WAT WAS ER NOG MEER

STERKE TOENAME BRITSE STUDENTEN AAN
UM Een forse verhoging van het collegegeld zorgt in

VLEUGELS WIJKEN VOOR HORECA Enige tijd

Engeland voor een studentenvlucht naar het buitenland. De
reputatie van de Maastrichtse universiteit vanwege het
internationale karakter en het kleinschalige karakter van
het onderwijssysteem is duidelijk merkbaar door een sterk
toegenomen Britse interesse.

geleden verliet Leijser & Hermans, sinds 1914 de speciaalzaak
in vleugels en piano’s, het hoekpand aan het Vrijthof en de
Platielstraat. Na een grondige verbouwing opent daar nu
bruin café Basilica haar deuren.

BELUGA BEACH CLUB De Griend is de komende zes
weken het toneel voor dit festival met strand, feesttent en
muziek. De Beach Club richt zich speciaal op hoger opgeleiden
van 25 tot 45 jaar om het imago van de stad te versterken.
Nu nog hopen dat de zomer echt begint.
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TRILLINGEN VERTRAGEN VERHUIZING OOGKLINIEK Naast het academisch ziekenhuis is de nieuwe
oogkliniek van zeven verdiepingen gerealiseerd. De verhuizing
is uitgesteld, omdat trillingen van zwaar verkeer storend
merkbaar zijn in de supermicroscoop die daar gebruikt gaat
worden voor microchirurgie. Na enkele aanpassingen, zoals
nieuw asfalt en een dertig km-snelheidsbeperking, kunnen
de moderne operatiekamers binnenkort in gebruik worden
genomen.
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Eerste schooldag altijd een beetje eng

Sloop van restaurant Fort Sint Pieter en daarmee het einde van veel Maastrichtse herinneringen
27
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Beluga Beach: volop feest aan de Maas

EEN EEUW DE SIGAAR IN WYCK Bij de Kamer van
Koophandel weten ze het zeker: de bekende sigarenzaak van
Wim Otten bij het station bestaat honderd jaar. De Kamer
heeft in 1911 de tabaksvergunning verleend aan de starters
die toen gevestigd waren op de hoek van de Wilhelminasingel
en de Stationsstraat.

POSTZEGEL VOOR SERVAASBRUG De erfgoedvereniging Bond Heemschut bestaat honderd jaar. Bij die
gelegenheid is een serie van zes postzegels uitgegeven. Onder
de afgebeelde monumenten en cultuurlandschappen is ook
onze Servaasbrug vereeuwigd.

VOORZIENING VOOR SLECHTZIENDEN Overleg
65 JAAR FORT WILLEM Al enkele generaties weet de
jeugd de weg naar deze speeltuin te vinden. Aan pensioen
of AOW denkt de jubilaris nog niet. In de loop der jaren is
er veel veranderd en ook voor de toekomst zijn er nog volop
plannen.

tussen het Platform Gehandicaptenbeleid Maastricht en de
gemeente heeft geleid tot het aanpassen van de verkeerspalen
in het voetgangersgebied. Maastricht vervangt als eerste
stad in Nederland de grijze palen door zwarte met een
reflecterende strook, waardoor die duidelijker zichtbaar
zijn.
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Jeu de boules op het Vrijthof: spanning en ontspanning!

Volle concentratie en inzet op het EK Handbal
29
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Koffiebranderij en theepakkerij
Maison Blanche Dael

Albert en Huub Berghof

Jaarboek Maastricht 2011-2012
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De zaak Blanche Dael is opgericht in 1878 en heeft zijn
naam te danken aan dochter Blanche van de eerste eigenaar
Guillaume Dael. In 1968 is de huidige eigenaar, Huub Berghof in de zaak gekomen. Met zijn zwager Jean Erkamp, die
al bij Blanche Dael werkte, kon Huub de zaak in 1968 van
Blanche Dael overnemen. Het was toentertijd een winkel in
koloniale waren, maar Huub en Jean hebben de zaak lang]DDPDDQYHUGHUJHVSHFLDOLVHHUGLQNRI¿HWKHHHQQRWHQ
In 1998 is zoon Albert in de zaak gekomen, na eerst een carrière
buiten het bedrijf te hebben doorlopen. Zijn ondernemersbloed vond in de zaak Blanche Dael zijn bestemming en
hij heeft er de formule van Coffeelovers aan toegevoegd.
Inmiddels zijn er zes Coffeelovers-zaken: vijf in Maastricht
en een in Eindhoven. Het is een bekend merk geworden als
SOHLVWHUSODDWVYRRUNRI¿HJHQLHWHUVPDDURRNYRRUHHQOHNNHUH
lunch.
Voor Maastrichtenaren en stadsbezoekers is de geur van
KHW NRI¿HEUDQGHQ HQ SLQGDURRVWHUHQ HHQ DDQWUHNNLQJVIDFtor van jewelste. Wanneer men de winkel betreedt, die in
al die jaren nauwelijks is veranderd, wordt duidelijk welk
vakmanschap en specialisme hier wordt uitgeoefend: het
DDQELHGHQYDQURRVWHUYHUVHYHUVFKLOOHQGHVRRUWHQNRI¿HHQ
diverse theesoorten in allerlei melanges, aparte soorten noten,
waaronder de dagelijks vers gebrande pinda’s, mooie
DFFHVVRLUHVYRRUNRI¿HHQWKHHHQOHNNHUQLMHQ]RDOVVXLNHUV
chocolade, nougat en likeuren.
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'HNRI¿HZRUGWVRPVGLUHFWYDQGHNRI¿HERHUHQLQJHNRFKW
in Midden-Amerika, zodat de revenuen terecht komen bij
de lokale producenten. Samen met PIMMA is onlangs een
VFKRRO JH¿QDQFLHUG LQ *XDWHPDOD GH (VFXHOD %ODQFKH
Dael, een basisschool met meer dan 600 leerlingen uit de
verre omtrek.
Blanche Dael zoekt en koopt uitsluitend top-arabica’s en
EUDQGWGH]HNRI¿HVRPVSXXUHQVRPVJHPHQJGDOVPHODQJHV
zoals de bekende Café 1878, Mestreechter Mix en Mocca
7XUF 'H]H NRI¿HV PRJHQ LQPLGGHOV RQGHUGHHO YDQ GH
0DDVWULFKWVHNRI¿HFXOWXXUJHQRHPGZRUGHQHQGHNDQVLV
groot dat u ze bij een van de betere horecazaken van Maastricht en omgeving wel eens drinkt. Voor de thee geldt dit
ook voor de bekende fruitmelange Droum vaan Mestreech
en Us leef Vruike.
Inmiddels beschikt Blanche Dael over een nieuwe ambachWHOLMNH NRI¿HEUDQGHULM HQ WKHHSDNNHULM DDQ GH 6LQW *HUDUdusweg in Maastricht om aan de groeiende vraag van de
Limburgse horeca te voldoen. Het familiebedrijf is in 2003
EHQRHPGWRWKRÀHYHUDQFLHUHQLVGUDJHUYDQKHWEHHOGµ0DGH
in Maastricht’.

Jaarboek Maastricht 2011-2012
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Kunst tussen ambitie en bezuiniging
Afscheid gouverneur Frissen

September 2011

Bruis: verhuizing met succes
Wyck raakt dode hoek kwijt

Oktober 2011

Monumentendag met Stuersprijs
Geusseltvissen verhuisd

November 2011

Wereldfestival zelfstandig
Autovrij parcours

December 2011

+RPH5LGH¿QLVKWLQ0DDVWULFKW
Nieuwe medische faciliteit voor Nederland

Januari 2012

Consulaat voor Montenegro
Oog en oor voor de literatuur

Februari 2012

Stad in Spaanse sferen
Storm in een glas bier

Maart 2012
April 2012
Mei 2012
Juni 2012
Juli 2012
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Een van de vele blijken van waardering voor scheidend gouverneur Léon Frissen

KUNST TUSSEN AMBITIE EN BEZUINIGING

AFSCHEID GOUVERNEUR FRISSEN Na een periode

Met een traditie van 26 jaar mag de kunstmarkt MosArte
op het Onze Lieve Vrouweplein een vaste waarde op de
Maastrichtse evenementenkalender genoemd worden. Met
63 deelnemers is hier sprake van een grote kunstpresentatie.
Toch vreest de stichting Maastricht Art Promotion voor het
voortbestaan na deze editie. De jaarlijkse gemeentelijke
subsidie wordt in het kader van de bezuinigingen na 2011
stopgezet. Het is te hopen dat ook in de komende jaren de
motivatie te vinden is om professionele kunstenaars dit
podium voor een groot publiek te bieden.

van zes jaar neemt Léon Frissen afscheid als commissaris van
de Koningin in Limburg. De scheidend gouverneur sprak
graag over het Rijnlands model. Frissen heeft daarom de
Rijnlandlezing ingesteld, die bij gelegenheid van zijn afscheid
voor het eerst wordt uitgesproken door de Luxemburgse
minister-president Jean-Claude Juncker.
Naast een provinciale onderscheiding ontvangt de gouverneur
RRNGHYHUVLHUVHOHQGLHEHKRUHQELMGHEHQRHPLQJWRW2I¿FLHU
in de Orde van Oranje-Nassau. Vicepremier Maxime Verhagen
prijst zijn bestuurlijke verdiensten in de sport, muziek, politiek,
onderwijs en zorg.
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September 2011

Het Bruisfestival trok een enthousiast publiek
op de nieuwe locatie naast het politiebureau

Huize Rieu in winterse sferen voor tv-opnamen (foto Ron Kanon)

BRUIS: VERHUIZING MET SUCCES! Het leek een

MONUMENTENDAG MET STUERSPRIJS Het

noodgreep dat popfestival Bruis op het laatste moment, na
vier jaar op de Markt, uitweek naar de voormalige sportvelden
naast het politiebureau. Het is een gouden greep gebleken
voor het gratis toegankelijke tweedaagse gebeuren. De
RUJDQLVHUHQGH 0X]LHNJLHWHULM KHHIW PHHU ¿QDQFLsOH DGHP
doordat hier de eigen drankomzet gegarandeerd is. De
bands die de avonden afsluiten, zijn een schot in de roos:
de Nijmeegse rockband De Staat en de populaire SpaansEngelse electropopband Crystal Fighters. Het afwisselende
programma met optredens op de podia, dino-steltlopers en
een kinderhoek valt in de smaak bij het publiek. Een blijvertje
op deze locatie?

thema van de Open Monumentendagen is dit jaar Herbestemming: nieuw gebruik, oud gebouw. In dat kader krijgt
de Maastrichtse architectuur- en monumentenprijs, de Victor
de Stuersprijs, een terechte winnaar. De penning en eeuwige
roem zijn in 2011 voor het Huis met de Pelikaan aan het
Onze Lieve Vrouweplein. Dit karakteristieke pand met
invloeden van de Amsterdamse School werd in 1905 door
architect Josef Limburg gebouwd voor de Geldersche
Credietvereeniging. Na een restauratie en uitbreiding,
waarbij volgens de jury oud en nieuw op een harmonieuze
en overtuigende manier zijn gekoppeld, is hier het European
Centre for Development Policy Management gehuisvest.
Deze uitreiking is de start van de Open Monumentendagen,
waarop bezoekers onder meer een kijkje kunnen nemen bij
de verbouwingen van het Spaans Gouvernement, Museum
aan het Vrijthof en Fort Sint-Pieter. Het thema vindt ook
zijn toepassing in een stadswandeling langs kloosterkerken
en industrieën met nieuwe bestemmingen.

WYCK RAAKT DODE HOEK KWIJT Vele jaren stond
het gebouw van de voormalige Cinema Palace in Wyck leeg
en vormde zo een lelijk eilandje in dit bloeiende stadsdeel.
Aan alle planning en overleg komt nu een einde: de sloop
is begonnen. De bioscoop en het achterliggende garagecomplex
maken plaats voor een luxe hotel en een parkeergarage. Dit
zal beslist een nieuwe impuls voor Wyck betekenen. Na
voltooiing van deze bouw verdwijnen de parkeerplaatsen
in de Wycker Brugstraat en de Rechtstraat, waardoor deze
DXWROXZHVWUDWHQYHLOLJHUZRUGHQYRRUGH¿HWVHUV

September 2011
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Met veel zorg wordt gewerkt aan de verhuizing van de vissen in de Geusseltvijver (foto Lange Theo)

GEUSSELTVISSEN VERHUISD Voor de aanleg van
de A2-tunnel moet de gasleiding onder de Geusseltvijver
verlegd worden. Er komen damwanden in de vijver, die na
de operatie bovendien kleiner wordt. Het totale oppervlak
aan viswater in het gebied blijft gelijk. Voor het project
verhuizen alle vissen. Een nauwkeurig voorbereide operatie
bezorgt de beschermde bittervoorn en de voor zijn voortplanting benodigde zwanenmossel een nieuw onderkomen
in de Olympiavijver. De andere waterdieren verhuizen naar
de vijvers in de directe omgeving. Fietsen, oud ijzer, een
grasmaaier en andere zaken die per ongeluk van de vrachtwagen waren gevallen, behoren na de operatie niet meer tot
GHZDWHUÀRUD

WERELDFESTIVAL ZELFSTANDIG Maastricht kende
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tot nu de combinatie van popfestival Bruis met het mondiale
festival op de Markt. Het Mondiaal Centrum Maastricht
houdt nu voor het eerst apart het wereldmuziekfestival
El Dunya in het stadspark bij de Onze Lieve Vrouwewal.
Optredens van Imanzi uit Rwanda, Marmaas, Sensual of de
Toeareg band Kel Assouf zorgen voor een bont muzikaal
palet. Er zijn informatiestands over mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking. Internationaal is ook het aanbod
aan kunst en gerechten. Met deze zelfstandige presentatie
op de zondag komt het eigen karakter van het festival goed
tot zijn recht.

Het Parcours: creativiteit is leuk om te zien en

…. te doen

AUTOVRIJ PARCOURS Weer is de binnenstad taboe

NIEUWE MEDISCHE FACILITEIT VOOR
NEDERLAND Als eerste ziekenhuis in Nederland heeft

voor de automobilist die naar de opening van het culturele
seizoen komt. Maar voor de presentaties van theater, muziek,
¿OPRIEHHOGHQGHNXQVWRSGHYHOHSRGLDKHEEHQGHWDOULMNH
bezoekers best een wandelingetje of fietstochtje over.
Uiteraard weten de kunstenaars creatief om te gaan met
hun protest tegen de bezuinigingen op cultuur. Als de rijksoverheid betaalbare en populaire kunst wil van culturele
ondernemers, kan ze die hebben: theatergezelschap Het
Geluid biedt in zijn frietkraam snacks aan met een cultureel
sausje. Het hele Parcours is een bonte aaneenschakeling van
mini-voorstellingen, exposities en kinderactiviteiten op dertig
podia. In al die kunstvormen weten de kunstenaars op een
ludieke manier de mensen te boeien of uit te dagen.

het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ een expertisecentrum voor hersenstamonderzoek geopend. Tot nu toe
waren ouders en kinderen met het Rett-syndroom genoodzaakt
voor dit onderzoek een dure en vermoeiende reis naar Zweden
te maken. Op initiatief van het Gouverneur Kremers Centrum
beschikt het MUMC+ nu in de polikliniek binnen de afdeling
Klinische Genetica over de expertise en apparatuur voor
diagnostisch hersenstamonderzoek. De Nederlandse Rett
Syndroom Vereniging juicht deze nieuwe voorziening op
eigen bodem uiteraard van harte toe.

HOME RIDE FINISHT IN MAASTRICHT Gesponsorde
teams van ongeveer 120 wielrenners hebben aan een non-stop
¿HWVWRFKW YDQ YLMIKRQGHUG NLORPHWHU GHHOJHQRPHQ 1D GH
start in Groningen reden zij in etappes langs zeven Ronald
McDonald huizen, onder meer Arnhem en Tilburg, om binnen
24 uur in Maastricht te eindigen. Op deze manier brachten
zij ruim 190.000 euro bijeen. Het nog oplopende bedrag
wordt besteed aan deze huizen, die ervoor zorgen dat het
langdurig zieke kind zijn of haar ouders niet hoeft te missen.

September 2011
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“Waar mogen wij los lopen?”

Jong en oud musiceren op een Musica Sacra concert in Centre Céramique
37

September 2011

Prinselijk bezoek bij de installatie van de Consul van Montenegro

CONSULAAT VOOR MONTENEGRO Als kandidaat-lid
van de Europese Unie zoekt deze kleine Balkanstaat aan de
Adriatische Zee aansluiting bij Europa. In Maastricht opent
Montenegro een Honorair Consulaat voor het Koninkrijk
der Nederlanden. Als honorair consul van de republiek gaat
de heer L.H.L. (Ben) Vos de relatie tussen beide landen
verstevigen op zakelijk, cultureel en sociaal vlak. Men
voorziet grote groeikansen voor Montenegro op toeristisch
gebied en het bijna zevenhonderdduizend inwoners tellende
land verheugt zich op grote aandacht van investeerders in
deze regio. Nu kan ook vanuit Maastricht gewerkt worden
aan een volwaardig EU-lidmaatschap.

OOG EN OOR VOOR DE LITERATUUR Op initiatief
van het Pesthuyspodium en de Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht (VLAM) start deze maand de Literaire
Salon Maastricht. Opzet is dat er een serie avonden komt
voor geïnteresseerden in literatuur in de breedste zin van het
woord. Op deze eerste salonavond wordt de schijnwerper
gericht op de diverse aspecten van het vak van biograaf. In
het kleine theater Pesthuyspodium komen de biografen van
Vasalis, Bertus Aafjes en Theun de Vries aan het woord;
zij gaan tevens in gesprek met de aanwezigen. De afwisseling
met zang en gitaarmuziek geeft het geheel een intieme
salonsfeer.

September 2011
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De brommer / scooter verdringt de auto uit de moeilijk bereikbare binnenstad

Feest bij het 25-jarige winkelcentrum Brusselsepoort met rapper Ali B (foto Ger de Loo)
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Spaanse sferen bij Selexyz tijdens het Tuna Festival

STAD IN SPAANSE SFEREN In 1992 startte de Spaanse
studentenvereniging Tuna Universitaria de Maastricht, die
zich laat leiden door de passie en het temperament van
Spaanse muziek en Zuid-Amerikaanse feestliederen. Deze
vereniging verwent de stad drie dagen met het Tuna Festival.
Het wordt een weekend in mediterrane sferen in de straten
en op de pleinen van de binnenstad. Op het Amorsplein is
een competitie tussen de optredende groepen. Als de troubadours in een Pasacalle, de traditionele optocht, door de
winkelstraten trekken, waant het publiek zich op het zomercarnaval en wordt er ijverig en dankbaar meegedanst. Met
een gezamenlijk optreden van de Spaanse, Portugese en
Nederlandse groepen in de Bonbonnière wordt een bijzonder
geslaagd festival afgesloten.

STORM IN EEN GLAS BIER Aan het begin van dit

September 2011
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jaar besloot de toen net aangetreden burgemeester Onno
Hoes dat bier met carnaval uit plastic bekers gedronken
moest worden. Na een storm van kritiek stelde hij zijn besluit
uit. Maatregelen van de horecamensen en de discipline van
de vierders in 2011 overtuigen de burgemeester: het bier
wordt met carnaval in glazen getapt. Wel zijn er acties te
verwachten om de overlast en onveiligheid te beperken, die de
vele karren in de binnenstad tijdens de dolle dagen veroorzaken.
Zij zijn met hun overdaad aan geluid en drank een doorn in
het oog van menig carnavalist.

Tijdens de Open Dag kan iedereen kennis maken met het veelzijdige cursusaanbod van Kumulus

De natuur bleef ons nog lang verwennen!
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September 2011

“Stilleven” en veel andere kunst op MosArte

WAT WAS ER NOG MEER
TANSPENNING VOOR GOUVERNEUR Kort voor
zijn afscheid als commissaris van de Koningin heeft Léon
Frissen deze hoogste onderscheiding van de Universiteit
Maastricht ontvangen. Hij heeft steeds het belang van hoger
onderwijs en een sterke universiteit voor de ontwikkeling
van de regio onderstreept en was ambassadeur voor onder
andere het Universiteitsfonds en de Health Campus.

SPHINX HERLEEFT Op een blinde muur aan de Kleine
Gracht brengen twee kunstenaars een eerbetoon aan het erfgoed van Petrus Regout. Marie van Vollenhoven (1983) en
Caspar Kubatsch (1949) roepen met hun schilderingen van
drie Sphinx-kannen herinneringen op aan de tijd dat deze in
de directe omgeving geproduceerd werden.

September 2011

MODERN BOTENHUIS VOOR SAURUS Bij de
Bosscherweg is aan de Zuid-Willemsvaart een modern
botenhuis gerealiseerd. Hiermee beschikken de circa
vierhonderd leden van de studentenroeivereniging
Saurus niet alleen over een ruime opslagruimte; ook
DDQ¿WQHVVVDQLWDLUHQKRUHFDLVUR\DDODDQGDFKWEHVWHHG
KERK DICHT DOOR VANDALISME De Christus
Hemelvaartkerk in de wijk Pottenberg is voor onbepaalde
tijd gesloten. Na eerdere inbraken en brandstichting is de
schade nu enkele tienduizenden euro’s: bij een inbraak zijn
het altaar en heiligenbeelden ernstig beschadigd. Parochianen
zijn nog wekenlang aangewezen op de diensten in de kerken
van Malberg en Oud-Caberg.
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Gezellig herinneringen aan hun kweekschoolverleden ophalen

Op weg naar het volgend academisch jaar
43

September 2011

Luud Martens

Jaarboek Maastricht 2011-2012

Juwelier Leon Martens
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In 1907 opende Jean Martens de deuren van zijn winkel in
‘goud, zilver en uurwerken’ aan de Maastrichter Brugstraat
20 in Maastricht. Dit was het begin van een juwelierstraditie die vandaag de dag tot in de vierde generatie overgaat.
De tweede zoon van Jean, Leon, besloot zich in 1947 als
zelfstandig ondernemer te vestigen in de Stationsstraat in
Wyck onder de naam Leon Martens Juwelier. Van Leon’s
drie zonen koos de middelste, Luud, voor het juweliersvak.
Hij geeft sinds 1975 samen met zijn vrouw Marie-Louise
leiding aan het bedrijf. In het jaar 2000 opende het echtpaar
een tweede vestiging aan de andere kant van de Maas, in de
exclusieve Stokstraat.
In 2006 deed de vierde generatie zijn intrede. Lex, de oudste
zoon van Luud en Marie-Louise, startte binnen het bedrijf
na een economische opleiding en stages bij onder andere
Jaeger-leCoultre en Chopard. Hij is gediplomeerd diamantair
en gemmoloog (GIA). In 2009 nam de familie Martens
juweliersketen Schaap en Citroen over. Jongste zoon Dennis
was al enige tijd werkzaam op het hoofdkantoor van het
bedrijf en door de overname werkt het gezin nauw samen.
Vakmanschap, gevoel voor vorm en stijl, een uitstekende
aftersales en niet te vergeten Limburgse gastvrijheid staan
bij de familie hoog in het vaandel. Dit heeft er voor gezorgd
dat exclusieve horloge- en juwelenmerken zich graag verbinden met Leon Martens Juweliers. Stap voor stap, naar
aanleiding van talloze beursbezoeken en het veelvuldig leggen
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van contacten, is er een uitzonderlijk merkenpakket opgebouwd. De uitgebreide horlogecollectie bestaat onder andere
uit merken als Rolex, Patek Philippe, A. Lange & Söhne,
Cartier, Breguet en Jaeger-leCoultre. Naast sieradencollecties
van Chopard, Bulgari, Pomellato, Pasquale Bruni en Tamara
Comolli zijn er ook juwelen te vinden die Marie-Louise
zelf ontworpen heeft onder het Leon-Martens label en in de
Scarabeo-collectie.
Waar in 1907 vooral de lokale markt bediend werd, komt
tegenwoordig een groot gedeelte van de klandizie van buiten
de regio. Over grenzen denken is de familie sowieso niet
vreemd. Luud heeft veel energie gestoken in vakontwikkeling
en het ondernemerschap, zowel in Maastricht, nationaal
als internationaal. Daarnaast is hij lid van de Antwerpse en
de Amsterdamse diamantbeurs en heeft hij de Maastricht
Group opgericht; een samenwerking van diverse toonaangevende Europese juweliers.
Ook dichter bij huis blijft de familie actief. De ontwikkeling
van het stadsdeel Wyck wordt niet alleen op de voet
gevolgd, maar de familie draagt ook actief bij aan deze
ontwikkeling. Zo opende Hermès samen met Marie-Louise
in 2011 een boutique in de Stationsstraat.
De familie spreekt dan ook vol vertrouwen de hoop uit dat
de juwelierstraditie en het vakmanschap nog lange tijd mogen
voortduren.
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Coffeeshops: maatregel voor maatregel
Max en Pol leven voort

September 2011

Dans in de stad
Uniek videoproject

Oktober 2011

Enci-kunstveiling voor museum
Gouverneur Bovens

November 2011

Hart- en vaatcafé
Maastricht scoort goed

December 2011

Biertest met nasleep
Brandende vraag

Januari 2012

Festival jong! Familiefeest
Herinnering aan Sphinx

Februari 2012

Leegstand en herbestemming
Tempeleers verliezen twee illustere leden

Maart 2012

Oehoes op duivenjacht

April 2012
Mei 2012
Juni 2012
Juli 2012
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Klimrekken in het park als Max en Pol monument

COFFEESHOPS: MAATREGEL VOOR MAATREGEL Dat er iets gaat gebeuren om de overlast door wietverkoop in de stad terug te dringen, staat vast. Het ministerie
van Veiligheid en Justitie wil vanaf 2012 een wietpas invoeren.
Vooruitlopend op deze mogelijke invoering besluit de gemeenteraad dat de eerste coffeecorner in 2013 gerealiseerd
moet zijn. Daardoor verdwijnen alvast drie coffeeshops uit
het centrum naar de Köbbesweg. De overheid komt dus met
vergaande maatregelen. De coffeeshophouders zien de bui
hangen. Dertien van de veertien zijn lid van de Vereniging
2I¿FLsOH&RIIHHVKRSV0DDVWULFKWGH92&0=LMYRHUWYDQDI
1 oktober haar eigen plan uit: van de buitenlandse drugstoeristen
zijn alleen nog degenen welkom, die Nederland of een van de
buurlanden als woonland hebben. De VOCM wil aantonen dat
deze zelfregulering voldoende is om de overlast na spreiding
te beperken en dat de verder reikende plannen van het ministerie niet nodig zijn. Een wietpas zou, in combinatie met de
coffeecorners, waaraan zij wel meewerken en -betalen, een
aanzienlijke afname van het klantenbestand betekenen.
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MAX EN POL LEVEN VOORT In 1993 zijn de twee
beren al uit onze berekojl vertrokken, maar zij verdwenen
nooit uit de herinnering en harten van menige Maastrichtenaar.
Veel te lang duurde het voordat we een beeld van Max en Pol
terugkregen. In het Waldeckpark onthult wethouder André
Willems een kunstzinnig klimtoestel. Vier afgestudeerde
studenten van de Academie van Beeldende Kunsten hebben
naast zwembad Jekerdal zeer functioneel en esthetisch een
moeder- en een babybeer van ijzeren buizen vervaardigd,
waarop de kinderen kunnen klauteren. Ook verschijnt nu
een ander eerbetoon aan Max en Pol in de vorm van een
sprookjesboek over de berekojl, uiteraard met hoofdrollen
voor de twee Maastrichtse beren.

Oktober 2011

Expressiviteit op de Nederlandse Dansdagen

Bedrijven zetten hun beste beentje voor
op de Bedrijven Kontakt Dagen in het MECC

DANS IN DE STAD Het Theater Instituut Nederland
(TIN) beschikt over een zeer omvangrijke collectie foto’s
uit de Nederlandse dansgeschiedenis. Burgemeester Onno
Hoes vindt dat Maastricht en deze expressievorm bij elkaar
horen en hij koos er vijf foto’s uit. Deze beelden van verschillende dansstijlen vanaf 1946 verfraaien tijdelijk het
straatbeeld van de binnenstad. Zo vormen zij een warming-up
voor de Maastrichtenaren en de festivalbezoekers in de
aanloop naar de Nederlandse Dansdagen. Deze kennen bij
de veertiende editie enkele bijzondere noviteiten. Op het
Vrijthof zijn de voorstellingen in het opblaasbare theater
Lichtjaren; een foto-expositie over dans is te zien in een
ander compartiment. Opzienbarend zijn de duetten van
gerenommeerde oudere dansers met jeugdig Limburgs
talent: Luc Boyer (75) en Bart de Leeuw (13) dansen samen
YRRUHHQHQWKRXVLDVWSXEOLHN$P\*DOH  HQ6R¿H.RQLQJV
(14) laten zien dat ook de dansers zelf er groot plezier in
hebben. Ondanks de bezuinigingen in de cultuursector
zijn deze Dansdagen weer een blijmoedig feest, waarmee
Maastricht beslist een speerpunt in handen heeft bij de wedloop
naar de titel Culturele Hoofdstad 2018.

UNIEK VIDEOPROJECT Etalages, leegstaande panden
en vier kunstinstellingen in de omgeving van de Brusselsestraat en de Grote Gracht fungeren deze maand als
projectiescherm voor de grootste videokunsttentoonstelling
in de openbare ruimte in Europa. Onder de titel BodyTalks – Video Art & Cinedans in Public Space worden in
de avonduren meer dan twintig videowerken over
QRQYHUEDOH FRPPXQLFDWLH HQ H[SHULPHQWHOH GDQV¿OPV
getoond die vanaf de straat te zien zijn. Gerenommeerde
kunstenaars evenals jong talent uit binnen- en buitenland
nemen deel aan deze unieke presentatie.

Oktober 2011

ENCI-KUNSTVEILING VOOR MUSEUM Cementfabrikant ENCI heeft in de loop der jaren een zeer
omvangrijke kunstcollectie verworven, gedeeltelijk door
opdrachten en ondersteuning van jonge kunstenaars. Na een
internetveiling worden de laatste achtendertig van de ongeveer
tweehonderd werken, het grootste deel van de verzameling,
openbaar geveild. Als geste naar de stad Maastricht is de
totale opbrengst bestemd voor een van haar belangrijke
culturele instellingen, het Museum aan het Vrijthof, het
Spaans Gouvernement, dat momenteel verbouwd en uitgebreid wordt.
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Feest bij de installatie van de nieuwe gouverneur, Theo Bovens

Theo Bovens is na 33 jaar nog niet uitgeblazen bij Tête de Veau

GOUVERNEUR BOVENS Tijdens een bijzondere
vergadering van het Limburgs Parlement is Theo Bovens
geïnstalleerd als de nieuwe commissaris van de Koningin.
Daarmee is de opvolger van gouverneur Léon Frissen de
eerste geboren en getogen Maastrichtenaar in deze functie.
Voor zijn stad was de 52-jarige Bovens al lid van de
gemeenteraad en van het gemeentebestuur als wethouder
en locoburgemeester. Het prominente CDA-lid was tot zijn
aantreden in het provinciehuis voorzitter van de Raad van
Bestuur van de Open Universiteit in Heerlen. Behalve de
eerste viool op het gouvernement speelt Theo Bovens
trombone in de mede door hem 3 x 11 jaar geleden opgerichte
Sous Bras Band Tête de Veau.

MAASTRICHT SCOORT GOED Landelijke polls tonen
het aan: hier heeft de gast het gevoel welkom te zijn. In
alle opzichten behoort de stad tot de Nederlandse top-drie:
vriendelijkheid, veiligheid, het aanbod aan horeca en winkels,
sfeer. De binnenstad is prima bereikbaar; alle voorzieningen
liggen op loopafstand van elkaar. De verbindingen naar
Maastricht met het openbaar vervoer zijn echter voor
verbetering vatbaar. In de komende jaren zal ook de bereikbaarheid per auto nog moeilijker worden door alle werkzaamheden en omleidingen rond de aanleg van de tunnel.
Ook onze vrijdagmarkt staat landelijk hoog in aanzien.
Door de ligging van de stad geven de vele buitenlandse
bezoekers de markt een extra internationaal tintje.

HART- EN VAATCAFÉ In Nederland bestaan al vele
Alzheimercafés, ontmoetingsplekken voor patiënten en hun
directe familie. Deze zijn vaak te vinden in gemeenschapshuizen. Een vergelijkbaar initiatief is nu in Maastricht
genomen. Als (een van de) eerste organiseert café De Vreede
bijeenkomsten voor mensen met hart- en vaatziekten en
hun partner. Het nieuwe hieraan is tevens dat hiervoor een
café als locatie beschikbaar wordt gesteld. Het academisch
ziekenhuis Maastricht verleent alle medewerking aan deze
ontmoetingen, die de initiatiefnemer vier keer per jaar wil
houden.
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Oktober 2011

Premièreconcert van het Amikejo Jeugd Symfonie Orkest met muzikaal talent uit de Euregio Maas-Rijn

BIERTEST MET NASLEEP De actie was zeer ludiek.
Op initiatief van Kitty Nuyts (LPM) voerden acht vrouwelijke
raadsleden maanden geleden een biertest uit: uitgerust met
doktersjassen en –attributen onderzochten zij in enkele cafés
de vraag of bier met carnaval in glas of in plastic bekers geschonken dient te worden. Nu blijkt echter dat Kitty Nuyts
ELMGHJHPHHQWH¼GHFODUHHUGHYRRUGHMDVVHQHQÀ\HUV
een uitgave die volgens haar past binnen het “werkbudget
raad”. Aangezien het een twijfelgeval is voor geld dat bestemd
is voor werkbezoeken en hoorzittingen, gaat de raad zich
buigen over de strikte bedoeling van dit budget. Maar de
dames neem je hun werkbezoek niet meer af!

BRANDENDE VRAAG Sinds 1904 bepaalt het standbeeld
van stadgenoot Jan Pieter Minckelers (1748 – 1824) de aanblik
van de hoek Markt – Boschstraat. Dit rijksmonument herinnert,
door de eeuwig brandende vlam, aan de wetenschapper en
uitvinder van het steenkoolgas. Door de toepassing in de
verlichting kreeg Maastricht in 1854 de eerste gasleiding
voor straatverlichting. In deze tijd van bezuinigingen en
milieubewustzijn komt de vlam in het gedrang. De gemeente
neemt de kosten nog tot 2 december, de geboortedag van
Minckelers, voor haar rekening, nadat Essent onlangs stopte
met de sponsoring. Via een ideeënprijsvraag onder de
bevolking hoopt de gemeente tegen die tijd een alternatief
te hebben om de herinnering aan de uitvinding goedkoper
en duurzamer levend te houden.

Oktober 2011
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Op het Oktobergala werd weer met gulle hand gegeven voor het goede doel

FESTIVAL JONG! FAMILIEFEEST De Maastrichtse

HERINNERING AAN SPHINX Een expositie laat de

kunstinstituten bezorgen de allerjongsten tijdens de herfstvakantie weer enkele lekkernijen op het gebied van kunst en
cultuur. De peuters worden in het Theater aan het Vrijthof
spelend en dansend betrokken bij de interactieve voorstelling Muurtje, muurtje. Theater Kumulus verwent de jeugd
met de fraaie voorstelling Nestel over onvoorwaardelijke
liefde. Het Bonnefantenmuseum presenteert zijn kunstwerken
via een interactieve Operatie BFF (Bonne Fanten Forever)
aan gezinnen met kinderen. Oervrienden, de vierde première
van dit festival, is een vertelling vol avonturen. Daarnaast
bevat het programma nog uitdagende theater-, dans- en
muziekvoorstellingen, die de jeugd enthousiast proberen te
maken voor kunst in vele verschijningsvormen.

ontwikkeling van de aardewerkproductie in Maastricht
zien, waarmee Petrus Regout 175 jaar geleden begon. Op
een maquette is duidelijk te zien dat daarvoor in 1867 al
een enorm complex was gerealiseerd aan de rand van de
vestingstad. Daarmee had Sphinx al in de negentiende eeuw
een grote invloed op de stedenbouwkundige ontwikkeling
van de stad. Via de maquette, plattegronden en fotomateriaal krijgt de bezoeker een beeld van de functie die de diverse gebouwen ooit hadden.
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Oktober 2011

Tijdens de Biënnale over leegstand wordt de sombere aanblik van het Sphinxgebouw voor even verdreven door sfeerlicht

LEEGSTAND EN HERBESTEMMING Via conferenties
en exposities staat dit thema centraal op een Internationale
Biënnale in Maastricht. Op het congres wordt gezocht naar
oplossingen voor het toenemende probleem van leegstand
in de steden, onder andere door bevolkingskrimp, terwijl
de economische malaise nauwelijks ruimte biedt voor
herbestemming. De Amerikaanse “stedendokter” Richard
Florida pleit voor een nieuw economisch denken, waardoor
er effectiever en creatiever met de beschikbare ruimte wordt
omgesprongen. Ook voor onze stad is dit thema zeer actueel.
Een op de zes vierkante meters kantoorruimte in Maastricht
is ongebruikt. Een te groot percentage (10%) van ons stedelijk
winkelaanbod ligt leeg. Daardoor slaan afnemende leefbaarheid en verloedering in de aanloopstraten, vooral aan
de westkant van het centrum, om zich heen. De deskundige
deelnemers aan de Biënnale kunnen Maastricht tonen hoe elders
de problemen worden aangepakt. Firemen walk with us is
een van de exposities tijdens het congres. De bovenste etages
van het Eiffelgebouw aan de Boschstraat veranderden in een
“landschap van vuur”, om aan te tonen dat de aanblik van
leegstaande panden niet mistroostig hoeft te zijn.

Oktober 2011

TEMPELEERS VERLIEZEN TWEE ILLUSTERE
LEDEN Op de laatste dagen van deze maand overlijden
twee heren die veel voor de Mestreechter Vastelaovend
betekend hebben. Vic Kamm overlijdt op 86-jarige leeftijd.
Hij was, als eerste vrijgezel, stadsprins in 1956. Nog vele
jaren zorgde hij dat het jaarlijkse feest op carnavalszondag
werd ingeluid met het inschieten van het Momus-kanon op
het Vrijthof. Willy Hageman was als voorzitter van commissies
en later als Prizzedent-Tempeleer vele jaren nauw bij de
Maastrichtse carnaval betrokken. Daarnaast was hij medeoprichter en dirigent van het ENCI-Koor en van het Kerkelijk
Zangkoor Don Bosco. Willy Hageman werd 84 jaar.

OEHOES OP DUIVENJACHT Een onderzoek naar
verontreinigde grond heeft tot een toevallige ontdekking
geleid: enkele oehoes, de grootste uilensoort in Europa,
bezoeken ’s nachts regelmatig het Vrijthof, de Markt en de
begraafplaats aan de Tongerseweg om duiven te vangen.
Hiermee is een eerdere constatering, de afname van het aantal
stadsduiven, verklaard.
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Boek over Flikken Maastricht: de hoofdrolspelers op de cover, met minister Gerd Leers

De Kachelpiepers presenteren hun eigen DVD en wethouder Jacques Costongs geniet mee
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Oktober 2011

De Hertogsingel op de schop

WAT WAS ER NOG MEER
EVEN MULTIMILJONAIR Stadgenoot George Courtens
had het echt goed gezien, gecontroleerd en gelezen: de automatische checker van de Staatsloterij vermeldde duidelijk
dat hij met zijn lot ruim vijftien miljoen euro won. Na
dagenlange spanning blijkt dat het systeem van de loterij
een fout heeft gemaakt. Het einde van een droom, maar
George werkt vrolijk verder. Een troostprijs kon er bij de
Staatsloterij wel van af.

HOOGSPANNING NOG HOGER De A2 krijgt richting
Beatrixhaven een nieuwe afrit met een viaduct. Om te voorkomen dat de auto’s te dicht bij de elektriciteitskabels zouden
komen, is een hoogspanningsmast van 52 meter drie meter
verhoogd. Na maanden van meten en passen was het een
urenlang karwei om het bovenste deel op te hijsen en weer
op een nieuw tussenstuk te monteren.

Oktober 2011

DUURZAAM NIEUWTJE Maastricht maakt, na de grotere steden, kennis met de elektrische taxi. Voorlopig blijft
het bij één volledig CO2-neutrale, “stille” taxi. Zodra de
stad over oplaadpunten voor elektrische auto’s beschikt,
zullen er zeker meer volgen.
STATION ZONDER RESTAURATIE In navolging van
vele andere steden sluit onze stationsrestauratie. Ook in
Maastricht werd steeds minder gebruik gemaakt van deze
horecavoorziening. De fraaie ruimte in het in 1913 geopende
gebouw hoeft niet lang leeg te liggen: op zeer korte termijn
opent HEMA er de derde Maastrichtse vestiging.

WAARDERING VOOR JAZZ Het tienjarig bestaan van
de stichting Jazz Maastricht krijgt extra glans doordat voorzitter Jean Haesen wordt geëerd met de stadspenning De
Trichter. Jean Haesen, en daarmee de stichting, komt deze
onderscheiding toe voor de bereikte resultaten op het gebied
van de jazz en de euregionale samenwerking.
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Het zwembad bij het Geusseltstadion begint vorm te krijgen

Aan het eind van het seizoen is zwembad de Dousberg één dag voor onze trouwe viervoeters
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Oktober 2011

In 1914 is orgelbouwer en pianotechnieker Pierre Leyser (Pie I) zijn zaak
begonnen op de Markt. Zijn toenmalige compagnon Henri Hermans, bekend als dirigent van het Maastrichts
Symfonie Orkest en directeur van de
Maastrichtse Muziekschool, verliet
in 1934 de pianozaak, maar de naam
van pianozaak Leyser & Hermans
bleef bestaan; inmiddels was de naam
te bekend geworden om te veranderen.
In 1940 werd het huurpand op de
Vrijthof betrokken. Zijn zoon, ook
Pierre genaamd (Pie II), werd compagnon na zijn opleiding als pianotechnicus in Amsterdam en zette later de
zaak voort. Het assortiment groeide
van piano, klavecimbel en orgel tot
keyboards, maar het bleek toch dat
de traditionele pianohandel (verkoop,
reparatie en stemmen) de echte liefde
van de Leysers was. In 2010 verhuisde
de pianozaak naar het eigen pand in
de Papenstraat, met dezelfde winkelJaarboek Maastricht 2011-2012

vloeroppervlakte, maar met minder
natuurlijke aanloop. Het scheelt nogal
een hoop ‘wel kijken, niet kopen’publiek.
De derde generatie Pierre (Pie III)
staat al ruim dertig jaar in de zaak; hij
heeft zijn opleiding in een pianofabriek in het Duitse Wuppertal genoten
en werkt nu veel aan het repareren
en stemmen van piano’s, tot ver in
de omtrek van Maastricht, inclusief
de aangrenzende Euregio. Hij is dé
concertstemmer van Zuid Nederland.
Het vak en de piano zijn in al die jaren
voornamelijk hetzelfde gebleven: de
houten behuizing, bewerkt tot glanzende muziekmeubels, de uit speciaal
uitgezocht hout bestaande zangbodem, een gietijzeren frame voorzien
van een speelmechaniek met vilten
hamertjes, 88 toetsen (bestaande uit
hout met kunststof beleg, nadat het
ivoor werd verboden), de besnaring
met een spanning van 20.000 kg en
56

twee pedalen. Het pianostemmen is een
bijzonder vak, waar vreemd genoeg
veel wiskunde bij komt kijken. De
verdeling van de twaalf tonen binnen
een octaaf heeft Pythagoras al hoofdbrekens gekost.
Bekende merken die Leyser & Hermans vertegenwoordigt zijn Ibach,
Grotrian-Steinweg, Schimmel, Kemble, Wilhelm Bernstein, Yamaha en
Young Chang. Aangezien de piano
beschouwd wordt als een luxegoed
heeft de economische crisis ook hier
zijn invloed, maar de zaak loopt op de
nieuwe plek redelijk goed, ook omdat
klanten de zaak inmiddels (opnieuw)
weten te vinden.
Pie III en zijn vrouw zijn trots op het
feit dat het pianohuis nog steeds bestaat
en alle stormen en veranderingen
goed heeft overleefd. Of er een vierde
generatie Pierre (Pie IV) komt, is
ongewis. Je weet maar nooit hoe een
toets een snaar vindt.

Pianohuis Leyser & Hermans
Pie Leyser
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Jaarboek Maastricht 2011-2012

Augustus 2011

Elfde van de elfde 2011
Doek valt voor Winckers Lamberti

September 2011

Financieel debacle voor Beluga Beach Club
Duurzaamheidstoer van start

Oktober 2011

Sloopwerkzaamheden langs A2 in volle gang
Niet reële prognoses kostten stad miljoenen

November 2011
December 2011
Januari 2012
Februari 2012

Van Stokstraat naar A2
Duizenden kinderen en hun ouders verwelkomen
Sinterklaas bij een stralende zon
Sphinxpark
Installatie buurtconciërges
Eerste internationale biënnale leegstand & herbestemming:
manifest van Maastricht
Honderdtwintigduizendste inwoner
Invoering wietpas

Maart 2012
April 2012

Jury ideeënprijsvraag: standbeeld Minckelers kan ook
zonder vlam
Meerderheid tegen vrije sluitingstijden cafés
Oplossing voor hondenlosloopgebied op de Sint Pietersberg

Mei 2012

Magisch Maastricht Kerstboom in werking gesteld
Vastgoedbedrijf Trega wil miljoenen van gemeente

Juni 2012

Historisch lichtspektakel
Raad van State verwerpt bezwaren tegen A2-tunnel

Juli 2012

Regels feestverlichting strenger
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De 11de van de 11de was weer gezellig druk op het Vrijthof

ELFDE VAN DE ELFDE 2011 Het Vrijthof stroomt
’s ochtends 11 november, de elfde van de elfde 2011, vol
met carnavalsvierders uit de hele provincie. Exact om 11
over 11 geeft Onno Hoes het startschot voor de opening van
het carnavalsseizoen. De stemming zit er vanaf het eerste
moment goed in en de vele carnavalsvierders, de muzikanten
en het stralende weer zorgen voor een geweldig evenement
en een dito sfeer. Ook dit jaar staan weer veel bekende namen op het podium, onder wie Fabrizio, Kartoesj en Frans
Theunisz. Traditiegetrouw sluit Beppie Kraft het feest op
het Vrijthof af. Ook op het stadhuis is het een drukte van
belang. De aantrekkingskracht van de cijfercombinatie
11-11-11 heeft veel trouwlustige koppels doen besluiten
elkaar op deze dag het jawoord te geven.

DOEK VALT VOOR WINCKERS LAMBERTI
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November 2011

Lederwarenzaak Winckers Lamberti, sinds 135 jaar een
gerenommeerde familiezaak in de Muntstraat, sluit
op 1 november haar deuren. De vierde generatie ziet
zich genoodzaakt de zaak te sluiten gezien de toekomstverwachtingen. Een toekomst die wordt gekenmerkt door
grootwinkelbedrijven en online shoppen via internet, zaken
waar een klein familiebedrijf op den duur niet mee kan
concurreren. De stad verliest weer een karakteristieke zaak.

FINANCIEEL DEBACLE VOOR BELUGA BEACH
CLUB De eerste editie van Beluga Beach Club aan de
oevers van de Maas sluit af met een tekort van bijna een
kwart miljoen euro. De kosten blijken veel hoger te zijn
dan vooraf is geschat. Bovendien gaat de zomer van 2011
de boeken in als een van de slechtste zomers sinds jaren.
Gedurende het zes weken durende evenement heeft slechts
negen dagen de zon geschenen. Desondanks wil de Beluga
Beach Club B.V. in 2012 een doorstart maken.

De rij met slaapzak voor de uitverkoop van Versace

Schoolkinderen nemen deel aan het nationaal schoolontbijt
tussen de brandweermannen in de brandweerkazerne

DUURZAAMHEIDSTOER VAN START De stad

NIET REËLE PROGNOSES KOSTTEN STAD
MILJOENEN Het niet tijdig bijstellen van de prognoses

heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn en om dit
beter onder de aandacht te brengen bij de inwoners start de
gemeente een duurzaamheidstoer. Volgens het stadsbestuur
moeten de stadsbewoners ervan bewust worden gemaakt
dat energie steeds schaarser en daardoor steeds duurder zal
worden. Dit maakt het volgens het stadsbestuur noodzakelijk
om te zoeken naar energiebronnen, die èn goedkoper èn
duurzaam èn groen zijn. Samen met bedrijven, milieuorganisaties, woningbouwcorporaties en de provincie organiseert
de gemeente daarom onder meer energiemarkten. Hier krijgen
burgers informatie over energiebesparing en subsidiemogelijkheden. Verder worden workshops duurzaamheid georganiseerd voor sportverenigingen en jongerenorganisaties.
Ten slotte start de gemeente een adviespunt duurzaam
(ver)bouwen voor burgers met plannen om een woning
energiezuinig te (ver)bouwen.

SLOOPWERKZAAMHEDEN LANGS A2 IN VOLLE
GANG Er wordt driftig gesloopt voor de aanleg van de
$WXQQHO1DGHVORRSYDQGHÀDWVHQKHWWDQNVWDWLRQDDQ
GH9LDGXFWZHJGHÀDWDDQGH'U6FKDHSPDQVWUDDWHQKHW
$LQIRUPDWLHFHQWUXP]LMQQXGHÀDWVDDQGH3UHVLGHQW5RRVHveltlaan aan de beurt.
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op het gebied van de bevolkingsgroei heeft de stad miljoenen
gekost, zo stelt de Rekenkamer Maastricht. Het stadsbestuur
heeft volgens de Rekenkamer te laat ingezien dat de prognose
van 150.000 inwoners in de Stadsvisie 2030 niet reëel meer
was, zeker nadat Etil en CBS al andere cijfers hadden gepubliceerd. Deze drongen pas in 2007 echt door in het stadhuis en
pas in 2010 werden de plannen aangepast. De stad heeft een
verlies van 55,2 miljoen euro moeten afschrijven op de stedelijke programmering. Dit bedrag had volgens de Rekenkamer
een stuk lager kunnen uitvallen. De gemeente zegt zich niet
in de conclusie van de Rekenkamer te herkennen en betreffende het grondbeleid tijdig en zorgvuldig geanticipeerd
te hebben op wijzigingen in de bevolkingscijfers.

VAN STOKSTRAAT NAAR A2 Op de zolders van
het NS station is de tentoonstelling te zien Van Stokstraat
naar A2. De tentoonstelling geeft door maquettes, foto’s
met toelichting en een boekwerk, een compleet beeld van
de vele herbestemmingsprojecten die de afgelopen decennia
in de stad hebben plaatsgevonden. Naast de maquettes van
onder meer Ceramique en Belvédère is een originele
maquette te zien van de Stokstraat van voor de renovatie in
de jaren 1960 -1973.
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Intocht van Sinterklaas met duizenden kinderen en een stralende zon

DUIZENDEN KINDEREN EN HUN OUDERS
VERWELKOMEN SINTERKLAAS BIJ EEN
STRALENDE ZON Op 12 november is het weer zover.
Sinterklaas arriveert in de stad. Duizenden kinderen en hun
ouders kijken toe vanaf de Maaskade, de Servaasbrug en de
Wilhelminabrug als de boot van Sinterklaas de stad, uiteraard
vanuit zuidelijke richting, binnenvaart. Het stralende weer
zorgt voor een perfecte ambiance. Na op de Maaskade voet
aan de wal te hebben gezet maken de Sint en zijn Pieten,
begeleid door muziek, een rondtoer door Wyck en het
winkelcentrum.

SPHINXPARK Op het voormalige terrein van de Sphinxfabriek aan de Boschstraat naast het Eiffelgebouw wordt
voor de periode van minimaal een jaar een braakliggend
gebied ingericht als Sphinxpark. Het park is mede bedoeld
om een discussie los te maken over de vraag waar een park
eigenlijk toe dient. Is een park er om te wandelen of om
groenten te telen of om nog andere redenen?
61

INSTALLATIE BUURTCONCIËRGES In Limmel,
Nazareth, Wyckerpoort en Wittevrouwenveld worden de
eerste drie stedelijke buurtconciërges geïnstalleerd. Het is
de bedoeling dat zij in de buurten gaan bijdragen aan het
verbeteren van de leefbaarheid en het schoon houden van
de straten. Speciale aandacht wordt geschonken aan het
probleem van zwerf- en dumpafval, dikwijls het beginpunt
van verloedering. Buurtconciërges spreken de vervuilers
hierop aan. Ze hebben geen handhavende rol maar moeten
het hebben van het winnen van vertrouwen en het voeren
van een goed gesprek. Het gaat erom de mentaliteit bij de
vervuiler te veranderen. Het moet duidelijk zijn dat het niet
vanzelfsprekend is dat de gemeente opruimt wat anderen
zomaar her en der achterlaten. Het streven is om bij gebleken
succes in alle wijken buurtconciërges aan te stellen.
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Vendaog höb ich geinen tied wordt Vastelaovendsleedsje 2012,
gezongen door duo XL

Minister Verhagen opent het nieuwe oogheelkundig centrum
van het azM

EERSTE INTERNATIONALE BIËNNALE LEEGSTAND & HERBESTEMMING: MANIFEST VAN
MAASTRICHT De eerste Internationale Biënnale Leeg-

HONDERDTWINTIGDUIZENDSTE INWONER Met

stand & Herbestemming vindt plaats in Maastricht. Op de
Biënnale wordt het zogeheten Manifest van Maastricht
gelanceerd. Hierin worden partijen in Europa opgeroepen om
het probleem van leegstand onder ogen te zien als een majeur
economisch en sociaal-cultureel probleem en om activiteiten
te ontwikkelen om herbestemming te bevorderen. Van belang daarbij is dat herbestemming niet alleen wordt gezien
als een manier om leegstaand vastgoed een tweede leven
te geven maar ook als een manier om tal van nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten. Bijvoorbeeld op het gebied
van arbeid en sociaal maatschappelijke processen, zoals de
vorming van communities. De gemeente Maastricht is de
eerste die zich positief committeert aan het Manifest van
Maastricht. Wethouder Ruimtelijke Ordening Gerdo van
Grootheest kondigt aan dat de gemeente actief promotor
wordt van de uitgangspunten in het manifest om deze bij
daartoe geschikte gelegenheden uit te dragen als een devies
dat van Nederland en de omliggende landen weer een sterk,
ÀH[LEHOEHZRRQHQZHUNEDDU(XURSDPDDNW

de komst van Felipe Ramirez bedraagt het aantal inwoners
van de stad weer 120.000. Het aantal van 120.000 is een
mijlpaal omdat het inwonertal van de stad, in weerwil van
de voortgaande krimp in Zuid-Limburg, toch weer groeit.
In 2006 daalde het inwonertal onder de 120.000. Diverse
bevolkingsprognoses gaven aan dat het inwonertal zou
blijven dalen. Na het bereiken van het laagste punt in 2008
(117.998 inwoners) is er echter weer sprake van groei,
resulterend in het overschrijden van de magische grens van
120.000 inwoners. De 120.000e inwoner is de Amerikaan
Felipe Ramirez, afkomstig uit de stad Charlotte in de staat
North Carolina. Felipe Ramirez werkt als marketing manager
bij DSM Dynema in Urmond. De groei is voornamelijk het
gevolg van een migratieoverschot vanuit het buitenland.
De ontwikkeling bevestigt het beeld dat de stad internationaliseert. Er zijn momenteel 31.616 inwoners van buitenlandse afkomst tegen 27.523 in 2007. Er zijn circa dertig
nationaliteiten vertegenwoordigd. Vooral de universiteit en
de kennisbedrijven spelen daarin een grote rol, omdat een
belangrijk deel van de nieuwe buitenlanders studenten,
kenniswerkers en expats zijn.
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Burgemeester Vos van de Belgische buurgemeente Riemst bezoekt zijn Maastrichtse collega

INVOERING WIETPAS Een meerderheid van de gemeenteraad is tegen de invoering van de wietpas per 1 januari
2012, zoals de minister van Veiligheid en Justitie wil. De
raad voelt zich overvallen door de snelle invoering en
wenst de invoering uit te stellen tot 1 januari 2013. De tot
dan resterende tijd moet worden gebruikt voor een goede
voorbereiding, zoals het regelen van extra politiecapaciteit.
Daarnaast wil de raad in meerderheid dat de wietpas in één
keer landelijk wordt ingevoerd en niet eerst in het zuiden
van het land. Men voelt er niets voor om als landelijke
proeftuin voor de pas te dienen. De minister laat weten dat
de wietpas eventueel later kan worden ingevoerd echter niet
pas in januari 2013.
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JURY IDEEËNPRIJSVRAAG: STANDBEELD
MINCKELERS KAN OOK ZONDER VLAM Op het
moment, dat een prijsvraag is uitgeschreven om de gasvlam
bij het uit 1904 daterende standbeeld van Minckelers op de
Markt te vervangen door een goedkoper en duurzamer alternatief, worden in de archieven van het Regionaal Historisch
Centrum Limburg foto’s gevonden, waaruit blijkt dat de
gasvlam pas in de jaren vijftig aan het beeld is toegevoegd.
Voor de jury, belast met het beoordelen van de ingezonden
ideeën, reden om ook inzendingen zonder vlam bij de
prijsvraag mee te nemen. De prijsvraag is door de gemeente
uitgeschreven omdat energiebedrijf Essent, sponsor van het
brandend houden van de vlam, heeft laten weten ermee te
willen stoppen.
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Oud voetballers van MVV Willy Brokamp en Wiel Körver
ontmoeten elkaar tijdens een reünie in het businesshome van MVV

“Hoofdverdachte” Jan Janssen wordt veroordeeld
door het Wieker Tribunaol

MEERDERHEID TEGEN VRIJE SLUITINGSTIJDEN
CAFÉS Volgens de uitslag van de D66 Stemtent op Plein

MAGISCH MAASTRICHT KERSTBOOM IN
WERKING GESTELD Door het versturen van een sms-

1992 is een meerderheid (57%) van de stemmers tegen het
bepalen van de sluitingstijd door de cafébaas zelf. De
tegenstanders, voornamelijk ouderen en binnenstadbewoners,
menen dat het vrijgeven van de sluitingstijden tot meer
overlast zal leiden. De voorstanders, voornamelijk jongeren
en niet-binnenstadbewoners, vinden dat de overheid al genoeg
reguleert en dat de caféhouders de sluitingstijd echt wel zelf
kunnen bepalen.

bericht stelt Chantal Janzen, in haar rol van ambassadrice
van het Ronald McDonald Huis Maastricht, de Magisch
Maastricht Kerstboom in de passage van winkelcentrum
Mosae Forum in werking. Ieder sms-berichtje, a raison van
één euro, naar de metershoge kerstboom vol led-lampjes
doet de boom oplichten in de kleuren groen, blauw, rood
of een mix daarvan. De opbrengst gaat naar een goed doel
en dat is dit jaar het Ronald McDonald Huis. De boom is
onderdeel van Magisch Maastricht en is een van de eerste
DFWLYLWHLWHQ LQ GH DDQORRS QDDU GH RI¿FLsOH RSHQLQJ RS 
december.

OPLOSSING VOOR HONDENLOSLOOPGEBIED
OP DE SINT PIETERSBERG Na een jaar lang overleggen vindt de speciaal in het leven geroepen stichting De
Gebete Hoond, samen met Natuurmonumenten, de gemeente
en de provincie een oplossing voor het hondenlosloopgebied
op de Sint Pietersberg. Het hondenlosloopgebied blijft voor
een groot deel behouden en verschuift wat meer naar de
rand van de berg. Ook komen er meer verharde wandelpaden
en het gebied wordt toegankelijk voor gehandicapten.
Natuurmonumenten, eigenaar van het gebied, wilde het
eigenlijk sluiten en herbestemmen voor natuur maar veel
hondenbezitters waren fel tegen.
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VASTGOEDBEDRIJF TREGA WIL MILJOENEN
VAN GEMEENTE Trega Vastgoed spant een rechtszaak
aan tegen de gemeente. Het bedrijf zegt een getuigenverhoor
door de rechter te willen laten houden vanwege het niet
nakomen door de gemeente van gemaakte afspraken over
de herontwikkeling van het terrein van de voormalige tegelfabriek Trega tot vestigingsgebied voor perifere detailhandel.
Trega eist een schadevergoeding van enkele tientallen
miljoenen euro’s nu het stadsbestuur heeft besloten dat de
perifere detailhandel in de nieuwe wijk Belvédère wordt
gevestigd.
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Historisch lichtspektakel op het Vrijthof met lichtprojectie van het rijke militaire stadsverleden

HISTORISCH LICHTSPEKTAKEL Van 13 tot en met
20 november vindt iedere avond tussen 19.00 en 22.00 uur
een historisch lichtspektakel plaats op het Vrijthof. Via
lichtprojectie wordt het rijke militaire verleden van de stad
tot leven gewekt op de voorgevel van de Hoofdwacht. In het
twintig minuten durende lichtspektakel zijn onder meer de
vele belegeringen van de stad te zien en ook de Duitse bezetting
in de Tweede Wereldoorlog, gevolgd door de feestelijke
bevrijding. Honderden mensen wonen op 13 november de
opening bij. Het project is onderdeel van Zicht op Maastricht,
dat het Maastrichtse culturele verleden zichtbaar maakt.

REGELS FEESTVERLICHTING STRENGER De
gemeente deelt de horecaondernemers per brief mee strenger
te zullen gaan toezien op het illegaal aanbrengen van sfeerverlichting. Verlichting zonder vergunning zal voortaan
meteen worden verwijderd en de betreffende ondernemer
zal worden beboet. Voor het versieren van de gevel van een
zaak of winkel met lampjes dient vooraf een vergunning te
worden aangevraagd. De gemeente zegt met deze aanpak de
aantrekkelijkheid van de gehele stad te willen waarborgen.
Zestig horecaondernemers, verzameld in het initiatief Veer
goon deveur, tekenen protest aan door even geen sfeerverlichting aan hun gevels aan te brengen.

RAAD VAN STATE VERWERPT BEZWAREN
TEGEN A2-TUNNEL De Raad van State verwerpt de
bezwaren tegen de aanleg van een A2-tunnel waarmee de
aanleg van de tunnel onherroepelijk is. De door drie partijen
aangevoerde bezwaren hebben betrekking op luchtvervuiling,
economische schade en geluidsoverlast tijdens de bouw.
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Leger des Heils zet soepbus in voor daklozen(?)

Sjinkerij de Bóbbel beste café van Nederland,
uitgeroepen door vakblad Misset Horeca

WAT WAS ER NOG MEER

VENDAOG HÖB IECH GEINEN TIED VASTELOVENDS - LEEDSJE 2012 Op zondag 6 november

LEGER DES HEILS ZET SOEPBUS IN VOOR
DAKLOZEN Het Leger des Heils start met behulp van

wordt in de Maastricht Music Hall (de Platte Zaol) Vendaog
Höb Iech Geinen Tied uitverkozen tot het carnavalsliedje
2012. Het liedje wordt gezongen door het Duo XL en is
geschreven door het duo Noël Fabry (tekst) en Raymond de
Pauw (muziek).

sponsors met een rijdende soepbus om dak- en thuislozen
YDQ JUDWLV VRHS NRI¿H HQ EURRG WH YRRU]LHQ 'H EXV ULMGW
rond in de avonduren en volgt een vaste route. Om te beginnen
één keer per week maar mocht de behoefte groter blijken,
dan vaker. Voor het Leger des Heils is het inzetten van de
soepbus ook een goed middel om inzicht te verkrijgen in het
aantal dak- en thuislozen in de stad.

MAASTRICHT IN DUURZAME REISGIDS
HOLLAND De eerste Good & Green Guide Holland, een

SJINKERIJ DE BÓBBEL BESTE CAFÉ VAN
NEDERLAND Horecavakblad Misset Horeca roept
Sjinkerij De Bóbbel in de Wolfstraat uit tot beste café van
Nederland. Het café van Taco van der Bijl eindigt op de
eerste plaats in de zogenoemde Café Top 100, de lijst met
de beste cafés van Nederland.

duurzame reisgids van de belangrijkste steden van Nederland
voor consumenten, verschijnt. Maastricht maakt met 138
duurzame organisaties prominent deel uit van deze Engelstalige eerste gids, reden om deze op het stadhuis uit te reiken
aan wethouder Albert Nuss.

WORLD PRESS PHOTO-TENTOONSTELLING
2011 In Centre Céramique vindt de World Press Photo-

November 2011
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tentoonstelling 2011 plaats. De tentoonstelling trekt circa
tienduizend bezoekers.

Uitreiking Jaarboek Maastricht aan burgemeester Hoes door de hoofdredacteur René van den Bergh

GEMEENTERAADSFRACTIE TROTS OP NEDERLAND BREEKT MET DE LANDELIJKE PARTIJ

LA BOHÈME NIEUWKOMER IN LIJST GAULTMILLAU Restaurant La Bohème is nieuwkomer in de

De afdeling Maastricht van Trots op Nederland breekt met
de landelijke partij en gaat lokaal verder als Partij Veilig
Maastricht (PVM). De fractie heeft twee zetels in de
gemeenteraad.

bekende Franse gastronomiegids GaultMillau 2012.

MAASTRICHT SCHOOL OF MANAGEMENT
WEER IN DE TOP BUSINESS SCHOOLS Voor
het derde opeenvolgende jaar staat de Maastricht School of
Management (MsM) in de top van Eduniversal Worldwide
Business School Rankings, een ranking van Top Business
Schools met een grote internationale reputatie.
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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR JAN
RIETBERGEN Jan Rietbergen ontvangt bij zijn afscheid
als voorzitter van de Mastreechter Staar een koninklijke
onderscheiding, lid in de Orde van Oranje Nassau, uit
handen van burgemeester Onno Hoes.

BESTE BIERTAPPER ZUIDOOST NEDERLAND
IN KAFFEE ’T HAANTJE Lucien Maraite werkzaam in
kaffee ’t Haantje wordt uitgeroepen tot beste biertapper van
Zuidoost Nederland.
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Het ambachtelijk bedrijf van vleesspecialiteiten ‘Joep
Schürmann’ is in Maastricht en omstreken een vermaard
familiebedrijf waar al drie generaties lang het echte, eerlijke
slagersambacht wordt uitgeoefend. Het in 1908 door Joep
de Eerste gestarte slagersbedrijf was in die tijd een specialist
in rundervlees, terwijl andere slagers bekend waren als
spekslager of paardenslager. In 1952 werd de zaak overgenomen door zijn zoon Joep de Tweede en werd de volgende
basis gelegd voor de kwaliteitsslagerij die het nu is. In 1973
werd hij opgevolgd door zijn zoon en de huidige Joep de
Derde, die de zaak heeft uitgebouwd tot de topslagerij die
het nu is, waarbij naast vers vlees, worsten en vleeswaren
ook de bereide traiteurproducten van culinaire klassiekers
HQXQLHNH¿QJHUIRRGVJUHWLJDIWUHNYLQGHQ
Vele verschillende vleesspecialiteiten en delicatessen worden
dagelijks vers in eigen keuken bereid. De oorsprong van
het vleesproduct is exact te bepalen, mede omdat hij
samenwerkt met een boer in Thorn die voor hem stamboek
Limousin-runderen mest en het klooster Lilbosch in Echt
waar zijn Livar-scharrelvarkensvlees vandaan komt. Om de
ontwikkeling van het slagersvak te duiden zegt Joep: ‘Mijn
Bompa verkocht nog grote stukken vlees, mijn Pa maakte
er porties van en ik ben er voor het bereide vlees en de kanten-klare vleesgerechten’.

klant. Als op Witte Donderdag de mensen de kerk bezocht
hadden volgde een rondgang langs de versierde etalages
in de stad, omdat na de Vastentijd de mensen weer wilden
smullen. Daar komt de naam ‘op zijn Paasbest’ vandaan.
Het periodiek meedoen aan de vakwedstrijden is een manier
om jezelf te testen voor wat betreft je vakmanschap. De
behaalde prijzen zijn een bevestiging van je professionaliteit.
Ook aan het personeel dien je hoge eisen te stellen. Met een
personeelsbestand van 10 fulltimers en 8 parttimers is toch
sprake van een echt (familie)bedrijf.
Joep de Derde maakt zich wel wat zorgen over de bereikbaarheid van Wyck. Hoewel Wyck de laatste jaren een heel
aantrekkelijk winkelgebied is geworden en een platform
voor ambachtelijkheid en speciaalzaken, is de toegankelijkheid
van en het parkeren in de winkelstraten een toenemende
bron van zorg.
Na een zekere aarzeling, hij klopt zich niet graag op de
borst, geeft hij aan dat hij persoonlijk gezien trots en tevreden
is over wat hij met echtgenote Maril bereikt heeft voor hun
gezin en zaak.

Slagersbedrijf

In zijn herinnering waren de dagen voor Pasen in vroegere
tijden het boeiendst, voor de winkeliers maar ook voor de
Jaarboek Maastricht 2011-2012
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Joep Schürmann

Maril en Joep Schürmann
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Jaarboek Maastricht 2011-2012

Augustus 2011

Startsein voor Magisch Maastricht

September 2011

Telefooncellen verdwijnen uit straatbeeld

Oktober 2011
November 2011
December 2011

Bevolkingskrimp gaat aan Maastricht voorbij

Gemeente en provincie tekenen samenwerkingsovereenkomst Tram Vlaanderen Maastricht
Ontmoetingsplekken centraal in concept
structuurvisie 2030
Twintig miljoen euro extra voor verbeteren bereikbaarheid
MVV en Mosalira slaan de handen in elkaar
Gemeente betaalt 3,6 miljoen euro voor aandelen
Bouwinvest
Universiteit Maastricht laat Harvard ver achter zich
op het gebied van geneeskundig onderwijs

Januari 2012
Februari 2012
Maart 2012
April 2012
Mei 2012

Samen de natuurgebieden inrichten binnen het
Grensmaas-project
Wijziging plannen voor invulling Timmerfabriek
Maaslands antiquariaat kiest voor divers Wyck
Geslaagde tweede editie van soep onder de klok
Kerstzang op het Onze Lieve Vrouweplein nieuwe traditie
Luiks Kunstenaarscollectief wint Minckelers-prijsvraag
Samenwerking universiteiten Maastricht en
RWTH Aachen
Kerstmannenloop
Burgemeester Onno Hoes pleit voor een discotheek
of een grote loungeclub in Belvédère

Juni 2012
Juli 2012

Burgemeester Hoes tevreden met gefaseerde invoering
wietpas
Foto-expositie buurtherinneringen Wittevrouwenveld
Schrappen nieuwe poort in gevel Spaans Gouvernement
leidt tot discussie
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Tweede editie Magisch Maastricht met ijsshow en steltlopers

STARTSEIN VOOR MAGISCH MAASTRICHT
Met een ijsshow en steltlopers gaat op het Vrijthof de tweede
editie van het winterevenement Magisch Maastricht van
start. Van 2 december tot en met 8 januari staat de binnenstad
in het teken van kerstsfeer en winterpret. Prachtig verlichte
straten verbinden de pleinen. Winterpret is er op het Vrijthof
met onder andere een grote schaatsbaan. Daarnaast vinden
weer tal van culturele activiteiten plaats. Bij de tweede editie
is er aanzienlijk minder sprake van spreiding van activiteiten
over de binnenstad dan bij de eerste editie; enkel op het
Vrijthof en in het Jekerkwartier vinden activiteiten plaats.
Het Onze Lieve Vrouweplein en Wyck zetten alleen in op
sfeerverlichting. De stadsbrede sfeerverlichting blijkt in de
beleving van veel bezoekers Magisch Maastricht te dragen.
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BEVOLKINGSKRIMP GAAT AAN MAASTRICHT
VOORBIJ De bevolkingskrimp, waarmee ook de provincie
Limburg wordt geconfronteerd, gaat aan Maastricht voorbij.
Gingen eerdere prognoses nog uit van een daling van het
inwonertal van de stad, volgens de jongste CBS-prognose
groeit het aantal inwoners met 2,5% tot 125.000 in 2030.
Deze ontwikkeling is te danken aan het steeds populairder
worden van de stad bij studenten en bij expats van vooral
Chemelot, hoogopgeleide buitenlanders die door hun werkgever
voor een tijdelijke periode in Maastricht worden gehuisvest.

TELEFOONCELLEN VERDWIJNEN UIT STRAATBEELD De laatste 37 openbare telefooncellen verdwijnen
uit het straatbeeld. De telefooncellen worden verwijderd als
gevolg van de opmars van de mobiele telefoon in combinatie
met groeiende overlast rond de publieke telefoons.
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De voorbereidingen voor de aanleg van de A2-tunnel zijn in volle gang

GEMEENTE EN PROVINCIE TEKENEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TRAM VLAANDEREN MAASTRICHT De gemeente en de provincie
tekenen de samenwerkingsovereenkomst Tram Vlaanderen
Maastricht. In deze overeenkomst wordt door beide partijen
de ambitie onderschreven om de Tram Vlaanderen Maastricht
daadwerkelijk te realiseren. Tevens zijn een aantal basisafspraken en de samenwerkingsvorm vastgelegd. Ook zijn
zowel in Nederland als in Vlaanderen afspraken gemaakt
RYHUGH¿QDQFLsOHDVSHFWHQHQGHWXVVHQWLMGVHEHVOLVPRPHQWHQ
De overeenkomst moet ervoor zorgen dat de voor de tram
noodzakelijke infrastructuur op Nederlands grondgebied
tijdig en binnen budget gerealiseerd kan worden. In 2012
worden de plannen voor de tram op Nederlands grondgebied in detail uitgewerkt. Einde 2012 wordt het totaalplaatje voorgelegd aan de gemeenteraad en aan Provinciale
6WDWHQZDDUQDHHQGH¿QLWLHIEHVOXLWZRUGWJHQRPHQ
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ONTMOETINGSPLEKKEN CENTRAAL IN CONCEPT STRUCTUURVISIE 2030 Plekken waar mensen
elkaar in een prettige omgeving kunnen ontmoeten staan
centraal in de concept structuurvisie ruimtelijke ontwikkeling
2030, die de werktitel draagt Ruimte voor ontmoeting. Na
YDVWVWHOOLQJ YDQ GH GH¿QLWLHYH YHUVLH GRRU GH JHPHHQWHraad, gaat de gemeente hierover in gesprek met burgers en
bedrijven. De ruimtelijke inrichtingsagenda voor de stad
steunt op vier pijlers. Deze zijn: versterking van de (inter)
nationale positionering als kennisstad en banenmotor voor
de regio; investeren in bereikbaarheid, verruiming van vervoerskeuzes en groter parkeeraanbod aan de randen van de
stad (2), versterking van de groene stedelijke structuur met
twee nieuwe stadsparken: Frontenpark en Tapijn(kazerne)
park (3) en investeren in bestaande en nieuwe ontmoetingsplekken die logischer en beter met elkaar worden verbonden
waardoor de stad aantrekkelijker wordt voor de mensen die
er leven (4). Volgens het stadsbestuur breekt hiermee een
nieuwe periode in de stadsontwikkeling aan.
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Meet & Greet van internationale professionals
bij het World College

Levende kerststal op het Onze Lieve Vrouweplein

TWINTIG MILJOEN EURO EXTRA VOOR VERBETEREN BEREIKBAARHEID Het Ministerie van

GEMEENTE BETAALT 3,6 MILJOEN EURO
VOOR AANDELEN BOUWINVEST De gemeente

Infrastructuur en Milieu en de partners van MaastrichtBereikbaar investeren samen twintig miljoen euro extra in
maatregelen om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren.
De maatregelen omvatten onder andere het aanleggen van
een nieuw knooppunt Maastricht-Noord bestaande uit een
treinstation met parkeerterrein en pendelbusverbinding alsook
het versneld aansluiten van de snelwegen A2/A79 op het
bedrijventerrein Beatrixhaven.

betaalt 3,6 miljoen euro voor de aandelen van vastgoedvermogensbeheerder Bouwinvest in het Belvédère-project.
Daarmee krijgt de stad alle ontwikkelingsrechten in handen
nadat eerder ING Real Estate zich uit het project had
teruggetrokken. Beide partijen voeren de economische
crisis aan als belangrijkste reden om zich terug te trekken
uit het Belvédère-project. De gemeente zegt dat momenteel
een herijking van het totale project plaatsvindt die in het
voorjaar gereed moet zijn.

MVV EN MOSALIRA SLAAN DE HANDEN IN
ELKAAR MVV en MosaLira slaan de handen in elkaar

UNIVERSITEIT MAASTRICHT LAAT HARVARD
VER ACHTER ZICH OP HET GEBIED VAN
GENEESKUNDIG ONDERWIJS Maastrichtse we-

met het project Lerend scoren. Onderwijs en sport is een
belangrijke combinatie, zeker in een sterk veranderende
maatschappij waarin beschikbare tijd steeds effectiever
benut moet worden. Alle 22 bij MosaLira in de stad aangesloten scholen doen mee met dit project, waarbij onderwijs
en sport elkaar ontmoeten tijdens verschillende activiteiten.
De ruim 5.600 leerlingen van MosaLira maken zo op een
leuke en leerzame manier kennis met de mogelijkheden en
activiteiten van MVV en haar vele partners. Zo krijgen de
groepen 7 bijvoorbeeld les van de selectiespelers over een
maatschappelijk thema, zoals armoede of fair trade. Ook
brengen de scholen een bezoek aan het bedrijf MVV en
uiteraard aan een thuiswedstrijd van het eerste elftal.

tenschappers op het gebied van geneeskundig onderwijs
zijn het meest productief. Ze hebben verreweg de meeste
publicaties op hun naam staan, zo blijkt uit een onderzoek
door J.I. Rotgans van het Centre for Research in Pedagogy
and Practice van de Nanyang Technological University
Singapore. In de periode 1988-2010 zijn er door wetenschappers van de Universiteit Maastricht 295 wetenschappelijke artikelen over geneeskundig onderwijs gepubliceerd.
Maastricht laat daarmee gerenommeerde instituten, zoals de
universiteiten van Harvard (224), Toronto (199) en Washington
(184), ver achter zich.
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Binnenbrand in Roei Dörp

Fashion Class markt

SAMEN DE NATUURGEBIEDEN INRICHTEN
BINNEN HET GRENSMAAS-PROJECT De gemeente,

De voorgenomen verplaatsing van Intro in Situ en Huis van
Bourgondië als vaste bespelers van de Timmerfabriek is van
de baan. Ook een nieuwe middenzaal in het toekomstige
cultuurhuis aan de Boschstraat is geschrapt. Ging het stadsbestuur bij het eerste ontwerp van de cultuurtempel nog uit
van vier vaste bespelers, nu is dat aantal gereduceerd tot
twee. Als reden voor de wijziging van de plannen noemt
de wethouder het nieuwe cultuurbeleid van het kabinet. De
nieuwe formule voor de Timmerfabriek gaat uit van vijf
functies. De functie theaterproductie wordt ingevuld door
een repetitieruimte voor Toneelgroep Maastricht. Voor de
functie van talentontwikkeling voor podiumkunsten worden
werkplaatsen en repetitieruimtes gecreëerd. Het magazijn
van de Timmerfabriek is bestemd voor exposities en Lumière
krijgt een plek in het ketelhuis. Voor de functie opleiding
wordt samenwerking gezocht met het nieuw te ontwikkelen
Quartier des Arts op het Sphinx-terrein. Ondanks de resoluut
andere invulling, toont Costongs zich niet ontevreden met
de plannen: “We krijgen nu veel meer ruimte in het gebouw
waardoor er veel meer instellingen gebruik van kunnen maken.
Omdat er meer ruimte is, kunnen we ook veel beter functies
combineren.” De gemeenteraad beslist in het voorjaar over
het nieuwe plan. De Timmerfabriek moet in 2014 openen.

Staatsbosbeheer en de bewoners van Itteren, Borgharen en
Boschpoort gaan samen de nieuwe natuurgebieden in het
Grensmaas-gebied inrichten. De gezamenlijke Grensmaasgemeenten hebben ruimtelijke uitgangspunten opgesteld
voor de afwerking van het gebied. Per deelgebied worden
samen met burgers en Staatsbosbeheer concrete inrichtingsmaatregelen uitgewerkt op het gebied van natuur, toerisme
en recreatie. Zo wordt de Grensmaas een groot natuurgebied
dat aansluit op het natuurgebied aan de Belgische kant van
de Maas. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten beheren
het gebied na oplevering door het Consortium Grensmaas.
Al in het voorjaar start de herinrichting van het gebied rondom
Borgharen. De gebieden rondom Itteren en Boschpoort
worden in de komende jaren opgeleverd. De werkzaamheden
van het project Grensmaas zijn gericht op hoogwaterbeveiliging, ontgrinding en natuurontwikkeling. Zo komen er
vele hectaren nieuwe natuurgebied bij Borgharen, Boschpoort
en Itteren.

WIJZIGING PLANNEN VOOR INVULLING TIMMERFABRIEK Wethouder Jacques Costongs (cultuur)
presenteert in de commissievergadering Breed Welzijn een
QLHXZSODQYRRUGH7LPPHUIDEULHN$OOHHQ¿OPKXLV/XPLqUH
en Toneelgroep Maastricht verhuizen naar de Timmerfabriek.
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Kerstverlichting in Caberg

MAASLANDS ANTIQUARIAAT KIEST VOOR
DIVERS WYCK Na veertig jaar gevestigd te zijn geweest
in de Stokstraat besluit het Maaslands Antiquariaat, speciaal]DDN LQ DQWLHNH WRSRJUD¿VFKH NDDUWHQ WH YHUKXL]HQ QDDU
de Rechtstraat in Wyck. Eigenaar Nol Beckers meent dat
0DDVWULFKW :HVW LQ GH ORRS GHU MDUHQ LV ³YHU¿OLDOLVHHUG´
en dat de Stokstraat van een interessante artistieke straat
een modestraat is geworden. De Rechtstraat daarentegen
telt veel bijzondere artistieke winkeltjes en galeries. “De
Rechtstraat is nu wat de Stokstraat in de jaren zeventig en
tachtig was. In de Stokstraat waren toen diverse antiekzaken en antiquariaten gevestigd naast een klokkenmaker,
een porseleinzaak, een lunchroom, een architect enzovoort.
De diversiteit aan winkels trok een ander publiek aan dan
het publiek dat nu naar de modezaken komt. In Wyck is de
ontwikkeling anders, daar zijn geen grote ketens en weinig
RIJHHQ¿OLDDOEHGULMYHQPDDUHHQNHXUDDQGLYHUVLWHLW]HNHU
in de Rechtstraat waar meerdere collega’s en galeries gevestigd
zijn”. Het antiquariaat betrekt het pand waar lijstenmakerij Rive
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Gauche is gevestigd. Het Maaslands Antiquariaat neemt de
lijstenmakerij over en beide zaken worden samengevoegd.
De verkoop van antieke kaarten handgemaakte lijsten
wordt gecombineerd.

GESLAAGDE TWEEDE EDITIE VAN SOEP ONDER
DE KLOK Voor het tweede opeenvolgende jaar organiseren
de restaurants van Maastricht Culinair op het pleintje Onder
de Klok in Wyck Soep onder de Klok. Iedere voorbijganger
krijgt gratis een heerlijke kop warme bonensoep met spek
aangeboden. Vrijwillig bijdragen kan wel en dat wordt met
gulle hand gedaan. De opbrengst (750 euro) komt ten goede
aan het eetcafé Doe Gewoon, een zaak in de Boschstraat
waar mensen met een verstandelijke beperking met veel
plezier werken in de keuken en de bediening.
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Samenzang op het OLV-plein tijdens de Kersttijd: een nieuwe traditie?

KERSTZANG OP HET ONZE LIEVE VROUWEPLEIN NIEUWE TRADITIE Voor het tweede achter-

LUIKS KUNSTENAARSCOLLECTIEF WINT
MINCKELERS-PRIJSVRAAG Het Luiks kunste-

eenvolgende jaar wordt op het Onze Lieve Vrouweplein
een kerstzang gehouden waarbij enkele honderden mensen
meezingen met de Mastreechter Staar; een nieuwe traditie
voor het inluiden van de kerstperiode is geboren. Kerstliederen
als Wij komen tezamen, Nu zijt wellekome en Stille Nacht
worden door iedereen uit volle borst meegezongen, een vocaal
hoogtepunt tijdens Magisch Maastricht. Na het laatste lied
presenteert de Koninklijke Zangvereniging Mastreechter
Staar op spectaculaire wijze de eerste dvd. De in de basiliek
RSJHQRPHQ¿OPEHHOGHQZRUGHQYHUWRRQGRSGHZHVWPXXU
van de Onze Lieve Vrouwebasiliek. Alsof je door de muur
heen naar het altaar kijkt.

naarscollectief Space Collection wint de door de gemeente
uitgeschreven Minckelers-prijsvraag voor duurzame en
goedkope oplossingen voor het laten branden van de vlam
bij het beeld van de uitvinder van de gasverlichting. De
winnaars stellen voor de vlam niet meer continu te laten
branden maar alleen tegen betaling van één euro via een
geldautomaat. Mensen die betalen krijgen een minuut lang
de vlam van Minckelers te zien. De automaat krijgt de vorm
van een kunstwerk. Aan de prijs is een bedrag verbonden
van vijfduizend euro. De gemeente gaat nu onderzoeken of
het winnende idee technisch uitvoerbaar is.
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Traditionele Kerstmannenloop in de binnenstad voert langs de lichtroute Magisch Maastricht

SAMENWERKING UNIVERSITEITEN MAASTRICHT EN RWTH AACHEN De RWTH Aachen en
de Universiteit van Maastricht (UM) kondigen aan te gaan
samenwerken, in een op de Chemelot Campus te vestigen
onderzoeksinstituut, op het gebied van geavanceerde biobased materialen. Het onderzoek richt zich op plantaardige
materialen als groene grondstof van de toekomst. De ontwikkeling van deze nieuwe technologie wordt niet alleen
ingegeven door uitputting van fossiele brandstoffen en klimaatverandering, maar ook door de veelbelovende vooruitzichten
voor de winning van complexe hoogwaardige producten uit
planten. Met dit initiatief versterkt de UM haar ambities om
zich verder te ontwikkelen in onderzoek op het gebied van
de natuurwetenschappen en technologie. De RWTH Aachen
levert de essentiële technisch wetenschappelijke expertise
voor deze ontwikkeling.
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KERSTMANNENLOOP Zo’n zevenhonderd kerstmannen
en –vrouwen rennen mee in de tweede Maastrichter Kerstmannen Stadsloop. Het parcours voert langs de lichtroute
van Magisch Maastricht. Via folders vragen de lopers bij
het publiek aandacht voor de eenzame medemens.

BURGEMEESTER ONNO HOES PLEIT VOOR
EEN DISCOTHEEK OF EEN GROTE LOUNGECLUB IN BELVÉDÈRE Burgemeester Onno Hoes pleit
in zijn eindejaarsgesprek met RTV Maastricht voor een
discotheek of een grote loungeclub in Belvédère. De burgemeester hoopt dat Belvédère met een dergelijke horecazaak
uit kan groeien tot een “bruisend nieuw centrum” naast de
historische binnenstad. Ook wijst de burgemeester op het
beperkt zalenaanbod in de stad waardoor ”zelfs de Tempeleers
nauwelijks een fatsoenlijke zaal kunnen vinden”.
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Kinderen van de Montessorischool treden in de kersttijd op
in de Sint-Servaasbasiliek

Expositie Buurtherinneringen Wittevrouwenveld druk bezocht

BURGEMEESTER HOES TEVREDEN MET
GEFASEERDE INVOERING WIETPAS Burge-

FOTO-EXPOSITIE BUURTHERINNERINGEN
WITTEVROUWENVELD In het Wittevrouwenveld vindt

meester Hoes is tevreden met de nadere uitwerking en
invoeringsdata van het drugsbeleid van de minister van
Veiligheid en Justitie. De wietpas wordt gefaseerd ingevoerd,
zodat coffeeshops en gemeenten zich kunnen voorbereiden.
Vanaf 1 mei 2012 worden coffeeshops in Limburg, NoordBrabant en Zeeland besloten clubs die enkel nog voor
ingezetenen van Nederland toegankelijk zijn. Maar het
maximaal toegestane aantal leden van tweeduizend per
coffeeshop geldt pas vanaf 1 januari 2013, wanneer de wietpas
in het hele land verplicht wordt ingevoerd. Vanaf 1 januari
2014 is het afstandscriterium van 350 meter van een
coffeeshop tot middelbare scholen en beroepsonderwijs
voor leerlingen die jonger dan achttien zijn van kracht. De
burgemeester, justitie en politie moeten voor de handhaving
zorgen en ook zelf het ontstaan van illegale drugshandel
aanpakken. De burgemeester is ook tevreden met de toezegging
van de minister dat de invoering van het besloten club- en
ingezetene criterium niet ten koste mag gaan van de lokale
prioriteiten bij de politie.

de foto-expositie Buurtherinneringen Wittevrouwenveld
plaats. In een leeg winkelpand aan de Voltastraat zijn honderden
foto’s te zien van een wijk en haar bewoners. De expositie
is samen met buurtbewoners ingericht door Yiyi de la Mota.
Bewust is gekozen voor vrolijke foto’s of foto’s met een
positief verhaal. De expositie geeft een beeld van een wijk
waar vele culturen zijn verzameld maar waar nog altijd een
groot saamhorigheidsgevoel bestaat. Vanwege de grote belangstelling wordt de expositie met enige weken verlengd.

het Spaans Gouvernement zorgt voor veel discussie in de
stad. Velen vinden het vervangen van de ronde poort door
een rechthoekige poort geen recht doen aan de monumentale
waarde van het eeuwenoude pand. Anderen vinden het juist
een goed idee mede omdat het pand in de loop der eeuwen
meerdere ingrijpende wijzigingen heeft ondergaan.
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SCHRAPPEN NIEUWE POORT IN GEVEL
SPAANS GOUVERNEMENT LEIDT TOT DISCUSSIE De nieuwe rechthoekige poort in de gevel van

,QGHVWDGYLQGHQ¿OPRSQDPHQSODDWVYRRUGHWHOHYLVLHVHULH)OLNNHQ0DDVWULFKW

Het water van de Maas stijgt deze maand weer tot grote hoogte
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Dubbele regenboog boven Daalhof

Bomen terug op de Hertogsingel: nog even wennen

WAT WAS ER NOG MEER

BOMEN TERUG OP DE HERTOGSINGEL Om de

NA VOEDSELBANK OOK EEN HUISHOUDBANK

singel weer de allure van voorheen te geven wordt de volledig
vernieuwde Hertogsingel voorzien van 56 lindes. De oude
bomen dienden te worden gerooid.

In navolging van de voedselbank komt er ook een huishoudbank waar mensen met een minimuminkomen vanaf januari
gratis huishoudelijke apparaten kunnen krijgen. Het initiatief
om gratis wasmachines, magnetrons en strijkijzers uit te delen
is afkomstig van welzijnsinstelling Trajekt.

RESTAURANTS MAASTRICHT SCOREN GOED
IN IENS-RANGLIJST Restaurants in Maastricht scoren
opvallend goed in de jaarlijkse beoordeling van de online-gids
IENS. In de top 10 voor de provincie Limburg staan dit jaar
maar liefst vijf restaurants uit Maastricht, namelijk Beluga,
Toine Hermsen, Le Courage, Chateau Neercanne en Beaumont.
De IENS-ranglijst wordt samengesteld aan de hand van
gastenrecensies, dit jaar bijna 87.000.

RESTAURANT LOTUS IN DE TOP DRIE VAN
BESTE TRADITIONELE CHINESE RESTAURANTS Chinees restaurant Lotus staat ook dit jaar weer in
de, door Asian Horecavizier opgestelde, top drie van beste
traditionele Chinese restaurants van Nederland.

CAFÉ DE BELSJ VIERT EEUWFEEST Café de Belsj
bestaat honderd jaar en al even lang stroomt Brand bier uit
de authentieke koperen tapketel. Dit heuglijke feit wordt in
café de Belsj een weekend lang gevierd met verschillende
muzikale optredens en speciale bierprijzen.

NIEUWE DIRECTEUR BONNEFANTENMUSEUM
ST. GERLACHUS BIJ BESTE ZORGCENTRA
Blijkens een onderzoek van het weekblad Elsevier naar de
kwaliteit van de ouderenzorg hoort Zorgcentrum Sint
Gerlachus, onderdeel van de Mosae Zorggroep, bij de beste
18 verpleeghuizen in Nederland. Bij het onderzoek zijn
ruim 2000 thuiszorgorganisaties, verpleeg- en verzorgingshuizen vergeleken op onder meer de kwaliteit van leven
voor de bewoners en de kwaliteit van de zorgverleners.

Het Bonnefantenmuseum benoemt per 1 januari 2012 Stijn
Huijts tot de nieuwe artistieke directeur als opvolger van
Alexander van Grevenstein. Huijts is nu nog directeur van
Schunck Glaspaleis in Heerlen, waar hij sinds december 2007
de scepter zwaait. Daarvoor was hij twaalf jaar directeur
van museum Het Domein in Sittard. Alexander van Grevenstein,
sinds een kwart eeuw directeur van het Bonnefantenmuseum,
blijft tot aan zijn pensionering als adviseur verbonden aan
het museum.
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Wijcker Brugstraat uitgeroepen door Dagblad de Telegraaf tot meest sfeervolle kerstwinkelstraat van Nederland

EDWARD DE VRIES, DIRECTEUR SAPPI, ONTVANGT TEKEN VAN VERDIENSTE Edward de Vries
(63), scheidend directeur van Sappi Limburg, ontvangt uit
handen van burgemeester Hoes het Teken van Verdienste
van de stad vanwege zijn grote inzet voor de belangen van
de maakindustrie in de stad en het behoud van de regionale
werkgelegenheid. Als voorvechter van duurzaamheid heeft
hij dit thema op de kaart gezet in Maastricht.

PROVINCIALE EREPENNING VOOR ALEXANDER
VAN GREVENSTEIN Bij zijn afscheid als artistiek
directeur van het Bonnefantenmuseum ontvangt Alexander
van Grevenstein uit handen van gouverneur Theo Bovens
de Provinciale Erepenning vanwege zijn verdiensten voor
kunst en cultuur.

WYCKER BRUGSTRAAT UITGEROEPEN TOT
MEEST SFEERVOLLE KERSTWINKELSTRAAT
VAN NEDERLAND Dagblad de Telegraaf roept de
Wycker Brugstraat uit tot meest sfeervolle kerstwinkelstraat
van Nederland.

FILMTHEATER LUMIÈRE VERWELKOMT DE
HONDERDDUIZENDSTE BEZOEKER Filmtheater
Lumière verwelkomt op 18 december de honderdduizendste
bezoeker van het jaar en kan hiermee opnieuw een succesvol
jaar in de boeken bijschrijven.

NIEUWE EIGENAREN GOLFBAAN DOUSBERG
De eigenaren van de golfbaan in het Belgische Henri Chapelle
kopen golfbaan Dousberg. De nieuwe golfbaan, Golf &
Businessclub Maastricht geheten, krijgt een besloten karakter.

BONNEFANTENMUSEUM TREKT 102.000 BEZOEKERS IN 2011 Het Bonnefantenmuseum trekt
102.000 bezoekers in het jaar 2011, evenveel als in het jaar 2010.
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Michel Smeets en
zoon Sebastiaan

Bloemenzaak Frissen Pieters

Jaarboek Maastricht 2011-2012
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Sinds 1847 bestaat de bloemenzaak Frissen Pieters. Begonnen
in de Abtstraat en door de grote tuin aldaar ook succesvol als
bloemenkwekerij. De verhuizing naar de Wolfstraat in 1888
was daarvan het gevolg en gaf de mogelijkheid de klanten
nog beter te bedienen met planten en bloemen uit eigen
kweek. In 2001 is het bedrijf verhuisd naar de chique Stokstraat en gevestigd in het voormalige woonhuis van Toon
Hermans. Het exclusieve pand heeft een mooie monumentale
stadstuin en vormt één geheel met de bloemen en planten in
de binnenruimte. De bloemenzaak heeft een divers aanbod
aan potterie, planten, bloemstukken en accessoires en voor
alle gelegenheden: trouwen, feesten, begrafenissen, maar
RRN]RPDDUHHQÀHXULJJHVFKHQNDDQHHQGLHUEDUH,HGHUH
klant wordt met evenveel charme geholpen, ongeacht leeftijd
of beurs. In de drukke weekenden komen veel toeristen van
heinde en verre de zaak bezoeken. Dat was in de Wolfstraat
ook al het geval, alleen waren daar vaak alleen kijkers bij
die de zaak heel bijzonder vonden, maar geen klandizie
opleverden. De bloemenzaak is sinds lange tijd bij koninklijk
EHVOXLWEHQRHPGWRWKRÀHYHUDQFLHU

zodat de versheid en kwaliteit is gegarandeerd. De bloemensalon heeft bewust geen koelcel omdat de bloemen uitbloei
nodig hebben bij de klant thuis en dus de kwaliteit en houdbaarheid optimaal zijn.
Michel Smeets denkt dat Maastricht aandacht moet schenken
aan de factoren die de stad aantrekkelijk maken voor bezoekers.
De bereikbaarheid, de parkeertarieven, de openbare ruimten
en de koopzondagen zijn sleutels tot succes en die staan onder
druk. Het handhaven van de openbare ruimte zou zich moeten richten op de veiligheid en niet op gemuggenzift over
stoepzitten en plantenbakken.
Hij is er samen met zijn vrouw trots op dat het bedrijf zich
door al die jaren heen heeft weten te handhaven op een hoog
niveau van klantenbediening en producten. Wat is er mooier
dan mensen gelukkig en blij te maken?

De huidige eigenaar, Michel Smeets, is de vijfde generatie
die de bloemensalon runt. Sinds 2009 doet hij dat samen
met zijn vrouw Loes Palant en daarmee doet ook de verjonging van de zaak zijn intrede: verbouwd, nieuwe huisstijl,
frisse(n) en kleurrijke aankleding van de zaak en een verbreed
assortiment. De bloemen worden vers aangeleverd uit het
Westland, vaak al door een derde generatie leveranciers,
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Jaarboek Maastricht 2011-2012

Augustus 2011

Minister Ivo Opstelten op bezoek
Onderzoeksbureau: kansloze strijd tegen drugrunners

September 2011

Burgemeester Hoes: winkels open op zondag
Record aantal deelnemers en opbrengst Zweit veur Leid

Oktober 2011

Defensie draagt Cannerberg over
Maastricht is dé kerststad

November 2011

Negen oplaadpunten voor elektrische auto’s
Terugkeer watertoren in wijk Céramique stap dichterbij

December 2011

Wijziging aanbestedingsbeleid
Marktpartijen mee aan zet bij grondbeleid

Januari 2012

Plannen voor camping
Grootste handbellenconcert van Europa op het Vrijthof

Februari 2012

Gemeenteraad gaat over op iPad
Ombouw Vinkenslag tot Karosseer kost 42 miljoen euro

Maart 2012

Hinder door aanleg A2-tunnel
Ombouw kruispunt Geusselt

April 2012

Belvédère maakt doorstart
Gemeente stelt sportfonds in voor kinderen

Mei 2012
Juni 2012
Juli 2012

Nieuw onderzoek naar gratis draadloos internet
Gymnasium Sint-Maartenscollege komt goed
tevoorschijn in kritisch rapport
Winkelcentrum Brusselsepoort kleurt rood en wit
Plan voor bouwen windmolens in het Lanakerveld leidt
tot verdeeldheid
Start bouw station Maastricht-Noord
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Minister Opstelten bezoekt Plusmarkt in Belfort

MINISTER IVO OPSTELTEN OP BEZOEK Begeleid door burgemeester Onno Hoes bezoekt minister Ivo
Opstelten van Veiligheid en Justitie de met geweld overvallen Plusmarkt in de wijk Belfort. Boeven moeten hard
aangepakt worden, vinden zowel minister Opstelten als burgemeester Hoes. Het heeft zelfs topprioriteit vinden beide
bestuurders. Hoewel Opstelten trots is op Maastricht (de
pakkans is hier 36 procent, landelijk gezien is dat 30 procent) zegt hij dat nog het nodige werk te verrichten is. Meer
cameratoezicht, politie die direct ter plaatse is en een aparte
RI¿FLHUNXQQHQYROJHQVKHPKHWYHUVFKLOPDNHQ'DDUQDDVW
geeft de minister getroffen ondernemers een steuntje in de
rug door een subsidieregeling ten behoeve van het uitvoeren
van preventiemaatregelen.
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ONDERZOEKSBUREAU: KANSLOZE STRIJD
TEGEN DRUGRUNNERS De politie voert een kansloze
strijd tegen vierhonderd drugrunners. Dat blijkt uit het rapport
Snelle jongens, dat in opdracht van politie Limburg-zuid is
opgesteld door het onderzoeksbureau Bleke. Door een constante aanwas van nieuwe drugrunners vanuit de Randstad
blijft het voor de politie dweilen met de kraan open. Deze
problematiek kan alleen op nationaal niveau worden opgelost.

BURGEMEESTER HOES: WINKELS OPEN OP
ZONDAG Burgemeester Onno Hoes zegt in zijn nieuwjaarstoespraak dat Maastricht bijna geen andere keuze heeft
dan de winkels in de binnenstad op zondag open te stellen.
”Als Maastricht zich qua winkelaanbod blijvend wil meten
met Amsterdam of Antwerpen, en als we in Maastricht meer
euro’s willen zien, dan hebben we bijna geen andere keuze
dan de zondag openstelling te overwegen”, aldus Hoes in
zijn toespraak. Volgens Hoes moet de zondag openstelling
“op zijn Maastrichts”, inclusief een cultureel programma.
Januari 2012

Zweit veur Leid met 600 lopers brengt recordbedrag
bij elkaar voor goede doelen

In café Zeezicht worden oude Maastrichtse liedjes
ten gehore gebracht

RECORD AANTAL DEELNEMERS EN OPBRENGST ZWEIT VEUR LEID Ruim zeshonderd

MAASTRICHT IS DÉ KERSTSTAD Volgens een

deelnemers lopen mee in de jaarlijkse goede doelenloop
Zweit veur Leid, het hoogste aantal ooit. Met de loop door
het Jekerkwartier wordt een bedrag van 62.600 euro opgehaald,
eveneens een record. De opbrengst is bestemd voor drie
goede doelen: zorginstelling Sevagram, dat een zogeheten
zingend zebrapad in een zorginstelling aan wil leggen om
zo ouderen meer in beweging te krijgen; de supportersclub
van voetbalclub MVV, die wil bijdragen aan een aangepaste
tribune voor mensen met een beperking en Lions Club
Maastricht, dat het bedrag schenkt aan de Vrienden Kankeronderzoek Limburg.

onderzoek van Q&A Research & Consultancy in opdracht
van winkelwebsite Wugly.nl is Maastricht in 2011 dé kerststad
van Nederland. Uit een rondvraag onder 1600 winkelende
mensen vlak voor Kerstmis bleek dat Maastricht vooral
scoort met het winkelaanbod en de kerstverlichting. Het levert
de stad een waardering op van 7,36 punten, royaal meer
dan de waardering voor de tweede kerststad van Nederland,
Amsterdam met 6,86 punten. Utrecht sluit de top drie met
een eindscore van 6,31 punten. Het onderzoek wijst uit dat
mensen die kerstinkopen doen vooral hechten aan een breed
aanbod, maar ook aan versierde winkelstraten. Het aanbod
van activiteiten en kerstmuziek in een winkelcentrum wordt
minder belangrijk gevonden.

DEFENSIE DRAAGT CANNERBERG OVER Het
ministerie van Defensie draagt de voormalige NAVO-basis
in de Cannerberg over aan stichting Het Limburgs Landschap.
De sanering van het met asbest vervuilde gangenstelsel
is afgerond. Met een ceremonie in de Hoofdwacht op het
Vrijthof worden de mergelgangen - waar van 1954 tot 1992
een Joint Operations Centre was gevestigd - terug gegeven
aan de stichting, die als eigenaar het stelsel aan Defensie
verhuurde. Volgens Defensie is de sanering van de Cannerberg,
gestart in 2003, een van de grootste milieusaneringsoperaties
uit de geschiedenis. De stichting laat weten dat het de bedoeling
is dat het gangenstelsel toegankelijk wordt voor publiek.

NEGEN OPLAADPUNTEN VOOR ELEKTRISCHE
AUTO’S De gemeente neemt deel aan een pilot van

Januari 2012
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Stichting e-laad om meer inzicht te krijgen in de gevolgen
van het elektrisch rijden en om het elektrisch rijden verder
te stimuleren. Elektrisch rijden is sterk in opkomst en
het opladen van elektrische auto’s kan aanzienlijke gevolgen hebben voor onder meer de inrichting van de openbare
ruimte en het elektriciteitsnet. De Stichting e-laad, een
samenwerking van Nederlandse netbeheerders, voert een
pilot uit met oplaadpunten en stelt aan elke Nederlandse
gemeente een aantal oplaadpunten ter beschikking.

Driekoningenstoet trekt veel volk

TERUGKEER WATERTOREN IN WIJK CÉRAMIQUE STAP DICHTERBIJ De provincie, de gemeente, het bestuur van Buurtplatform Céramique en de
Welstands-/Monumentencommissie zien de historische
watertoren in de wijk Céramique graag terugkeren. De
commissie schrijft in een brief aan het college van B en W
dat zij van mening is dat de plaatsing van de watertoren in
relatie met de Kennedybrug als verbinding voor voetgangers
een zeer interessante ontwikkeling is. Het is de bedoeling
om de 43 meter hoge toren door middel van een wenteltrap
met de Kennedybrug te verbinden. De commissie doet de
suggestie om in de toren een lift op te nemen, zodat de toren
daadwerkelijk functioneel is en niet alleen een cultuurhistorisch teken. Uitvoering van de plannen kost tussen de vijf
HQ]HVWRQ(UZRUGWQRJGUXNYHUJDGHUGRPGH¿QDQFLHULQJ
rond te krijgen.
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WIJZIGING AANBESTEDINGSBELEID De gemeente
wijzigt het aanbestedingsbeleid om lokale ondernemers en
duurzaamheid een kans te bieden bij te vergeven opdrachten.
Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, wordt het uit
2002 daterende aanbestedingsprotocol vervangen door een
nieuw protocol dat meer ruimte biedt voor Maastrichtse ondernemers om mee te dingen naar werk voor de gemeente.
Vastgelegd wordt onder meer ook dat opdrachten tot 100.000
euro waar mogelijk gegund worden aan de Maastrichtse
Toeleveringsbedrijven (MTB), de sociale werkvoorziening
van Maastricht, Meerssen en Eijsden-Margraten. Wat het
concreet gaat opleveren voor het Maastrichtse bedrijfsleven
is nog niet berekend, maar de intentie is er: de gemeente
gaat bij haar inkoop- en aanbestedingsbeleid focussen op
lokale ondernemers. Waar nodig worden de grenzen opgezocht, legt wethouder John Aarts (VVD, Financiën) uit.
“We proberen binnen de wettelijke regels te blijven en toch
het lokale bedrijfsleven tegemoet te komen”.
Januari 2012

Winterplaatje op het Vrijthof

Grootste handbellen-concert van Europa op het Vrijthof

MARKTPARTIJEN MEE AAN ZET BIJ GRONDBELEID Marktpartijen worden betrokken bij het nieuwe

GROOTSTE HANDBELLENCONCERT VAN EUROPA OP HET VRIJTHOF Circa 1750 kinderen van

grond- en vastgoedbeleid van de gemeente. De gewijzigde
opstelling is het gevolg van de bestaande onzekerheid over
de toekomstige woningbehoefte. De gemeente heeft in
voorgaande jaren veel grond verworven om in geval van
grote stedenbouwkundige projecten zelf de zeggenschap te
behouden op het gebied van ruimtelijke ordening. Vanwege
de economische crisis en de bevolkingskrimp in de regio
zijn veel projectplannen bijgesteld, waardoor de gemeente
tientallen miljoenen euro’s heeft moeten afboeken op de eigen
grondportefeuille. Deze ontwikkelingen nopen de gemeente
tot het aangaan van samenwerking met marktpartijen via
een publiek-private samenwerking.

basisscholen uit Maastricht en de Euregio geven op het
Vrijthof het grootste handbellenconcert van Europa, daarbij ondersteund door het grootste mobiele klokkenspel ter
wereld. Het festijn wordt geopend met het luiden van zo’n
tweehonderdvijftig kerkklokken van vijftig kerken in de
stad en buitenwijken. Het concert vormt de start van de
viering van het vijftigjarig jubileum van het Conservatorium
en wordt tevens gezien als prelude naar de verkiezing van
Maastricht Culturele Hoofdstad 2018.

PLANNEN VOOR CAMPING De gemeente hoopt voor
het einde van het jaar duidelijkheid te verkrijgen over de
NDQVHQRPRS¿HWVDIVWDQGYDQGHELQQHQVWDGHHQFDPSLQJ
te realiseren. Bij het stadsbestuur zijn diverse particuliere
initiatieven hiervoor ingediend. Sinds de herinrichting van
natuurgebied Dousberg en de aanleg van een golfbaan heeft
de stad geen camping meer, terwijl een nieuwe camping een
van de harde eisen van de gemeenteraad was bij het wijzigen
van het bestemmingsplan voor de Dousberg ruim tien jaar
geleden. Het zoeken naar een alternatieve locatie heeft tot
op heden niet tot resultaten geleid.

Januari 2012

GEMEENTERAAD GAAT OVER OP IPAD Om papierkosten te besparen gaat de gemeenteraad iPads gebruiken
om documenten en raadsstukken te lezen. Gestart wordt
met een proef van drie maanden om het werken met een
tablet door de leden van de raad uit te proberen. Gedurende
deze periode zullen de stukken ook nog op papier worden
verstrekt.
OMBOUW VINKENSLAG TOT KAROSSEER
KOST 42 MILJOEN EURO De gemeenteraad stemt in
met het afronden van het project Vinkenslag. De sanering
en ombouw van woonwagenkamp Vinkenslag tot bedrijventerrein De Karosseer heeft de gemeente het afgelopen
decennium ruim 42 miljoen euro gekost, circa tien miljoen
meer dan begroot bij aanvang.
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Luchthoornalarm voor ondernemers Heer

De senioren van de stad bezoeken wederom massaal
Kaffee de Zeuten Inval in de Platte Zaol

HINDER DOOR AANLEG A2-TUNNEL De irritatie

OMBOUW KRUISPUNT GEUSSELT In het weekeinde
van 21 en 22 januari vindt de grote ombouw van kruispunt
Geusselt plaats. Het hele kruispunt, inclusief verkeersinstallaties wordt zo’n twintig meter naar het zuidwesten verplaatst.
De mega-operatie is noodzakelijk om later in het jaar te
starten met de daadwerkelijke tunnelbouw die de stad moet
gaan verlossen van de dagelijkse verkeersstroom van de A2
bovengronds.

over hinder, veroorzaakt door het werk voor de A2-tunnel,
groeit bij de omwonenden rond de A2-bouwplaatsen. Dit
leidt ook tot klachten over overlast door slechte afwatering.
Verkeerswethouder Albert Nuss acht het zaak om de opspelende
irritaties zo vroeg mogelijk te kanaliseren. “We zitten niet
in een weidelandschap maar midden tussen buurten en hun
bewoners. Mensen realiseren zich dat ze hinder zullen ervaren
en het besef ontstaat dat dit soort megaklussen niet zonder
hinder kan. Er is begrip, maar we moeten veel meer openstaan
voor alle signalen die we krijgen om overlast te beperken.
Dat wordt een grote opgave.” Volgens burgemeester Onno
Hoes worden gemaakte afspraken niet nagekomen waardoor
het vertrouwen van de gemeente in de bouwers van de A2tunnel is verminderd. Zo wordt puin niet altijd natgespoten
tijdens sloopwerkzaamheden en blijven bouwmaterialen
liggen. Directeur Louis Prompers van het A2-projectbureau
constateert in een interview met dagblad De Limburger dat
het schort aan adequate communicatie met omwonenden
en stadsbewoners: “dat moet beter”. Hoewel het echte tunnelwerk nog moet beginnen lopen projectbureau en bouwconsortium Avenue2 nu te vaak achter de feiten aan. “We
komen in actie als er klachten zijn. We moeten aanvoelen
waar klachten zouden kunnen komen en daar vooraf over
communiceren”.

crisis totaal vastgelopen Belvédèreplan maakt een doorstart. Een uit vier partijen bestaand nieuw samenwerkingsverband heeft een bouwplan opgesteld voor het terrein van
de Nutsbedrijven en is daarmee de eerste die met een nieuw
deelplan komt, na het vertrek van de private partners ING en
Bouwinvest uit de Wijkontwikkelingsmaatschappij Belvédère.
Het samenwerkingsverband wordt gevormd door de gemeente
(gebiedsregisseur en eigenaar van de grond), RO groep
(projectontwikkeling), woningcorporatie Maasvallei (sociale
woningbouw) en Stienstra Beleggingen (koopwoningen).
Het plan omvat de bouw van 177 koop- en huurwoningen
binnen de stadssingels. Gevoegd bij de 57 appartementen
die Maasvallei momenteel bouwt bij het belendende Lindenkruis, krijgt de binnenstad er 234 woningen bij, plus een
bewonersparkeergarage voor 150 auto’s.

89

Januari 2012

BELVÉDÈRE MAAKT DOORSTART Het door de

Winter in St. Pieter

Winter in het Stadspark

GEMEENTE STELT SPORTFONDS IN VOOR
KINDEREN De gemeente stelt een jeugdsportfonds in

GYMNASIUM SINT-MAARTENSCOLLEGE KOMT
GOED TEVOORSCHIJN IN KRITISCH RAPPORT

om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen (maximaal
110 procent van de bijstandsnorm) te stimuleren om te gaan
sporten. Kinderen en jongeren tussen 4 en 21 jaar komen
in aanmerking voor een bijdrage van maximaal 225 euro
per jaar. Het geld mag gebruikt worden voor contributie
van een vereniging of de aanschaf van sportattributen. Het
geld gaat rechtstreeks naar de sportvereniging van het kind.
Sportartikelen kunnen op rekening gekocht worden bij aangesloten sportwinkels. Het jeugdsportfonds komt tot stand
door bijdragen van de gemeente (vijftienduizend euro),
Jeugdsportfonds Limburg, de Rabobank Maastricht en de
Junior Kamer Maastricht. In totaal is jaarlijks 30.545 euro
beschikbaar, genoeg voor een maximale bijdrage aan 135
kinderen. Op is op, maar de gemeente verwacht dat dit bedrag
voldoende is om aan alle aanvragen te kunnen voldoen.

De gymnasiumafdeling van het Sint-Maartenscollege
scoort goed uitgezonderd de relatieve hoge uitstroom van
onderbouwleerlingen naar een lager niveau en een gebrekkig
personeelsbeleid binnen de totale school. Dat zijn de voornaamste conclusies van een externe auditcommissie die een
kwalitatief onderzoek uitvoerde naar de gymnasiumafdeling.

NIEUW ONDERZOEK NAAR GRATIS DRAADLOOS INTERNET Het stadsbestuur doet een nieuw onderzoek naar de mogelijkheid voor gratis draadloos internet in
de stad. Het college van B&W werkt een aantal scenario’s
uit die worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Er zijn drie
PRJHOLMNKHGHQYRRU]XONHHQZL¿QHWZHUNDOQDDUJHODQJKHW
gebied dat door het netwerk wordt gedekt: of de hele stad
of enkel de binnenstad; vooral het winkelgebied of alleen
bepaalde straten en pleinen.
Januari 2012

WINKELCENTRUM BRUSSELSEPOORT KLEURT
ROOD EN WIT De kleuren rood en wit voeren de boventoon tijdens de MVV-dag in winkelcentrum Brusselsepoort
waar jong en oud er al vroeg bij zijn om maar niets te hoeven
missen van de MVV-spelers en hun staf. Deze gaan in het
winkelcentrum in gesprek met de fans, delen handtekeningen
uit en gaan op de foto met iedereen die dat wil. Ook worden
er demonstraties gegeven en kunnen jeugd en ouderen een
balletje trappen, de bal hoog leren houden en een sliding leren
maken. Tevens zijn bij diverse stands allerlei MVV-spullen
te koop en kan men een halve seizoenskaart kopen zodat
men niets hoeft te missen van de rest van deze competitie.
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Windmolenprotest

Toneelstuk in de nieuwe Raadzaal

PLAN VOOR BOUWEN WINDMOLENS IN HET
LANAKERVELD LEIDT TOT VERDEELDHEID

bekendmaking volgt op een advies van de commissie die
de Milieu Effect Rapportage (MER) beoordeelt. De MERcommissie stelt dat het windmolenplan past binnen de eisen
op het gebied van veiligheid, geluid en slagschaduw. Maar
de commissie acht onvoldoende onderbouwd waarom de
gemeente de 178 meter hoge windmolens in het Lanakerveld
wil plaatsen. Dit alles is voor de gemeente aanleiding om
in februari en maart onderzoek te laten doen naar alternatieve locaties binnen Belvédère. Hierbij worden ook buurtbewoners betrokken omdat zij de door de MER-commissie
gemaakte opmerkingen al langer verkondigen. Door het
onderzoek zal het raadsbesluit over windmolens in Belvédère
pas in april genomen kunnen worden. De gemeentelijke
politiek besluit intussen een hoorzitting te houden over de
geplande molens in het Lanakerveld.

Het plan van de coalitiepartijen binnen de gemeenteraad
om vier windmolens te bouwen in het Lanakerveld leidt tot
verdeeldheid binnen de gemeenteraad en onder de inwoners
van de stad. Vrijwel de gehele gemeenteraad is vóór duurzame,
groene energie; echter een meerderheid binnen de raad
vindt ook dat dit niet ten koste mag gaan van de gezondheid
van de burgers, bijvoorbeeld als gevolg van geluidsoverlast.
Burgers en politiek hebben recht op de juiste informatie maar
hieraan ontbreekt het momenteel nog naar de mening van
een aantal partijen in de gemeenteraad. Ook onder de burgers
heerst verdeeldheid, zo blijkt uit een peiling van D66. Zeker
bij de omwonenden in het Lanakerveld is de onrust groot
en groeit het verzet omdat nog tal van vragen over gezondheidsrisico’s en omgevingsoverlast beantwoord moeten
worden. Het verzet tegen het plan in de gemeenteraad wordt
er hierdoor niet minder op. De kans dat besloten wordt over
te gaan tot het plaatsen van windmolens wordt zelfs minimaal
geacht. De CDA-fractie acht het daarom zinloos nog tijd
en geld aan het plan te besteden en doet een poging het
omstreden plan van tafel te krijgen. Maar de coalitiepartijen
hechten aan het volledig afhandelen van de procedure om
te komen tot een weloverwogen raadsbesluit in maart 2012.
Niet veel later maakt het college bekend dat ze laat onderzoeken of de geplande windmolens in het Lanakerveld ook
op een andere plek binnen Belvédère kunnen staan. De
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START BOUW STATION MAASTRICHT-NOORD
De bouw van het nieuwe station Maastricht-Noord vlakbij
bedrijventerrein Beatrixhaven gaat van start. Het nieuwe
station, onderdeel van de nieuwe Park&Ride-voorziening
in Maastricht-Noord, moet eind 2012 gereed zijn. Forensen
en bezoekers kunnen bij het nieuwe station hun auto parkeren
en dan met de trein of een pendelbus doorreizen naar het
centrum of hun werkplek.

Januari 2012

Jaarlijkse show auto-klassiekers trekt bewonderaars

Drogist Giel Braeken weet van geen ophouden

WAT WAS ER NOG MEER

DROGIST GIEL BRAEKEN WEET VAN GEEN
OPHOUDEN Drogist Giel Braeken wordt 90 jaar maar

DERDE HEMA-VESTIGING IN STATIONSGEBOUW

wil niet weten van ophouden als drogist. En dus maakt hij
nog steeds volledige werkweken in zijn drogisterij St. Martinus
aan de Stenenbrug.

De Hema opent in het stationsgebouw een nieuwe vestiging.
Na de vestigingen in de Grote Staat en in winkelcentrum
Brusselsepoort is dit de derde Hema-vestiging in de stad.

UITROEPEN STADSPRINS Op zondag 22 januari om
GROTE STAAT BLIJFT DUUR Na de Kalverstraat
blijft de Grote Staat qua huurprijzen de duurste winkelstraat
van Nederland. Een vierkante meter kost gemiddeld 1700
euro per jaar.

15.11 uur wordt Han d’n Ierste (Han van den Akker) op de
Markt door de Tempeleers uitgeroepen tot stadsprins 2012
van Maastricht.

HORECA-AWARD VOOR HARRIE BEAUMONT
GERARD MOLS OFFICIER ORANJE-NASSAU
6FKHLGHQGUHFWRUPDJQL¿FXV*HUDUG0ROVYDQGH8QLYHUVLWHLW
Maastricht wordt tijdens de viering van de 36e Dies Natalis
(verjaardag) van de universiteit in de Sint Jan benoemd tot
RI¿FLHULQGH2UGHYDQ2UDQMH1DVVDXYDQZHJHELM]RQGHUH
persoonlijke verdiensten in de uitoefening van zijn functie.

Vanwege zijn grote verdiensten voor de Maastrichtse horeca
en voor het stadsdeel Wyck ontvangt hotelier Harrie Beaumont,
eigenaar van het gelijknamig hotel, de jaarlijkse horeca-award
van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling MaastrichtHeuvelland.

UNITED WORLD COLLEGE De stad krijgt een volINTERCLASSICS & TOPMOBIEL MECC De jaarlijkse InterClassics & TopMobiel, het grootste oldtimer
evenement van de Benelux, vindt plaats van vrijdag 13 tot en
met zondag 15 januari in het MECC. De mooiste klassiekers
zijn er te bewonderen met speciale aandacht deze keer voor
Porsche en de Mille Miglia.

Januari 2012

waardige internationale school voor basis- en hoger onderwijs,
het United World College (UWC).

HERMAN KINGMA HERBENOEMD ALS VOORZITTER UNIVERSITEITSRAAD Prof. dr. Herman
Kingma wordt voor een periode van twee jaar herbenoemd
als voorzitter van de Universiteitsraad van de Universiteit
Maastricht.
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Het ‘benkelik memint’ is voorbij: bekendmaking van de nieuwe stadsprins Han d’n Ierste

Hotelier Harry Beaumont krijgt Horeca-award
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Januari 2012

Meubelboulevard René Pans

Ma Pans met Raymond (l) en Jeroen Pans
Jaarboek Maastricht 2011-2012
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Overgrootvader Pans opende in 1880 een zaak in gordijnen en
vloerbedekking in de Wolfstraat. Opa Pans ging in 1930
verder met een zaak in kleinmeubelen en fabriceerde zelf
luxe matrassen van kapok. Pa Pans ging in de Bouillonstraat
verder onder de naam Meubelzaak René Pans en legde zich
toe op woningstoffering. Het gouvernement was toen zijn
grootste opdrachtgever. Raymond herinnert zich, dat op zijn
slaapkamer de grote rollen vloerbedekking lagen opgestapeld.
Het zelf produceren van bankstellen werd zo succesvol dat
verhuisd werd naar een groter pand in de Brusselsestraat.
In de 60-er jaren werden uit Italië ook moderne meubels
geïmporteerd en dat werd langzamerhand een groot succes.
De zaak evolueerde van meubelzaak tot woninginrichting,
waarbij niet alleen meubels maar ook stoffen en verlichting
aan de orde waren. René Pans had als droom dat mensen
DO ÀDQHUHQG GRRU HHQ µERXOHYDUG¶ QDDU ZRQLQJLQULFKWLQJ
konden kijken en ‘proeven’. Dat werd mogelijk gemaakt
aan de Cabergerweg, dankzij wethouder Wevers. Het concept
van een meubelboulevard is in 1984 door vader René geïntroduceerd in Nederland en is nog altijd een beschermde
merknaam; vandaar dat in Heerlen en elders sprake is van
Woonboulevards. Tegenwoordig is alles weer stukgoed
geworden: mensen kopen hun inrichting bij vele soorten
meubelzaken en combineren oud en nieuw. De zonen
Raymond en Jeroen staan beiden in de huidige zaak aan de
Cabergerweg; Raymond als directeur en Jeroen als leider
van inkoop en verkoop.
De familie Pans behoort tot één van de oudste Maastrichtse
geslachten. Een familie waar hard werken regel is. Dankzij
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een scherp zakelijk inzicht is een klein - naar Maastrichtse
maat gemeten - imperium ontstaan. Breed verankerd in het
Maastrichtse zakenleven met niet alleen meubelen maar
ook mode en onroerend goed, dat zorgt voor een degelijke
basis en een vertrouwde achtergrond.
De meubelzaak heeft een bijzondere naam op het gebied
van zitbanken, fauteuils, stoelen en tafels, maar ook bedden,
gordijnen en verlichting behoren tot het assortiment. Design,
modern of klassiek, de stoffen en de kleuren veranderen
mee met de smaakontwikkeling van de klanten. Via beursbezoek wordt de ‘smaakontwikkeling’ nauwlettend gevolgd
en daarop wordt ingekocht.
Raymond Pans en zijn familie hebben veel te stellen met
het gemeentelijk beleid, of dat nu gaat om de verbouwing
van de MaxMara’s in de historische binnenstad-panden, de
herontwikkeling van de kelders in de Bredestraat tot uitgangscentrum, de toekomst van de meubelboulevard op de
Cabergerweg of het beleid inzake koopzondagen en parkeren;
het blijft tobben met het in hun ogen nogal eens wisselende
beleid en medewerking van de gemeentelijke overheid.
Raymond heeft als droom dat het kelderplan en de nieuwbouw
van de meubelboulevard gerealiseerd worden.
Raymond en Jeroen Pans, als derde generatie, zijn er trots
op dat zij als ondernemende Maastrichtenaren de traditie
van het familiebedrijf hebben kunnen voortzetten en uitbouwen. “Welkom in de wondere wereld van het wonen, de
mode, het leven en het ondernemen” blijft hun slogan.

Jaarboek Maastricht 2011-2012

Augustus 2011

Twintig jaar verdrag van Maastricht
Winterregeling

September 2011

6\PIRQLVFKFRQÀLFW
’t Knijpke

Oktober 2011

Wat kost het maastrichtse carnaval?
Stercollege in revival

November 2011

+RÀHYHUDQFLHUKRWHO%HDXPRQW
Hoeve Caestert gered

December 2011

Station noord
Grand café Maastricht Soiron

Januari 2012

Carnaval 2012
Ad Hoc hoofdredacteur

Februari 2012

Eiffelgebouw gestript
Veur spek en boene

Maart 2012

Toekomstvisie

April 2012
Mei 2012
Juni 2012
Juli 2012
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Ter gelegenheid van het 20-jarig Verdrag van Maastricht wordt een herdenkingsmunt geslagen in het provinciehuis

TWINTIG JAAR VERDRAG VAN MAASTRICHT

WINTERREGELING Nu Koning Winter - weliswaar laat -

Op 7 februari 1992 werd het Verdrag van Maastricht ondertekend. Precies twintig jaar geleden. Wat is de betekenis
van het verdrag voor de Limburgse hoofdstad geweest? Van
ingeslapen provinciale hoofdstad werd Maastricht tot een
begrip in Europa, Centrum van Europa, stad op het balkon
van Nederland in Europa. Maastricht werd een internationale
universiteitsstad. De invoering van de euro is verbonden
aan de naam van Maastricht. Op 1 januari 2002 pinde de
toenmalige minister van Financiën Gerrit Zalm de allereerste
eurobiljetten uit een pinautomaat op de Markt in Maastricht.
Toch vindt men dat de stad te weinig heeft gedaan met de
goede Europese naam die ze heeft opgebouwd in het eerste
decennium na 2002. Maastrichtenaren wees op uw hoede:
mensen moeten de stad blijven associëren met Europa!

alsnog heeft toegeslagen, wordt de zogeheten winterregeling
bij het Leger des Heils ingevoerd. Dat betekent dat het Leger
in deze tijd van barre kou de poort van het slaaphuis ook
openzet voor dak- en thuislozen die niet staan ingeschreven
bij de gemeente Maastricht of geen paspoort bezitten, dus
ook voor illegalen zonder verblijfsvergunning. Dat is uitzonderlijk omdat het Leger zich aan de gemeentelijke regelingen
moet houden, want de gemeente betaalt de dag- en nachtopvang van het Leger des Heils. In tijden van nood, zoals nu
tijdens extreme kou, mag het Leger iedereen helpen want
“Jezus en vooral zijn ouders hadden toch ook geen verblijfsvergunning”, aldus Will Linssen van het Leger des Heils.
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Februari 2012

CDA lunch met minister Jan Kees de Jager

Carnaval Day After: hieringe biete in de Karkol

SYMFONISCH CONFLICT Het Limburgs Symfonie
Orkest LSO en Het Brabants Orkest (HBO) kunnen maar
niet tot overeenstemming komen over een gezamenlijke
toekomst. De Brabanders willen een orkest met twee vestigingsplaatsen – Maastricht en Eindhoven – en het LSO wil
samenwerken in één organisatie maar met behoud van eigen
orkest en identiteit. Henri Broere (LSO) erkent dat staatssecretaris Zijlstra, door het ontbreken van een gezamenlijk
plan van beide orkesten, een stok in handen is gegeven om
hard mee te slaan naar de Zuidelijke orkesten, maar de zeven
miljoen die beschikbaar zijn gesteld daar kan hij niet meer
aankomen, aldus Broere. Het CDA heeft namelijk het voortbestaan van het LSO in de Tweede Kamer gegarandeerd. Op
Prinsjesdag 2012 wordt meer duidelijkheid verschaft.

WAT KOST HET MAASTRICHTSE CARNAVAL?
Carnaval kost de stad elk jaar circa 114.000 euro. Formeel
wordt de macht voor drie dagen overgedragen aan de stadsprins,
het merendeel van de kosten van het volksfeest wordt opgebracht door de gewone belastingbetaler. Dat geld is bestemd
voor bijvoorbeeld veegbeurten en veiligheid. De stad wordt
vier dagen lang elke ochtend in alle vroegte gereinigd en
kwetsbare objecten worden ingepakt. Veiligheid, toezicht
en handhaving kosten normaliter 34.000 euro; 15.000 euro
kosten de machtsoverdracht, de ceremonie in het stadhuis
en de tv-uitzending. Echter… het mag wat kosten want
carnaval betekent ook: veel inkomsten voor de stad. Het
gaat om miljoenen. Dat betekent werkgelegenheid en vergeet
vooral niet: het carnaval hoort bij de identiteit van de stad,
bij de Maastrichtse volkscultuur.

’T KNIJPKE Voormalige horecazaak In ’t Knijpke krijgt
zijn oorspronkelijke bestemming terug. Het pand gaat weer
een woonfunctie krijgen…. zij het woningen in het hogere
exclusieve segment van de markt. Het project, dat ook de
verbouwing van twee aanpalende panden omvat, krijgt
de naam La Grande Maison ’t Knijpke. Tot de jaren 1950
vormden de drie te verbouwen panden ook al een eenheid. Ze
werden nadien opgesplitst. ’t Knijpke werd het meest bekende
onderdeel. Jarenlang was op de eerste verdieping de bioscoop
Cine-K gevestigd. Voor de verbouwing van start gaat, zal er
nog eenmaal een groots feest in het pand plaatsvinden onder
het opvallende motto: ‘de Knijp is dood, leve de Knijp’

STERCOLLEGE IN REVIVAL Het gebouw van het

Februari 2012
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voormalig Stercollege aan de Professor Pieter Willemstraat
wordt verbouwd tot 83 studentenunits. Woningstichting
Maasvallei verhuurt het complex voor een decennium aan
Universiteit Maastricht. Vanaf augustus kunnen internationale
studenten van de UM er hun intrek in nemen. Het gaat om
uitwisselingsstudenten, die relatief kort in de stad verblijven.
Dat is de reden dat het merendeel van de units gemeubileerd
wordt verhuurd en dus nagenoeg kant-en-klaar bewoonbaar
wordt opgeleverd.

+RWHO%HDXPRQWLVMDDUDOVIDPLOLHEHGULMILQIXQFWLHHQNULMJWKHWSUHGLFDDWKRÀHYHUDQFLHU

HOFLEVERANCIER HOTEL BEAUMONT Hotelier
+DUULH%HDXPRQWLVYHUJXOGPHWKHWSUHGLFDDWKRÀHYHUDQFLHU
Zijn hotel, dat dit jaar zijn eeuwfeest viert op 1 april, is het
HHUVWHKRWHOLQGHSURYLQFLH/LPEXUJGDW]LFKKRÀHYHUDQFLHU
mag noemen. Gouverneur Theo Bovens overhandigt op 27
februari de bijbehorende oorkonde aan de trotse hoteleigenaar.
Aan de uitreiking van een dergelijk predicaat gaat een zeer
gedegen onderzoek naar het bedrijf en zijn eigenaren vooraf.
Zo moet het bedrijf daadwerkelijk honderd jaar in één hand
gebleven zijn. Dat is zeker hier het geval. Harrie behoort
tot de derde generatie Beaumont sinds 1912, die het hotel
runt en zijn zoons zullen in dit prachtige familiebedrijf nog
tot in lengte van jaren een mooie toekomst tegemoet gaan,
een bedrijf met een vooraanstaande plek in de hotelbranche.
Een kleurrijk chique schild met een koninklijk wapen siert
voortaan het bordes op de eerste verdieping van het fraaie
¿QGHVLqFOHSDQG+RWHO%HDXPRQWLVGHWLHQGHRQGHUQHPLQJ
in Maastricht die het predicaat koninklijk mag voeren.
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HOEVE CAESTERT GERED De vervallen hoeve
Caestert wordt opgeknapt en krijgt een nieuwe bestemming.
De hoeve is een populair punt in veel wandelroutes over de
Sint Pietersberg. Bij de hoeve stond ooit een kasteel. Dat
werd al in de twaalfde eeuw genoemd als Castris. Toch is
het niet duidelijk wanneer het kasteel werd gebouwd. In de
achttiende eeuw werd hevig om het kasteel gevochten. Het
raakte nadien volledig in verval. In 1966 stortte de toren
in, zes jaar later werd het kasteel getroffen door een zware
brand die het hele kasteel verwoestte, waarna het werd
gesloopt. Hoeve Caestert is het enige dat nog rest van de
ooit zo statige woonstede.

Februari 2012

Station Maastricht Noord bij de Beatrixhaven in aanbouw

STATION NOORD In het laatste weekend van februari
zijn twee belangrijke treinverbindingen vanuit Maastricht
door ProRail tijdelijk buiten bedrijf gesteld: de lijn
Maastricht-Heerlen en de lijn Maastricht–Sittard. Funderingspalen zijn in de grond geboord, damwanden geslagen
en werkzaamheden uitgevoerd aan de bovenleidingen. Dat
was noodzakelijk, met alle ongemakken van dien voor de
treinreizigers, omdat er ter hoogte van Mariënwaard hard
wordt gewerkt aan de realisering van het nieuwe station
Maastricht-Noord. Twee dagen en twee nachten wordt
doorgewerkt zodat de treinen op maandagochtend tijdens
de ochtendspits weer kunnen rijden. Er zijn nog drie bouwweekends gepland in de komende maanden. Het laatste
weekend zal het meest spectaculair zijn, want dan zal de
tunnelbuis die de perrons van het nieuwe (forensen)station
met elkaar verbindt, in de aarde worden geschoven. Eind
2012 zullen de werkzaamheden afgelopen zijn.

Februari 2012

GRAND CAFE MAASTRICHT SOIRON Rino Soeters
van La Bergère Group presenteert vol trots zijn gloednieuwe
Grand Café van maar liefst vierhonderd vierkante meter
oppervlak op de begane grond van het verbouwde Museum
aan het Vrijthof. “Wij willen een gevoel van nostalgie teruggeven aan de Maastrichtenaren”, aldus Soeters, “een plek
waar de mensen nog echt de tijd voor elkaar hebben”. De
DPELDQFH YDQ KHW JUDQG FDIp LV PHHU GDQ PDJQL¿HN ]HHU
sfeervol en met een naam die herinnert aan de vermaarde
Maastrichtse architect Mathias Soiron.
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Carnaval 2012: sfeer en weer goed

CARNAVAL 2012 Van stralende zon naar hagelstenen
en weer terug… dat is het weerbericht voor vastelaovend
2012. Gelukkig is van echte hinder geen sprake. Het noodlottig
ski-ongeval van prins Friso zorgt ervoor dat de sleuteloverdracht soberder verloopt dan andere jaren. Carnaval 2012
is zoals gebruikelijk een groot succes onder de prinselijke
leiding van de grote roerganger prins Han I en…de bierglasdiscussie is weer opgelaaid: glazer in sjerve is vastelaovend
bederve. A propos: het Maastrichtse carnaval levert in totaal
een slordige 54.000 kilo afval op.
AD HOC HOOFDREDACTEUR Burgemeester Onno
Hoes is gevraagd als gasthoofdredacteur van het studentenblad
van de Universiteit Maastricht in de tweede week van maart.
Observant – dat is de naam van de universiteitsperiodiek –
organiseert bij die gelegenheid een debat in Lagerhuisstijl
over het thema stad en student. Hoes opent het debat, dat als
motto heeft de Maastrichtse student moet meer betrokken
worden bij de stad.
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EIFFELGEBOUW GESTRIPT Het monumentale
Eiffelgebouw gelegen aan de Boschstraat is volledig gestript
door koper- en ijzerdieven. Vloeren en wanden zijn beschadigd
of onherstelbaar vernield door nog onbekenden. Tot dit
dievengilde behoren twee jongens die zonder blikken of
EOR]HQ YRRU GH FDPHUD YDQ 0HGLDIRWRJUD¿H KXQ YHUKDDO
YHUWHOOHQ'HFLQHDVWHQYDQ0HGLDIRWRJUD¿HKDGGHQRI¿FLHHO
toestemming om het historisch erfgoed van de stad in de
voormalige fabriek vast te leggen en troffen de dieven aan
in het gebouw. De beheerder van het gebouw beaamt dat dit
soort diefstallen op grote en kleine schaal regelmatig in de
Eiffel plaatsvinden. Aangifte bij de politie wordt niet meer
gedaan omdat er toch “te weinig mee wordt gedaan”, aldus
de beheerder van beheer- en exploitatiemaatschappij IPAL.

Februari 2012

Carnavalsschildering in café Bombardon met bekende Mestreechteneren, geschilderd door uitbaatster Jacqueline

VEUR SPEK EN BOENE Het Maastrichtse dialect is

TOEKOMSTVISIE Maastricht heeft geen adequate toe-

populairder dan ooit. Zo wordt de taal veel gebruikt in de
social media en bij het sms-en en lijkt het zangerige stedelijke dialect ook aan een opmars onder jongeren te zijn
begonnen. Voorstellingen in het dialect trekken volle zalen.
Het Groet Mestreechs Dictee staat weer voor de deur. De
organiserende instantie Veldeke moet echter constateren dat
dit evenement in die herlevende belangstelling enigszins
achterblijft. Daarom is de opzet iets anders dan in vorige
jaren. Men kan voor de prijzen gaan, maar men kan ook
meedoen veur spek en boene op de trappen in het Centre
Céramique, maar dan ook zelf de fouten tellen! Met deze
nieuwe opzet, waarbij men niet per se met de billen bloot
hoeft voor het publiek, hoopt de Krink Veldeke Mestreech
meer mensen naar het dictee te lokken. Het dictee is gewonnen door Roger Wijenberg met een score van tien fouten.

komstvisie voor het stadscentrum, aldus ondernemersverenigingen, buurtplatforms en diverse belangenorganisaties
in een brief aan de gemeenteraad. Deze organisaties werken
nu zelf aan een document ‘met visie’ dat ze graag met de
gemeenteraad willen bespreken. De reden voor dit eigenhandig optreden ligt in de onlangs gepresenteerde Structuurvisie 2030. Daarin is nauwelijks aandacht voor het
stadscentrum. Zonder een sterk stadscentrum blijft er van
de oude stad aan de Maas weinig over. De organisatoren
willen meer aandacht voor het beschermd stadsgezicht en
de vestingvisie, ze willen het centrum beter bereikbaar maken en bijvoorbeeld kleinschalige onderwijsvoorzieningen
in het centrum realiseren. Voorts is een van hun speerpunten: meer bewoning van de binnenstad en meer gespreide
studentenhuisvesting. Verantwoordelijk wethouder Gerdo
van Grootheest zegt zich niet te herkennen in deze kritiek.

Februari 2012
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Brand in appartement Volksbondweg

Lezing Parag Khanna, de vroegere adviseur van president Barack Obama, bij de UM over 20 jaar Verdrag Maastricht
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Februari 2012

Koude februarimaand

WAT WAS ER NOG MEER
PEERSPLAANK De zogenoemde Peersplaank, de jaarlijkse
onderscheiding van de Tempeleers voor mensen, die Maastricht
positief hebben uitgedragen in de media, gaat dit jaar naar Flikken Maastricht. Victor Reinier, hoofdrolspeler in de populaire
televisiereeks, neemt de prijs in ontvangst. De serie gaat zijn
zesde seizoen in en is goed voor gemiddeld 1,5 miljoen kijkers.

ASBEST Bij 225 woningen in de wijk Nazareth is asbest
aangetroffen in de platen rond de cv-ketels op de zolder. Dat
meldt woningcorporatie Woonpunt. Woonpunt wil groot
onderhoud plegen aan de woningen en benadrukt dat asbest
niet gevaarlijk is, zolang er maar niet aan gerommeld wordt
en er deeltjes vrijkomen door breking bijvoorbeeld. Woonpunt
gaat het gevaarlijke spul zo snel mogelijk verwijderen.

Februari 2012

104

Stadsprins Han gaat biertappen bij Café Basilica vanuit een oude traditie

Sleuteloverdracht in het Stadhuis: een mooi stelletje bij elkaar
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Februari 2012

Café Tribunal
Jaarboek Maastricht 2011-2012

Rianda en Leike Graus
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Op 20 december 1962 openden Lou en Joke Graus hun
eigen etablissement aan de Tongersestraat: café Tribunal,
genoemd naar de toenmalig nabijgelegen rechtbank. Door
de ligging naast en in de buurt van de Toneelacademie, het
Conservatorium, Jan van Eyck Academie en de Academie
voor de Bouwkunst ontstond een levendig café met uitstraling
en bekendheid tot ver in de omtrek. Bekende actrices en
acteurs, beeldende kunstenaars, architecten en musici vermengden zich met de Mestreechteneer. Menige rekening uit
het ‘rode en blauwe’ boek is door artiesten en kunstenaars
in natura betaald en enkele ‘werken’ hangen nog steeds in
het café of thuis.
Het interieur, een ontwerp van architect Wil Amory, is in
de afgelopen 50 jaar niet wezenlijk veranderd: de centrale
bar, de loodzware en onverwoestbare krukken en tafels,
het zand en de pinda’s op de grond, de breukstenen wand
met het rode autootje, de vergeelde foto’s van bijzondere
stamgasten, het is er nog allemaal.

De lunches zijn vermaard en het is er steeds druk rond het
middaguur. De bijzondere soorten broodjes, zoals Reddel,
Modder en Soleil, verschillende soepen, warme gerechten,
zoals Omelet Bolt en Sjoen, roerei Roosje en spek en ei
Frits, de salades en de tosti’s Martijn, Tribunal en JP (allemaal
genoemd naar aparte bestellingen van klanten) zijn gewild
bij de omringende instellingen, bedrijven en academies.
Het is tot op de dag van vandaag een ‘gemengd’ bedrijf
gebleven: jong en oud, rijk en arm, artiest en ambtenaar,
entrepreneurs en arbeiders, grote en kleine monden, mooie
en minder bedeelde gasten, ingezetenen en studerenden, het
blijft een bijzondere mengeling van mensen, die uniek is in
de moderne horecawereld van focus- en doelgroepen.
Op 20 december 2012 wordt de 50e verjaardag op gepaste
wijze gevierd.

Vanaf z’n vijftiende heeft zoon Leo meegewerkt in het
etablissement en na een lange praktijkopleiding nam hij
het café in 1992 overg van zijn ouders. Vanaf 1995 runt hij
de zaak samen met zijn vrouw Rianda Graus-Diederen.
Revolutionair was in 2000 de komst van de elektronische
kassa, die naast veel gewenning voor klant en barpersoneel
ook de betaalmiddelen reduceerde tot echt geld.
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Jaarboek Maastricht 2011-2012

Augustus 2011

Feestjaar
Luchtkwaliteit

September 2011

Jordaanse koningin op bezoek
Vrijthofstraatjes

Oktober 2011

Stad en student
Bidbook Maastricht Culturele Hoofdstad 2018

November 2011

De Staar gaat swingen
Poppodium

December 2011

Lichtshow met pianospel
Brug bij Lombok

Januari 2012

Ontslagen voor coffeeshop personeel
Ontwerper Martin Visser in Bonnefantenmuseum

Februari 2012

Andre Rieu ziek
Tefaf

Maart 2012

Openingstentoonstelling
Geen gesprek

April 2012

Museum aan het Vrijthof heropend
Met sluiting bedreigd

Mei 2012

Jan van Eyck nieuwe stijl
Nieuwe facade voor een nieuw museum

Juni 2012
Juli 2012
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Het graven van de A2-tunnel is begonnen

FEESTJAAR De stadsbibliotheek en het Natuur Historisch
Museum Maastricht (NHM) zijn jarig. Ze bestaan respectievelijk 350 en 100 jaar. Reden voor het organiseren van een
heel ‘feestjaar’ dat voor de bibliotheek van start gaat met
de expositie Verboden Boeken: van Lolita tot Rushdie en
De Sade. Wie zou zo’n thema beter kunnen inleiden dan de
vileine auteur Gerrit Komrij met zijn scherpe tong? Dat doet
hij dan ook op 25 maart. De expositie is de eerste van een
hele reeks festiviteiten in 2012 rond het 350-jarig bestaan
van de bibliotheek. Ook in het NHM wordt feest gevierd en
ook daar gaat het jubileumjaar van start met een expositie
rond Curfske, een mosasaurus die ooit in de groeve Curfs in
Geulhem is gevonden. De expositie richt zich nadrukkelijk
op kinderen en gaat van start op 11 maart.

meer vervuild dan ons wordt voorgespiegeld. Het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) gaat twee
QLHXZH YHU¿MQGH OXFKWPHWHUV PHW URHW¿OWHUV SODDWVHQ WHU
aanvulling op het provinciale meetstation aan de Nassaulaan. Het zijn vooral de meetresultaten van dit station die
de actievoerders in twijfel trekken. De nieuwe apparatuur
wordt opgesteld bij de toekomstige A2-tunnelmond en bij
de Hoge Fronten.

JORDAANSE KONINGIN OP BEZOEK Koningin

jaren punt van discussie en wordt vooral in twijfel getrokken door actiecomités als Klaor Loch, Filterdetunnel.nl en
deskundigen. Volgens de actievoerders is de lucht in de stad

Noor – na de dood van haar man heeft ze de titel koningin
behouden – van Jordanië bezoekt het United World College
in Maastricht. Ze is sinds 1995 president van de internationale
scholenkoepel UWC. De Maastrichtse school opende zijn
poorten in 2009. De koninklijke gast constateerde ‘a sense
of solidarity’ onder de schoolkinderen van wel zeventig
nationaliteiten en dat is precies wat de doelstelling is van
deze bijzondere keten van ideële scholen, namelijk vele
verschillende culturen bij elkaar brengen.
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Maart 2012

LUCHTKWALITEIT De luchtkwaliteit in Maastricht is al

Tijdens concert Amikejo jeugdorkest mag er
volop getwitterd en gefacebookt worden

Het Bidboek Europese Culturele Hoofdstad 2018
wordt gepresenteerd

VRIJTHOFSTRAATJES De nieuwe Ondernemers

BIDBOOK MAASTRICHT CULTURELE HOOFDSTAD 2018 Het is veelomvattend, er is lang op gestudeerd,

Vereniging Vrijthofstraatjes wil het Maastrichtse publiek
met een nieuwe frisse blik laten kijken naar de buurt rondom
het Vrijthof. De club bestaat uit ondernemers van onder
meer het Keizer Karelplein, Oude Tweebergenpoort, Grote
Gracht, Brusselsestraat en Emmaplein. De Brusselsestraat
en de Grote Gracht kennen leegstand en zien er verloederd
uit. Beide straten krijgen binnen afzienbare tijd een opknapbeurt
en dan kan Vrijthofstraatjes het publiek met recht wijzen op
dit fraaie deel van het stadscentrum.

STAD EN STUDENT Staan Maastricht en haar studentenpopulatie na 35 jaar nog altijd met de rug tegen elkaar?
Dat is een van de stellingen op de debatavond over stad en
student in het Kumulustheater. Andere stellingen: studenten willen niet integreren; de stad heeft niets te bieden; de
Maastrichtenaren willen het niet of wie is nu de ideale student?
Wethouder van onderwijs Mieke Damsma concludeerde
aan het eind van dit zogenoemde Lagerhuisdebat: ‘stad en
student zijn elkaar uit het oog verloren’. De meest studentikoze
opmerking tijdens het debat ontviel Wim Ortjens (Regiobranding Zuid-Limburg). Ironiserend roemde hij de muziek
tijdens het Preuvenemint als uitzonderlijk ’zaaddodend’.
De PvdA wil een raadsconferentie houden over het stedelijke
studentenbeleid. De laatste nota over dit thema is twaalf jaar
oud. In die tijd zijn zowel de stad als de universiteit totaal
veranderd.
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vele vergaderuren aan voorbereiding zijn erin gestoken door
evenzoveel gemeentelijke en Euregionale culturele commissies, maar daar ligt het dan, een lijvig pak papier, krantenpapier wel te verstaan: de eerste versie van het bidbook
voor Maastricht Culturele Hoofdstad 2018. In het Theater
aan het Vrijthof legt Maastricht zijn ambities voor aan de
Maastrichtenaren. Conclusie: het getuigt van moed van
deze stad om in het huidige euro sceptische tijdsgewricht
in te zetten op Europa. Wat is het doel? Maastricht en haar
partners willen in 2018 een proeftuin zijn voor een miniEuropa. En het programma? Dat wordt aangedragen door
de eigen Maastrichtse en Euregionale bevolking. Met deze
presentatie is VIA 2018 niet alleen eerder dan de twee voornaamste concurrenten, Utrecht en Eindhoven, maar heeft de
organisatie ook de achterstand van ruim een jaar geleden ingehaald. Maar er is meer: de focus van VIA 2018 ontbreekt
bij de concurrent. En die is daadwerkelijk uniek: het verbinden
van verscheidene culturen in de regio met behoud van de
eigen identiteit en voorgenomen grensoverschrijdende
samenwerking op het gebied van cultuur en infrastructuur.
VIA 2018 kan zelfverzekerd en vol vertrouwen het eenmaal
gekozen pad voortzetten!

110

Kinderen van de basisschool Wyck brengen versierde
Paaskruisen naar verzorgingstehuis Lenculenhof

Pre-opening Theater aan het Vrijthof tijdens de TEFAF

DE STAAR GAAT SWINGEN Als het statige mannenkoor
met de bronzen sound iets heeft geleerd van hun optredens
in 2008 met het Johann Strauss Orchestra van André Rieu
dan is het een beetje meer schwung in hun presentatie te
brengen. Swingen mag je het echt nog niet noemen, maar
het begint er wel een beetje op te lijken. Dat laatste moet
wel… om te overleven. Het aantal zangers blijft constant
op 150, maar de gemiddelde leeftijd is 65. Het koor gaat dit
jaar weer optreden bij Rieu; dat zal de schwung zeker weer
erin brengen, al keken de koorleden een paar jaar geleden nog
een beetje vreemd, zo niet verontwaardigd toen de Maastrichtse
Stehgeiger ze tijdens een repetitie vroeg wat meer te hupsen
bij het zingen van de Kangaroo Song!

LICHTSHOW MET PIANOSPEL Onder auspiciën
van VIA 2018 en ter gelegenheid van de heropening van
het Museum aan het Vrijthof vindt op het Vrijthof een
openluchtconcert plaats met bijbehorende lichtshow. De
Frans-Russische pianist Michail Rudy speelt de Schilderijententoonstelling, een oorspronkelijk voor piano geschreven
werk van de Russische componist Modest Moessorgski uit
1874. Op het enorme megascherm dat tegen de gevel van
de Sint-Servaaskerk is geplaatst, worden tijdens de uitvoering
van Moessorgski’s muziek schilderijen vertoond van Wassily
Kandinsky. Deze eerste abstracte kunstenaar liet zich
inspireren door diens muziek. VIA 2018 wil met dit bijzondere
concert het 25-jarig jubileum van de TEFAF onderstrepen.

POPPODIUM Zou het er eindelijk, maar dan toch van

BRUG BIJ LOMBOK De historische lossluizen en de

komen… eind volgend jaar moet Maastricht een poppodium
hebben. De gemeente staat een combinatie voor ogen van
de Maastricht Music Hall – de zogenoemde Platte Zaol –
en Kumulus Oost waarin de jazz- en popafdeling van het
Conservatorium is gehuisvest. Vanaf eind 2013 zullen er
popconcerten plaatsvinden in de Platte Zaol. Kumulus dient
als repetitie- en opnamelocatie. Deze verbouwing gaat 2,5
miljoen euro kosten. Het was de goedkoopste van de zes
onderzochte mogelijkheden om een Maastrichtse poptempel
in het leven te roepen. Let wel: daar moet een afkoopsom voor
Heineken bovenop worden betaald, want niet de gemeente
maar deze brouwerij is eigenaar van de Platte Zaol.

voetgangersbrug bij de watermolen Lombok in het Jekerdal
zijn vervangen. Elke week maken zeker duizend passanten
gebruik van de brug. De gloednieuwe brug is ontworpen
door Guido Neijens. De opknapbeurt was hard nodig te
meer omdat de nieuwe brug zorgt voor een verbetering van
de wandelroute door het mooie Jekerdal. De bestaande brug
en sluizen dateerden uit 1930 volgens het Waterschap Roer
en Overmaas. De nieuwe sluizen zijn geautomatiseerd en
daardoor kan het waterschap sneller ingrijpen bijvoorbeeld
bij verstopping van de sluizen.
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PVV-Statenleden verlaten het debat
over uitgezette statenlid Bosman

Jaarlijkse ontmoetingsdag van Stichting Immens
in het nieuwe Museum aan het Vrijthof

ONTSLAGEN Voor 360 personeelsleden hebben de
coffeeshophouders in de Maastrichtse binnenstad ontslag
aangevraagd, aldus Marc Josemans, de voorzitter van de
9HUHQLJLQJ 2I¿FLsOH &RIIHHVKRSV 0DDVWULFKW 92&0 
Door invoering van de wietpas op 1 mei, waardoor buitenlanders geen toegang meer hebben tot de coffeeshops, zal
het aantal bezoekers dat wiet mag kopen met zestig procent
dalen. Maastricht telt nu veertig coffeeshops, waarin 440
mensen hun boterham verdienen. De invoering van de wietpas
zal in het hele land ongeveer vierduizend banen kosten.

kunstopvattingen en volgde zijn eigen intuïtie. Hij begon
als verkoper, later inkoper bij de Bijenkorf en startte met de
aankoop van veel werk van de Cobrabeweging. Die kunst
kostte in de vroege jaren 1950 nog niet veel. Visser liet in
Bergeyk een huis ontwerpen door Gerrit Rietveld. Daar paste
zijn Cobracollectie niet in. Daarom deed hij die verzameling
grotendeels van de hand en ging internationale kunst kopen:
minimal artists als Dan Flavin, Sol LeWitt en Carl André,
Duitse moderne expressionisten als Anselm Kiefer en A.R.
Penck maar ook Nouveau Realists (i.e. Franse Pop Art) als
Martial Raysse. Visser verzamelde kunst die de actuele tijd
weerspiegelde.

ONTWERPER MARTIN VISSER IN BONNEFANTENMUSEUM Een belangrijke tentoonstelling start in
het Bonnefantenmuseum. Martin Visser was de ontwerper
van een nog altijd goed verkochte bank - de BR 02 - met
strakke rechte belijning. Een ontwerp zonder poespas.
Paula van den Bosch, conservator moderne kunst in het
museum aan de Maas, kende Visser persoonlijk en raakte
tijdens haar studie kunstgeschiedenis onder de indruk van
zijn persoonlijkheid en van zijn kunstcollectie. Ze maakte
in de jaren 1990 een bestandscatalogus van zijn collectie die
hij had geschonken aan het Kröller-Müller museum. In
samenwerking met dat museum heeft de conservator deze
expositie van een van de meest vooraanstaande privécollecties
avant-garde kunst in Nederland na de Tweede Wereldoorlog
samengesteld. Visser was autodidact en ontwikkelde zich
tot een ’vrije’ geest. Hij trok zich niets aan van heersende
Maart 2012

ANDRE RIEU ZIEK De muzikale ambassadeur van
Maastricht, André Rieu, is ziek. Hij is al vier maanden uit
de running als gevolg van een burn-out. De dirigent van het
Johann Strauss Orchestra is thuis en moet veel rust houden. Een op het eerste gezicht onschuldig griepje blijkt nu
verstrekkende gevolgen te hebben, ook economisch omdat
een hele reeks (dertig) van buitenlandse concerten geannuleerd
moet worden. Het feit dat de beroemde Stehgeiger al jaren
zo succesvol over de hele wereld reist met zijn orkest blijkt
hem nu fysiek op te breken.
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Koningin Beatrix op de TEFAF: haar hoedje is weer geweldig

Heropening restaurant Huub Biro door Herman den Blijker

(foto Harry Heuts)

TEFAF De meest prestigieuze kunstbeurs ter wereld zet
Maastricht elk jaar in maart weer even in de internationale
schijnwerper. Die beschijnt dit jaar het 25-jarig jubileum
van de beurs. Veel handelaren pakken dan ook extra uit dit
jaar met speciale blikvangers. Zo is er dit jaar fantasievolle
Aboriginal art te zien, maar ook twee schitterende terracotta
kamelen uit de Chinese Tang dynastie (610-970 n. Chr.).
Een absolute eyecatcher is het hoogtepunt van deze TEFAF:
een zwart marmeren sculptuur van Henri Moore uit 1977.
Het zeshonderd kilo wegende beeld moet 27 miljoen opbrengen. Er is voorts een fascinerend videoschilderij van
Bil Viola. Er is een fabelachtig mooi gaaf antiek reliëf met
een voorstelling van de stieren dodende Mythras, de mythische
lichtgod uit het Midden Oosten. Voor de liefhebbers van
popart zijn er maar liefst tweehonderd vroege (1950-1959)
tekeningen van Andy Warhol te bewonderen. Tijdens een
bezoek aan de jubilerende TEFAF 2012 kan men het aanbod van
maar liefst 265 handelaren uit negentien landen bewonderen.
In het eerste jaar (1988) presenteerden zich 77 exposanten.
Men kan voorts heel goed merken dat het aandeel van China
in de mondiale kunstmarkt toegenomen is van 23% in 2010
tot 30% in 2011.
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OPENINGSTENTOONSTELLING De openingstentoonstelling van het hernieuwde Museum aan het Vrijthof
is gewijd aan het jubileum van TEFAF. In de glazen ‘dooszaal’ midden op de cour van het museum is een expositie
ingericht van 25 kunstwerken die in al die jaren tijdens
TEFAF werden verkocht. Prachtige werken zijn erbij, zoals
het doek van Adam Frans van der Meulen over het Beleg
van Maastricht in 1673, dat de aankomst van Lodewijk XIV
in Maastricht voorstelt en een prachtig Boeddhabeeld uit de
Swat-vallei in Pakistan. Er zijn twee winterse landschappen van Hendrick Avercamp, maar er is ook modern werk
te zien zoals een reliëf van Jan Schoonhoven en een fraai
naakt van Jan Sluyters. Het onbetwiste hoogtepunt is een
zilveren schenkkan uit 1788-1792: gemaakt in Maastricht,
geëxposeerd op de meest prestigieuze kunstbeurs ter wereld
in... Maastricht, verkocht in Maastricht en nu in de collectie
van het nieuwe Museum aan het Vrijthof in Maastricht.

GEEN GESPREK Burgemeester Hoes en wethouder André
Willems gaan geen gesprek aan met het personeel van de
coffeeshops in Maastricht over het dreigende massaontslag als
gevolg van de invoering van de wietpas. Het zou gaan om
360 arbeidsplaatsen in de Limburgse hoofdstad. Onno Hoes
laat desgevraagd weten dat een gesprek weinig zin heeft,
omdat de invoering van de wietpas rijksoverheidsbeleid is
en het dus geen maatregel betreft waar de gemeente over
beslist.
Maart 2012

Uitreiking van de Vrijwilligersprijzen 2012

Maastrichts Dictee: de winnaar van 2012 is Roger Weijenberg
met 10 fouten, Anne van den Broek met 11 en Flor Aarts met 13

MUSEUM AAN HET VRIJTHOF HEROPEND De
Tefafzaal wordt hij genoemd: de fraaie Vilain XIII salon,
een prachtige ruimte speciaal op maat gebouwd voor de
lambrisering afkomstig uit de gesloopte adellijke villa aan
de Tongersestraat van de familie Vilain XIIII. De zaal lijkt
daadwerkelijk te zweven midden in de met foiltec overdekte
cour tussen het Spaans Gouvernement aan het Vrijthof en
het achterliggende pand aan de Papenstraat. Het decor van
de buitenwanden van de zaal, zichtbaar door hun glazen
behuizing heen, roept de vergelijking op met een bonbondoos.
Architect Rob Brouwers herstelt in het nieuwe Museum
aan het Vrijthof een historische situatie. Door een glazen
overkapping voegt hij de twee panden samen. Vroeger
vormden beide panden ook een geheel. De expositieruimte
van het museum is door deze ingreep vier keer zo groot
geworden, aldus directeur Monique Dickhaut. Het thema
van de vernieuwde presentatie is ‘Vijfhonderd jaar made in
Maastricht’. In omgekeerde chronologie loopt de bezoeker
van de 21e eeuw naar de 15e eeuw. Hij passeert een vertrek
vol Maastrichts aardewerk en kan zich vergapen aan het
achttiende-eeuwse interieur van de Salon Bonhomme; hij
ziet vitrines vol Maastrichts zilver, glaswerk, beeldhouwwerk en pistolen aan zijn oog voorbij trekken. Hij wordt
geconfronteerd met publicaties van uitgever Jean-Edme
Dufour, gedrukt in het Spaans Gouvernement, de man die
de Verlichte ideeën naar Maastricht haalde en ze van hieruit
verspreidde. Ten slotte lijkt het alsof hij Karel V, de Spaanse

koning tevens Duits keizer, en zijn zoon Filips II welhaast
persoonlijk zal ontmoeten in een van de laatste zalen tijdens
zijn rondgang. In de laatste zaal ontmoet de bezoeker – virtueel
en met elkaar in interessante conversatie – een groot aantal
Maastrichtse bobo’s zoals Sjeng Tans, D’Artagnan, Philippus
van Gulpen en ook…d’n Ingel vaan Mestreech.
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MET SLUITING BEDREIGD Een van ’s werelds mooiste
boekwinkels staat in Maastricht. Ze is gehuisvest onder de
naam Selexyz-Dominicanen in de voormalige Dominicanenkerk en ze wordt bedreigd met sluiting nu de Selexyz-keten
uitstel van betaling heeft gevraagd na een jaar lang knokken
WHJHQ GH URGH FLMIHUV 'H RRU]DDN YDQ GH ¿QDQFLsOH QRRG
is de structureel krimpende omzet. Daar zijn verschillende
oorzaken voor te vinden. Zo wordt gewezen naar de opkomst
van internetboekhandels, de stijgende populariteit van
e-books en de algemene ontlezing. In 2008 riep de Engelse
krant The Guardian de Maastrichtse winkel uit tot de mooiste
boekhandel ter wereld en schreef een Amerikaanse culturele
site over de voormalige kerk dat ‘de kracht van lezen
er volledig tot zijn recht kwam.’ Dominicanen/De Slegte
wordt de nieuwe naam van de boekhandel na het samengaan
van de boekhandels Selexyz en De Slegte. Paul Dumas is
de nieuwe eigenaar. Zijn opkoopfonds ProCures nam de
zestien Selexyz winkels over. Op den duur zal De Slegte
het pand in de Grote Staat verlaten en intrekken in de
Dominicanenkerk.
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Start van de Warchild estafette in Maastricht met ambassadeur Marco Borsato bij Radio 538

JAN VAN EYCK NIEUWE STIJL De in juli 2011 aan-

NIEUWE FACADE VOOR EEN NIEUW MUSEUM

getreden nieuwe directeur van de Jan van Eyck Academie
(JVE), Lex ter Braak heeft zijn plannen ontvouwd. Staatssecretaris Zijlstra legt de vier Nederlandse postacademische
kunstopleidingen het vuur aan de schenen: twee van die
opleidingen zouden weleens hun poorten moeten sluiten.
Maar dat lot zal niet de Maastrichtse academie treffen, als
het aan Ter Braak ligt. Hij wil van de JVE een semipublieke
ontmoetingsplek maken waar kunstenaars werken, mensen
komen debatteren, schrijvers en dichters hun werk komen
drukken en andere kunstenaars hun kunst komen exposeren.
Er komen zes laboratoria; vier daarvan worden vernoemd
QDDU LQWHU QDWLRQDDO EHURHPGH FXOW¿JXUHQ XLW 0DDVWULFKW
bijvoorbeeld het Werner Mantz Lab, genoemd naar de Duits
Nederlandse fotograaf die als geen ander op voortreffelijk
expressionistische wijze de stad door het oog van de camera
heeft vastgelegd. Ter Braak wil de JVE meer in de stad en in
de Euregio verankeren.

Het leeft wel onder de Maastrichtenaren, de belangstelling
voor de nieuwe façade van het Museum aan het Vrijthof.
De wijzigingen aan de gevel van het gebouw waarin het
Museum aan het Vrijthof is gehuisvest, het Spaans Gouvernement, zorgen voor heel wat discussie. De kritiek is niet
van de lucht onder tegenstanders van het dichtmetselen van
de deur en vier vensters. De steen des aanstoots is voor hen
vooral het aanbrengen van een nieuwe poort. Men ziet dat
als een verminking. Maar die poort is helemaal niets nieuws.
Tot het eind van de achttiende eeuw was er een koetspoort
in deze gevel, getuige een afbeelding uit 1670 waarop te
zien is dat er naast die koetspoort helemaal geen vensters op
de begane grond waren. De architect heeft na ampel beraad
gekozen voor een vierkante poort en de welstandscommissie
prefereert dat boven een poging tot historiserend ‘terug
restaureren’. Het gaat om ‘het toevoegen van een nieuwe
geschiedenislaag zonder andere lagen uit te wissen.’
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Aanleg Paardentunnel A2

WAT WAS ER NOG MEER
TUNNELGROND AFGEVOERD In de groeves van de
ENCI wordt de opgegraven grond van de A2-tunnel voorlopig
opgeslagen. Avenue2 heeft daarvoor een contract gesloten
met ENCI. Zijn de mergelgroeves immers niet de meest ideale
opslagplek voor al die tonnen grond die nu worden afgegraven voor de A2-tunnel? Waar komt die grond vandaan?
Deze gronden moesten plaats maken voor de bouwkuip
bij het Europaplein. Tot september zullen zo’n vijfduizend
vrachtwagens per keer twintig kubieke meter grond afvoeren
naar de ENCI.

Dutch Street Cup: NK voor thuis- en daklozen,
een initiatief van de straatkranten

TROTS OP DE TOERIST Wethouder John Aarts maant
de PvdA: “Wees toch eens trots op de toerist die Maastricht
bezoekt”. De PvdA wil een nieuw onderzoek naar het toerisme
in de stad. Natuurlijk is het altijd druk in de historische
binnenstad, beaamt Aarts, maar er zou pas echt wat aan
de hand zijn als het niet druk was. Dan zou je een onderzoek moeten doen. Hij maakt de balans op: aantal cafés per
10.000 inwoners: eerste plaats; aantal rijksmonumenten per
100.000 inwoners: eerste plaats; aantal musea voor beeldende
kunst per 100.000 inwoners: eerste plaats; culinaire kwaliteit;
eerste plaats… “Laten we daar toch eens wat trotser op
zijn’’ aldus de wethouder.

FLUITEN Het Internationaal Fluit Festival trekt tientallen
MRQJH HQ JHYHVWLJGHÀXLWWDOHQWHQ QDDU KHW &RQVHUYDWRULXP
LQ0DDVWULFKW'HMRQJVWHGHHOQHPHU±FRQFHUWÀXLWLVWH±LV
pas vier jaar! Het Nederlands Fluitgenootschap viert met dit
festival in de Willem Hijstekzaal haar twintigjarig bestaan
met lezingen, workshops en natuurlijk vele concerten. Het
jubileumfeest duurt een heel weekend en is bedoeld voor
amateurs, studenten en professionals. Het wordt geopend
GRRUHHQ%HOJLVFKHJURHS6X]XNLÀXLWHUV6X]XNLZDVHHQ
Japanse muziekpedagoog die een leermethode heeft ontwikkeld, waarbij men geen notenschrift hoeft te kennen.

MABP De Sint Janskerk werd ook dit jaar voorafgaand

Maart 2012
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aan TEFAF omgetoverd in een walhalla voor antiquairs
en de 1500 bezoekers die op de twee dagen durende beurs
worden verwacht. De Maastricht Antiquarian Book & Print
Fair viert zijn eerste lustrum. Ton Stille, antiquair in de
Rechtstraat en founding father van de MABP, kijkt glunderend naar de drukke bezoekersstroom vijf minuten nadat
de beurs is geopend. Men vergaapt zich aan eeuwenoude
ERHNHQ ODQGNDDUWHQ DQWLHNH SUHQWHQ HQ DI¿FKHV HQ ]HOIV
DDQYLQWDJHIRWRJUD¿H

Knuffel onderzoek in Teddybeer hospitaal in het azM

Opening van de eerste Steps jurkenwinkel door Addy van den Krommenacker in de Muntstraat
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Slijterij Bams is in 1901 opgericht
en begon in nog steeds hetzelfde
pand: Markt 9. De vergunning voor
GH GUDQNHQKDQGHO HQ KHW SURHÀRNDDO
hangt nog in de zaak en geeft aan dat
dat toentertijd 95 cent kostte.
De huidige eigenaar Jos Bams en zijn
vrouw Lilianne staan al 22 jaar in de
zaak. Daarmee is Jos de vierde generatie en hun zoon Martijn deelt in de
zaak als vijfde generatie vanaf 2011.
Het was in het begin helemaal niet de
bedoeling dat Jos in de slijterij zou
komen, de sport trok hem beroepsmatig
(sportleraar) maar ook als beoefenaar
(basketbal). Maar een aantal jaren later
verraste hij vader Guus en moeder
Mia en werd hij, na ervaring elders
te hebben opgedaan, met veel plezier
in de zaak opgenomen. Zoon Martijn
was ook eerst van plan iets anders te
gaan doen (piloot), maar werd gegrepen door het plezier van het vak en de
omgang met klanten.
Jaarboek Maastricht 2011-2012

Alles is bij het oude gebleven in deze
bijzondere winkel, behalve de ‘paleisrevolutie’ door de verdraaiing van
de toonbank, waar menig oude klant
hem nog steeds op aanspreekt. De
slijterij, tegenwoordig drankenshop
geheten, is vermaard om zijn groot
assortiment van alcoholische dranken:
wijnen, bieren en gedistilleerde dranken.
Maar vooral de verzameling van 700
soorten whisky’s is ongekend, in prijs
variërend van een enkel tientje tot
enkele duizenden euro’s voor de
exclusieve exemplaren.
Elk jaar wordt een groot whiskyevenement in Vroenhoven georganiseerd en dit jaar voor de 6e keer,
waarbij geproefd kan worden van
single malt whisky’s en streekproducten. Iedere twee jaar wordt een
studiereis georganiseerd naar de
whisky-landen Schotland of Ierland.
Met de ‘studieclub The Old Smugglers’ worden distilleerderijen en pubs
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bezocht om nieuwe ervaringen op te
doen. Veelvuldig reizen Jos en zoon
Martijn naar die landen om inkopen
te doen, vaak ook op zoek naar exclusieve bottelingen.
De klantenkring bestaat voor het
grootste deel uit Maastrichtenaren,
maar zeker ook de toerist en de studenten weten de slijterij te vinden.
Slijterij Bams is de oudste slijterij van
Nederland en bekend in heel Europa.

Slijterij Bams

Jos en Martijn Bams
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Jaarboek Maastricht 2011-2012

Augustus 2011

Vijftig jaar Conservatorium Maastricht
Een eeuw hotel Beaumont

September 2011

Een hotel, een boek, een stadsdeel
Trijn de Begijn

Oktober 2011

Moderne kunst uit Turkije
Tegen betaling

November 2011

Vaeshartelt krijgt zijn bloemheuf terug
Een Godsgeschenk

December 2011

Afscheid van Eduard Disch
Coffeeshops

Januari 2012

Toneelstad
Mestreechs Volksleed

Februari 2012

Fontein keert terug
Kaalslag

Maart 2012
April 2012
Mei 2012
Juni 2012
Juli 2012
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Koninklijke onderscheiding voor de directrice van het Museum aan het Vrijthof, Monique Dickhaut

VIJFTIG JAAR CONSERVATORIUM MAASTRICHT
Muziekminnend Maastricht viert feest! Daar is alle reden
toe: de spil in Maastrichts muziekleven, het Conservatorium,
bestaat op 18 april een halve eeuw. De geschiedenis van het
muzikale instituut is een verhaal in crescendo: het Conservatorium groeide van een regionale tot een internationale
opleiding. De muzikale alma mater kende een voorloper
in het Steedelijk Muzieklyceum (1924), dat in 1956 een
nominatie kreeg als Conservatorium. Die nominatie werd
verzilverd door de eerste directeur, Willem Hijstek, op 18
april 1962. De gedreven Hijstek wist musici van wereldnaam
als docent naar Maastricht te halen. Daarmee zette hij de
toon voor de opleiding tot op heden: kwaliteit van docenten
en studenten staat voorop. Hij voorzag de betekenis van de
ligging van de stad: niet in de periferie van ons land, maar in
het hart van Europa. Daar lag de toekomst voor zijn musici... in
Duitsland, België, Frankrijk. Tot op heden is de invloed van
het Conservatorium op Maastricht als muziek- en cultuurstad
merkbaar in de ontwikkeling van ‘regionaal naar internatio-

naal’. Na 1962 groeide het Conservatorium in korte tijd qua
studentenaantal enorm en betrok het een prachtig gebouw
in de Heksenhoek, dat al snel te klein was, zodat een dependance werd ingericht aan de Franciscus Romanusweg.
Het ‘fort’ van het Conservatorium werd het vak ‘docent
muziek’, in een halve eeuw gegroeid tot de toonaangevende
opleiding in ons land bij uitstek voor muziekdocenten. Er is
veel meer waarop de vijftigjarige trots kan zijn. De naam
van de zang-opera opleiding heeft bijvoorbeeld internationaal in de wereld van de opera zijn meer dan uitstekende
klank weten te behouden. Een hele reeks van grote zangers
veroverde vanuit Maastricht de internationale opera-Bühnes. De muzikale resultaten uit vijftig jaar Conservatorium
Maastricht zijn te beluisteren op de cd die is toegevoegd aan
het boek Crescendo. Vijftig jaar Conservatorium Maastricht.
Van regionaal naar internationaal. Auteur Jac van den
Boogard verweeft de geschiedenis van het Conservatorium
met de geschiedenis van Maastricht als muziekstad vanaf de
19e eeuw tot op heden.
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Lichtspektakel bij 100-jarig bestaan van hotel Beaumont in Wyck

Rama-chocolade project voor eerlijke chocolade

EEN EEUW HOTEL BEAUMONT Het kan niemand

prominente gasten konden genieten van een dynamische
muzikale ‘balkonscène’ vol zang, dans en spel badend in
een overvloed van kleurrijk licht. Nooit eerder vertoond
in het stadsdeel Wyck.

zijn ontgaan: het brede vaandel in de top hoog aan de
JHYHOYDQKHW¿QGHVLqFOHSDQGYDQGHIDPLOLH%HDXPRQW
op de hoek van de Lage Barakken en de Wycker Brugstraat.
De tekst op het vaandel, 1912-2012, spreekt voor zich;
het familiebedrijf Hotel Beaumont bestaat precies een
eeuw. Op 1 april 1912 begint de eerste generatie Beaumont
het hotel, op 1 april 1947 wordt het hotel overgenomen
door de tweede generatie en op 1 april 1978 neemt de
huidige eigenaar Harrie Beaumont de zaak over. Reden
om trots te zijn te meer daar Harrie Beaumont de toekomst
van het bedrijf verzekerd weet. Zijn beide zonen JeanMarc (29) en Christophe (27) staan als vierde generatie
NODDU RP KHW ÀRUHUHQGH IDPLOLHEHGULMI YRRUW WH ]HWWHQ
Alle drie zijn ze behept met het ‘hotelier-virus’. Harrie
heeft de leiding van het hotel in 1978 op zich genomen
na buitenlandse hotel- ervaring in Frankrijk, België en
Duitsland en zijn zonen deden dat in New York, Singapore en Australië. Jean-Marc en Christophe besloten in
2010, als vierde generatie, de goede naam van de gastvrije
honderdjarige te bestendigen. Op de jubileumdag 1 april
vond er een daverend feest plaats voor zo’n vijfhonderd
genodigden in het hotel, dat van start ging in de late
namiddagzon op het terras met champagne en dat werd
bekroond met een magnifieke licht- en muziekshow
letterlijk tegen de gevel van het statige pand. Burgemeester Hoes hield een feestelijke toespraak en de vele
April 2012

EEN HOTEL, EEN BOEK, EEN STADSDEEL Om
het jubileum van het honderdjarige Hotel Beaumont luister
bij te zetten verscheen een bijzonder fraai vormgegeven
boek met de titel Beaumont 1912-2012, geschreven door
Jac van den Boogard en Servé Minis. Het is een sfeerboek
geworden, een hommage aan de Maastrichtse voorstad
Wyck, waar de familie Beaumont al een eeuw lang leeft,
woont, werkt en waarin het verhaal van Hotel Beaumont
naadloos aansluit bij de historische sfeerschetsen uit een
eeuw Wycker geschiedenis. Dat lekker leesbare geschiedverhaal wordt verteld in levendige anekdotes met vaak
smakelijk vertelde petit histoire en kostelijke humoristische details. De geschiedenis van de familie Beaumont is
ingebed in het historische verhaal van de voorstad Wyck
en de Percee, van meet af aan een wijk voor ‘de sjieke lui’.
En dat laatste karakteristiek ziet men in rap tempo weer terugkeren in Wyck met de vestiging van vele internationaal
bekende fashionable winkels.
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(FRORJLVFKH¿HWVHQRSGH0DUNW

Monument vor slachtoffers zinloos geweld, Heer
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Toneelstuk Trijn de Begijn wordt opgevoerd door de Maastrichtse Operette Vereniging

TRIJN DE BEGIJN Honderd jaar geleden schreven de

MODERNE KUNST UIT TURKIJE De Turkse president

broers Olterdissen de ‘Mestreechter Kemikke Opera’ Trijn
de Begijn. Het is in al die jaren een onverbiddelijke kaskraker!
In 1988 was het stuk voor het laatst te zien. Nu wordt een
nieuwe versie opgevoerd door de Maastrichtse Operette
Vereniging, luchtiger, actueler en moderner. De ‘Trijn anno
2012’ is een soort sprookjesopera geworden waarin zin en
onzin door elkaar lopen. Trijn de Begijn is echt Maastrichts
cultureel erfgoed. Groei je op in Maastricht, dan krijg je de
Trijn van huis uit mee! De hoofdrol van waarzegster Trijn
wordt gespeeld door Antonia van der Beesen. Ze vult het
theater met haar krachtige stem en dito acteertalent. Deze
uitvoering van Trijn is een heel mooi geënsceneerd, gekostumeerd, gezongen en aangekleed spektakelstuk en uiteraard
eindigt het stuk met het Maastrichts Volkslied, dat inderdaad
ook honderd jaar oud is en – bijzondere verrassing – wordt
uitgevoerd in een prachtig arrangement waarvoor dirigent
Ben Perry tekende.

Gül is op staatsbezoek in ons land. Vierhonderd jaar oud
zijn de betrekking van Nederland met Turkije. Limburger
Geert Wilders ageert heftig tegen de komst van de Turkse
president, die nu juist de bakermat van Wilders, Venlo,
hoogstpersoonlijk met een bezoek vereert. Hij zal vergezeld
door koningin Beatrix de Floriade bezoeken om er het Turkse
paviljoen te openen. De president komt ook naar Maastricht
om in het Bonnefantenmuseum een heel bijzondere tentoonstelling te openen van moderne Turkse kunstenaars. De
Turkse kunsthistorica Zeynep Yasa-Yaman heeft als gastcurator de expositie in het Maastrichtse museum voorbereid: 72 voornamelijk olieverfschilderijen uit de collectie
van de Centrale Bank van de Republiek Turkije in Ankara,
de Turkse hoofdstad. Enig gekrakeel was er doordat PVV
gedeputeerden Theo Krebbers en Antoine Jansen tegen de
zin van de PVV fractie, deelnamen aan de lunch in het
Gouvernement en zelfs halal lamsvlees aten in gezelschap
van de Turkse gasten.

April 2012
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Zo’n 150 scouting jongeren slaan hun kamp op bij de Koompe, naast het politiebureau, voor de jaarlijkse Regionale scoutingwedstrijden

De Maastrichtse Operette Vereniging eert Fons en Guus Olterdissen en Huub Noten op de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg
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De Nederlandse Vereniging voor Veganisme vraagt vlak voor
Pasen aandacht voor de wereldwijde doding van kuikens

Vrijmarkt op Koninginnedag in het stadspark bij de OLV-wal

TEGEN BETALING Nog even en de vlam in handen van
het beeld van professor Jan Pieter Minckelers op de Markt
brandt alleen nog tegen betaling. De sculptuur wordt even
‘opgetild’ om in het interieur van Minckelers een elektrisch
bedradingssysteem langs de gaspijp aan te leggen zodat de
vlam door middel van elektrische ontsteking kan worden
ontstoken. Nu kan het in Luik bedachte idee om Minckelers
alleen te laten fakkelen tegen betaling in de praktijk tot
uitvoering worden gebracht. Wethouder Costongs hoopt
nog steeds op een kunstige betaalautomaat voor euro’s ergens
op de Markt, maar het zou net zo goed een sms-ontstekingssysteem kunnen worden.

EEN GODSGESCHENK De Stichting Maastricht
Vestingstad mocht een portfolio en een koker met talrijke
schitterende gravures, kaarten en tekeningen in ontvangst
nemen. Het was een geschenk van het Maaslands Antiquariaat aan de stichting. Toen eigenaar Nol Beckers zijn
zaak verplaatste van de Stokstraat naar de Rechtstraat
herontdekte hij deze fraaie collectie verbeeldingen van de
vestingstad Maastricht. Ze zijn ooit in een kast terecht gekomen en leken voorgoed aan de vergetelheid overgeleverd.
Beckers kreeg het unieke materiaal in eigendom toen hij
ooit een deel van de boedel van kunstzaak De Jong-Berger
in de Grote Staat overnam. Het zijn geen originelen, maar
wel kostbare ‘overdrukken’, kopieën van afbeeldingen uit
archiefcollecties. Vaak zijn ze met de hand ingekleurd. En
er is veel kaartwerk bij dat niet echt bekend is of overdrukken
waarvan maar een of twee exemplaren bestaan, prachtige
belegeringsprenten die verder niemand kent of in bezit
heeft. Het fraaie materiaal wordt gedigitaliseerd en zal
via de website van de stichting een groot publiek kunnen
bereiken.

VAESHARTELT KRIJGT ZIJN BLOEMHEUF
TERUG De voltooiing van de landgoederenzone ten
noorden van de stad tussen Meerssen en Maastricht is weer
een stap dichterbij. Vaeshartelt krijgt zijn in de 19e eeuw
door Gindra, de tuinarchitect van de toenmalige bewoner
van het kasteel, grootindustrieel Petrus Regout, aangelegde
bloemheuf terug. Er worden aan de overzijde van de ‘endless
river’ in de Engelse landschapstuin van Vaeshartelt proefWXLQHQ DDQJHOHJG HQ HU ZRUGW HHQ SURHÀRNDDO JHERXZG
voor streekgebonden teelt, productie- en bereidingswijzen
van voedsel. Gouverneur Theo Bovens plant de laatste van
183 hoogstamfruitbomen in de nieuwe tuin van zes hectare
groot die ontstaat rond het landgoed Vaeshartelt.

April 2012
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Lichtreclame langs de Tongerseweg geeft aan dat per 1 mei geen drugs meer zijn te verkrijgen voor buitenlanders

Presentatie van het eerste exemplaar van de nieuwe glossy CENZA, met cartoonist Ruben L. Oppenheimer
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Aandacht voor werkgelegenheid van de met sluiting bedreigde coffeeshops met brieven aan de gemeente en de buurtraden

AFSCHEID VAN EDUARD DISCH Directeur en oprichter is hij van Algemeen Opvangcentrum Impuls, liever
gezegd was hij, want Eduard Disch neemt afscheid van zijn
levenswerk. Niet alleen uit de oude Maasstad, maar uit het
hele Heuvelland komen tijdelijk daklozen naar zijn opvanghuis om weer op kracht te komen. Eduard Disch volgde
aanvankelijk een bouwkundige opleiding. Hij was zeven
jaar lang werkzaam als architect en opzichter in de bouwwereld. Vervolgens stapte hij na een studie sociaal-cultureel
werk over naar het welzijnswerk. Hij werkte eerst in een
jongerencentrum, heeft daarna Het Baken mee opgericht
en vervolgens Impuls. Een sociaal bewogen en bevlogen
man neemt afscheid. Disch mocht de bronzen legpenning
‘De Trichter’ in ontvangst nemen uit handen van locoburJHPHHVWHU0LHNH'DPVPDYRRU]LMQJURWHHQQLPPHUDÀDtende inzet voor de stichting Impuls.

April 2012

COFFEESHOPS 'H 9HUHQLJLQJ 2I¿FLsOH &RIIHHVKRSV
Maastricht zal vanaf 1 mei zowel de VVD Limburg als de gemeente Maastricht aansprakelijk stellen voor de omzetdaling
als gevolg van de invoering van de wietpas. Dat staat in de
brief die de vereniging stuurt aan burgemeester Onno Hoes.
Gemeente en VVD hebben een actie op touw gezet om buitenlanders erop te attenderen dat ze voor het kopen van softdrugs
niet meer terecht kunnen in de Limburgse hoofdstad.

TONEELSTAD Voor even is Maastricht weer toneelstad bij
uitstek: het jaarlijkse toneelfestival vindt er weer plaats. Veel,
heel veel voorstellingen op allerlei locaties in de stad. Opmerkelijk is het Theater van het Vat, dat jonge toneelmakers naar het
brede Maastrichtse publiek wil brengen. Het gezelschap brengt
namelijk als onderdeel van het festival Toneelstad Maastricht
amateurtoneelvoorstellingen naar een van de meest toegankelijke en laagdrempelige plekken voor het grote publiek: het
café. Het café is immers theater en decor in een.
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Signering van het boek van Bram Moszkowicz met streepjescode

Start van de Amstel Goldrace op de Markt in Maastricht
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Open dag van het Museum aan het Vrijthof.
Eindelijk te zien wat er van geworden is

Grote belangstelling voor de mogelijke plaatsing
van windmolens in Lanakerveld

MESTREECHS VOLKSLEED Jao diech höbs us aon

KAALSLAG Zestig procent van de 1400 kastanjebomen

‘t hart gelege, Mestreech door alle iewe heer....dat is de
eerste regel van het honderdjarig Maastrichts volkslied. In
2002 kreeg (nu gouverneur) Theo Bovens het mooiste cadeau
dat hij kon bedenken bij zijn afscheid als wethouder: het
lied dat het honderdste liedje en tevens slotmelodie uit Trijn
GH%HJLMQLVNUHHJRI¿FLHHOGHVWDWXVYDQ0DDVWULFKWV9RONVlied. Het lied is honderd jaar geleden geschreven door Fons
en Guus Olterdissen. Niet als volkslied. Die status heeft het
lied zich in een eeuw tijd weten te verwerven.

in de stad is aangetast door een dodelijke boomziekte;
384 bomen moeten in ieder geval direct worden gekapt.
Schuld is een bacterie die zich onder de schors nestelt en
de zogeheten kastanjebloedingsziekte veroorzaakt. De ziekte waart sinds 2002 rond in ons land en heeft helaas nu
ook de Limburgse hoofdstad bereikt. De gemeente heeft
alle kastanjebomen laten onderzoeken, een second opinion
gevraagd en besloten tot de onmiddellijke kap van 384
exemplaren omdat de veiligheid nabij de bomen niet meer
gegarandeerd kon worden. De Limburglaan is het zwaarst
getroffen; daar worden maar liefst 113 bomen direct gekapt.

FONTEIN KEERT TERUG De fraaie fontein die in
1887 werd geplaatst op het zogeheten Rond Point, de rotonde
op de kruising van de Prins Bisschopsingel en de Sint Lambertuslaan, keert in aangepaste vorm terug op zijn plek. Het
Buurtplatform St. Pieter, Jekerdal en Villapark neemt het
125-jarig bestaan van het Villapark als aanleiding om een
nieuwe versie van de fontein te plaatsen in een perkje op de
kruising tussen de Hubertuslaan en de Aylvalaan. Het wordt
overigens een ‘droge’ fontein. De originele fontein werd op
22 mei 1887 onthuld door burgemeester Pyls die plechtig de
waterkraan opendraaide. Dat was tevens het startsein voor de
woningbouw buiten de Pieterspoort op de na de ontmanteling
van de stad (vanaf 1867) vrijgekomen vestinggronden. In
de jaren 1970 werd die fontein gesloopt om plaats te maken
voor de aanlanding van de J.F. Kennedybrug.

April 2012
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Tijdens de Greune Borrel in de Poshoorn werd een check overhandigd aan de jeugdopleiding van MVV

Het sociale project voor talentontwikkeling van speciale jongeren in Wyck
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Salon Craft

Nico en Eric Craft
Jaarboek Maastricht 2011-2012
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Salon Craft heeft een historie die
meer dan honderd jaar teruggaat. In
1989 kreeg de kapsalon het predicaat
KRÀHYHUDQFLHU ,Q YLHU JHQHUDWLHV
groeide het eenvoudige scheren en
knippen uit tot een specialistische
benadering van het kappersvak met
kennis van zaken over behandeling
van hoofdhuid- en haarproblemen.
De salon is begonnen als barbier;
mannen lieten zich in die tijd dagelijks
bij de barbier knippen, scheren, wassen en soigneren. Na locaties in de
Smedenstraat en Achter het Vleeshuis
werd in 1952 het statige historische
pand op de toplocatie aan het Onze
Lieve Vrouweplein betrokken.
De salon, begonnen als herenkapperszaak, is nu uitgegroeid tot een heren- en
damessalon met drie aparte etages en
heeft zich ontwikkeld tot een compleet
verzorgingscentrum. Naast het reguliere
kappersgedeelte wordt haar- en huid-

advies gegeven volgens de methode
La Biosthétique®.
In het souterrain bevindt zich de haarwerkstudio, waar de klant discreet
terecht kan voor pruiken en haaraanvullingen.
Salon Craft heeft een diverse klantenkring, zeker na de uitbreiding met
een dameskapsalon: heren én dames,
jong én oud. Er zijn veel trouwe
klanten, van generatie op generatie,
die de kwaliteit en de persoonlijke
aandacht weten te waarderen. Ook
vader Nico werkt nog minimaal een
dag in de week mee.
Eric Craft is de vierde generatie die
het familiebedrijf runt. Hij streeft
vakmanschap in combinatie met
ondernemerschap na. Hij is dagelijks
zichtbaar in het bedrijf omdat klantenbinding niet alleen te maken heeft
met kwaliteit, maar ook met persoonlijke aandacht.
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Om de vaktechnische kennis up-todate te houden gaat het gehele team
jaarlijks naar de modestad Parijs waar
door middel van training, workshops
en shows de nieuwste trends qua
knippen en kleuren eigengemaakt
worden.
Eric mag zich Biosthéticien® noemen
op het gebied van haar- en huidverzorging en geeft zelf training in deze
materie aan collega kappers.
Zijn trots zit in de continuïteit van het
bedrijf dat in 2014 haar 125-jarig
bestaan gaat vieren.
Wellicht staat de vijfde generatie te
zijner tijd in de startblokken klaar…..

Jaarboek Maastricht 2011-2012

Augustus 2011
September 2011
Oktober 2011
November 2011
December 2011
Januari 2012
Februari 2012
Maart 2012
April 2012
Mei 2012
Juni 2012
Juli 2012

Valse drektuute
Nieuwe mergelgang naar de Schark
Erepenning voor Piet Killaars
Invoering wietpas
Nog steeds te laat
Domushuis
Geen beeldententoonstelling
:HHV¿HWVHQ
Fred de la Bretoniere
Oorlogsstuk in Derlontheater
Sjeng en Cheng samen
Caritas Mosae
Teruglopend bezoek aan culturele instellingen
Zonnetram
Taxatiedag in Museum aan het Vrijthof
Jo van d’n Awwe Stiene is niet meer
Zwarte cijfers
Bereikbaarheidsverklaring ondertekend
Week van het Nederlandse bier
Oorlogshelden
Minder bureaucratie
Hardrijders op de A2
Schuilkeldermuseum
Winterland
Maquette voor Old Hickory
Azm-speeltuintje
El Dunya van de regen in de drup
Nieuw leesplankje
Drijvend ecohuis op de Maas
Catwalk in Mariaberg
Parochie Heugemerveld zestig jaar
Forse kritiek op plannen Timmerfabriek
Reliëfs in poort Museum aan het Vrijthof
Dancetour plenstour
Provincie steunt Maastricht Culturele Hoofdstad
Kinderraad
Tragisch einde familiebedrijf Tripels
Mosae Forum lift
Universiteit krijgt uniek schilderwerk van Pierre Kemp
Naambord voor entree van de wijk
Boos
Franciscus Romanusweg
Leonie Cornips hoogleraar taalcultuur
Overvallers
Onze Lieve Vrouwe van de weg
Dertiende kunsttour Genius Loci
Maastrichts amateurvoetbal in mineur
Pater Castorius, herder van de Stokstraat
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Studenten met gouverneur Bovens in de Statenzaal n.a.v. euromunt 2012

VALSE DREKTUUTE Maastricht oogst landelijk veel
lof voor het ingevoerde beleid van afvalscheiding. De
afvalzak levert echter problemen op. De gemeente komt tot
de ontdekking dat er ´restzakvervalsers´ actief zijn. In 2010
is de auberginekleurige zak vervangen door een rood-witte
waarin het nieuwe stadslogo is verwerkt. Ze blijken gemakkelijk na te maken en er duiken nepzakken op. De gemeente
lijdt een schade van zo´n 150.000 euro. Privédetective Ben
Zuidema stelt op verzoek van de gemeente een onderzoek
in. Hij komt tot de conclusie dat er sprake is van een grotere
zwendel dan aanvankelijk wordt gedacht. De zakken worden
in China gemaakt om via Turkije hier te belanden. Ze worden
ÀLQNRQGHUGHSULMVYHUNRFKW
NIEUWE MERGELGANG NAAR DE SCHARK
De Schark op de Mergelweg is vanuit de ENCI-groeve
bereikbaar door een nieuw gegraven gang van veertig meter.
De Schark is bekend vanwege de talrijke kunstwerken in de
PHUJHOJURWHQGHRI¿FLsOHHUNHQQLQJDOVRRUORJVPRQXPHQW
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Op de muren zijn enkele emblemen, een plaquette en teksten
aangebracht die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog.
Amerikaanse militairen wonen er op kerstavond 1944 de
nachtmis bij waarna ze naar het front vertrekken tijdens het
Ardennenoffensief van de Duitsers. Velen laten daarbij het
leven, zowel aan Amerikaanse als Duitse zijde.

EREPENNING VOOR PIET KILLAARS Uit handen
van gouverneur Theo Bovens krijgt beeldhouwer Piet Killaars
(89) de erepenning van de Provincie Limburg. Piet is na
Charles Eyck (1965), Joep Nicolas (1965) en Ger Lataster (2009) de vierde Limburgse kunstenaar die deze eer te
beurt valt. Curator/conservator Ad Himmelreich laat weten
het raar te vinden dat tussen 1965 en 2009 de prijs niet is
verleend. Hij wijt dit aan een zekere nonchalance in het
gouvernement. Als Piet de erepenning in ontvangst neemt,
staan er op het bestuurseiland achter het provinciehuis, vier
beelden van hem. Ze geven het gebouw een geheel andere
uitstraling.
Mei 2012

Kamerlid Boris van der Ham stelt zich op de hoogte van de wietpas

INVOERING WIETPAS Op 1 mei wordt de wietpas
ingevoerd in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Burgemeester Onno Hoes ziet de invoering ervan als een perfecte
maatregel om de drugsoverlast in de stad een halt toe te
roepen. De pas is nodig om in de coffeeshops softdrugs te
kunnen kopen. Alleen inwoners van de stad kunnen zo’n
pas krijgen mits ze zich in de shops laten registreren. Borden aan de toegangswegen wijzen de buitenlanders erop dat
voor hen in de stad geen drugs meer te koop zijn. Hoewel de
maatregel direct effect heeft (de buitenlanders blijven weg)
is niet iedereen gecharmeerd. De coffeeshophouders zien
er in elk geval niets in. Ze vrezen dat de handel zich gaat
verplaatsen naar de straten en pleinen en illegaal wordt. De
overlast wordt in hun ogen daardoor groter. Hun grootste
grief is echter dat door de verplichte registratie de privacy
van hun klanten in het geding komt. De invoering van de
pas gaat dus niet van een leien dakje. De gemoederen lopen
in de stad hoog op. Er komt een heuse demonstratie tegen
de wietpas en uit protest sluiten de meeste coffeeshops hun

maar niet om e-mails en brieven op tijd te beantwoorden.
De burgerjaarverslagen 2010 en 2011 geven aan dat de vastgestelde norm niet wordt gehaald. Volgens dat criterium
moet er op e-mails binnen twee weken een reactie liggen.
Slechts 68% (in 2010) en 67% (in 2011) van de e-mails is
op tijd beantwoord. Bij de brieven, die binnen vier weken
een reactie moeten krijgen, lukt het de gemeente ook niet de
norm te halen: in 2010 stokt de teller bij 65% en 2011 bij
67%. De waardering van de burgers voor de telefonische
dienstverlening zakt van 7.4 in 2010 naar 7.0 in 2011. De
gemeente ontving in 2010 6.664 e-mails en in 2011 8.096.
Ook het aantal brieven stijgt; van 19.911 in 2010 naar
23.775 in 2011.

Mei 2012
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deuren. Onno Hoes signaleert een afname van de overlast.
'HFRIIHHVKRSV]LHQHFKWHUHHQ¿NVHDIQDPHYDQKXQRP]HW
Er schrijven zich maar heel weinig mensen in voor een
wietpas; en de klandizie loopt daardoor gigantisch terug.

NOG STEEDS TE LAAT Het lukt het gemeentebestuur

Protesten tegen de wietpas

Protesten op 1 mei tegen de wietpas

DOMUSHUIS Een Domushuis is een opvanghuis voor

WEESFIETSEN De stad kampt er al jaren mee: wees-

zwervende veelplegers met verslavings- en/of psychiatrische
problemen. Bewoners leren er een regelmatig leven te leiden
met een vast ritme om zo weer een menswaardig bestaan op
te bouwen. Voor de samenleving betekent dit dat de overlast die zij geven, verdwijnt. Het Leger des Heils runt twee
van dergelijke centra, een in de Boschstraat en een aan de
Brusselsestraat. Ze vormen voor betrokkenen veelal een
eindstation. Het Leger ontdekt echter dat bewoners zich
zodanig ontwikkelen dat ze een stap kunnen zetten op weg
naar meer vrijheid en een zelfstandig bestaan. Aldus begint
het Leger met een nieuwe voorziening waar voormalige
zwervers onder begeleiding zelfstandig gaan wonen. Ze
gaan dus niet meer naar Domus als hun eindstation maar als
een voorportaal voor een nieuw bestaan.

¿HWVHQ HQ ¿HWVZUDNNHQ =H KRXGHQ ]RZDW HHQ NZDUW YDQ
DOOH ¿HWVHQUHNNHQ EH]HW :DDUVFKXZLQJVVWLFNHUV RS YHUNHHUG JHSDUNHHUGH ¿HWVHQ ZHUNHQ QLHW 'H LQYRHULQJ YDQ
KHWEHWDDOGVWDOOHQYDQ¿HWVHQ KHWZDVHHUVWJUDWLV ZHUNW
ook al niet mee. De gemeente is het zat en komt met de
nota Fietshandhaving. Daarin kondigt ze een harde aanpak
aan. Die behelst onder meer het direct verwijderen van verNHHUGJHSDUNHHUGH¿HWVHQHQ¿HWVHQGLHHUODQJHUGDQYLHU
ZHNHQVWDDQ ZHHV¿HWVHQ 0HWGH]HPDDWUHJHOHQKRRSWGH
gemeente de overlast tegen te gaan.

GEEN BEELDENTENTOONSTELLING Doret Huibers
van galerie Bell’Arte organiseert al veertien jaar in de zomer
een beeldententoonstelling in de tuinen van Château Neercanne
en Château Sint-Gerlach. Doret maakt bekend dat de vijftiende editie van deze succesvolle expositie niet doorgaat.
Ze acht de kans op diefstal, vanwege het zo gewilde brons,
te groot. De dieven gaan steeds rigoureuzer te werk. Ze zagen
de beelden gewoon van hun sokkel. Het volstaat dus niet
meer om de beelden op een sokkel met beton en staal in de
grond te verankeren. Veel kunstminnaars betreuren het dat
de tuinen verstoken blijven van prachtige beelden.
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FRED DE LA BRETONIERE Manon Machiels, onder
meer bekend als voorzitter van Salsa Maastricht, slaagt erin
de topmodezaak van Fred de la Bretoniere naar Maastricht
te halen. Ze vraagt Fred een keer op de man af waarom hij nog
JHHQ¿OLDDOKHHIWLQGH/LPEXUJVHKRRIGVWDG=LMQDQWZRRUG
is heel verrassend: “Wil jij mij helpen zo’n winkel op te
zetten?”. Manon laat zich die kans niet ontnemen en een
paar maanden later opent Fred een winkel in de Bredestraat
24a. En zo is het gekomen dat nu ook in Maastricht tassen
en schoenen van het topmerk te koop zijn. De zaak begint
met een uitverkoop. In augustus gaat de zaak dicht voor
HHQ YHUERXZLQJ ,Q VHSWHPEHU ]DO GH RI¿FLsOH RSHQLQJ
plaatsvinden.
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De Midzomernachtsdroom in de Heerenhof

Bezoekers aan A2 infopunt

OORLOGSSTUK IN DERLONTHEATER Voor het

CARITAS MOSAE Caritas Mosae, een nieuwe club van
jonge ondernemers, legt zich toe op sjariteit met ouderen
als doelgroep. De club organiseert haar derde activiteit en
wel een muziekmiddag voor ouderen. Tal van ondernemers
dragen hun steentje bij. Ze leveren alleen in natura een
bijdrage. Ze vinden het leuker om hun eigen producten te
leveren dan geld te storten. Stichting Caritas Mosae bekijkt
samen met zorginstellingen welke mensen voor een activiteit
worden uitgenodigd. De jonge ondernemers die het allemaal
op touw hebben gezet, willen het liefst anoniem blijven.
“We willen ons niet op de borst slaan. Het gaat niet om ons
maar om de ouderen”.

eerst brengt Toneelgroep Maastricht tijdens de jaarlijkse
dodenherdenking een programma dat verband houdt met
de Tweede Wereldoorlog (in Amsterdam bestaat die traditie
al langer). In het Derlontheater brengen acteurs het stuk
Jubileum, een toneeltekst van de joods-Hongaarse schrijver
George Tabori (1914-2007). Het handelt over de vraag hoe
joodse kunstenaars omgingen met de gruwelijkheden van
de holocaust. Tabori laat in het stuk op een joodse begraafplaats de doden opstaan uit hun graf om hun verhaal te
vertellen. De schrijver overleefde met zijn moeder en broer
als enigen van hun familie de oorlog.

SJENG EN CHENG SAMEN Na Koblenz (sinds 1981)
en Rama in Nicaragua (1987) heeft Maastricht nu een verbintenis met de Chinese miljoenenstad Chengdu. De stad
is de plek waar Apple haar iPads laat maken. Volkswagen,
BMW, Volvo en Toyota bouwen er auto’s. Maastricht ziet
door de alliage economische voordelen en hoopt dat Chinese
bedrijven Maastricht ontdekken als mogelijke vestigingsplaats.
Chengdu werd in 2008 wereldnieuws door een zware aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. De
beving kost 70.000 mensen het leven; er zijn 375.000
gewonden. Ze richt voor miljarden euro’s schade aan. De
stad kent naast de vele bedrijven ook eeuwenoude kloosters,
tempels en theehuizen. Eén ding hebben de beide steden al
met elkaar gemeen: het zijn beiden Sjeng-steden…
Mei 2012

TERUGLOPEND BEZOEK AAN CULTURELE
INSTELLINGEN Het Theater aan het Vrijthof, Centre
Ceramique en het Natuurhistorisch Museum krijgen te
maken met teruglopende bezoekersaantallen. De jaarcijfers
2011 laten over de hele linie een achteruitgang zien. In het
Theater, waar gerekend is op 115.000 bezoekers, komen er
‘slechts’ 110.840. Het museum rekent op 29.000, maar de
teller blijft steken op 24.705. Ook het Centre Ceramique
ziet een teruggang voor wat betreft de culturele activiteiten;
de ambitie is 105.000 bezoekers, in werkelijkheid zijn het er
90.042. Volgens een woordvoerder is de verhoging van het
btw-tarief de grote boosdoener maar ook de crisis speelt de
instellingen parten. Mensen bezuinigen dan op bijvoorbeeld
theaterbezoek.
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Kermis op het Vrijthof

ZONNETRAM De duurzame toeristentram stevent af op
een faillissement. De opstapplaatsen op de Markt en het
Vrijthof zijn opgeheven. De gemeente wil de pleinen ontlasten
van de grote drukte. Het gevolg: de tram die op zonne-energie
rijdt, leidt een groot omzetverlies. De ondernemer, die nog
een vergunning heeft tot 2015, verwacht dat hij het nog
geen jaar meer kan uithouden. Volgens de gemeente zal het
allemaal niet zo’n vaart lopen.

ZWARTE CIJFERS Wethouder John Aarts is een tevreden
PDQ$OVHHUVWYHUDQWZRRUGHOLMNHYRRUGH¿QDQFLsQPDDNW
hij bekend dat de stad in 2011 drie ton overhoudt aan haar
exploitatie. En dat in een tijd dat menige gemeente de exSORLWDWLHQLHWPHHUVOXLWHQGNULMJW2RN0DDVWULFKWKHHIWÀLQN
moeten bezuinigen maar John slaagt erin binnen de perken
te blijven. De vlag kan evenwel niet uit. Voor 2012 dreigen
er zware wolken. De rijksbezuinigingen op het WMO-beleid
]XOOHQHUIRUVLQKDNNHQHQJDWHQVODDQLQGH¿QDQFLsQ

TAXATIEDAG IN MUSEUM AAN HET VRIJTHOF
De Munten- en Postzegelorganisatie (MPO) houdt een taxatiedag in het Museum aan het Vrijthof. Het is even wachten
geblazen voor diegenen die een kennersadvies willen over
hun oude munten, postzegels, papiergeld of ansichtkaarten.
Veel van de aangeboden spullen blijken weliswaar een
bepaalde waarde te hebben maar niet altijd veel. Vaak zijn
bepaalde oude artikelen niet zeldzaam genoeg, maar je weet
het nooit. Voor die ene zeldzaamheid is het bezoek aan een
taxateur het wachten wel waard.

JO VAN D’N AWWE STIENE IS NIET MEER Op
3 mei overlijdt plotseling Jo Habets, eigenaar van restaurant
d’n Awwe Stiene. Hij was een van de eerste deelnemers aan
het Preuvenemint. Hij was een markant persoon en gaf met
zijn zaak domicilie aan tal van verenigingen, zoals de bekende
Zaate Hermenie Sous Bras Band Tête de Veau. Ze waren er
kind aan huis. Jo is 69 jaar geworden.
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BEREIKBAARHEIDSVERKLARING ONDERTEKEND Demissionair minister van Infrastructuur en Milieu
Melanie Schultz van Haegen en burgemeester Onno Hoes
ondertekenen een verklaring waarin allerlei maatregelen
staan om zo’n drieduizend auto’s uit de stad te weren. Het
contract draagt de welluidende titel Bereikbaarheidsverklaring
Beter Benutten Regio Maastricht. Het bezoek van de minister
wordt benut om tot die overeenkomst te komen. Tot de
maatregelen behoren onder meer de bouw van het treinstation
Maastricht-Noord, het opvoeren van het aantal uitgifteSXQWHQYRRU29¿HWVHQHQDIVSUDNHQPHWZHUNJHYHUVRYHU
ÀH[LEHOZHUNHQ$FKWWLHQJURWHZHUNJHYHUV D]0XQLYHUVLWHLW
e.d.) zijn bereid zo’n 1500 tot 2000 auto’s uit de spits te
halen door medewerkers thuis te laten werken. Ook willen
GH ZHUNJHYHUV KXQ PHQVHQ VWLPXOHUHQ RP PHW GH ¿HWV WH
reizen of te carpoolen. Voor al deze maatregelen krijgt de
stad twintig miljoen euro van het Rijk.
Mei 2012

60 jaar Brand Up gevierd “op“ Chateau Neercanne

WEEK VAN HET NEDERLANDSE BIER Menigeen
denkt bij bijzondere bieren als eerste aan België. Maar
Nederland kent ook zijn speciale bieren. Drie cafés laten
dat zien, te weten de Poshoorn, ’t Pothuiske en Take One.
Elk heeft vier speciale bieren op de tap staan waardoor er
tijdens ‘de week van het bier’ twaalf kunnen worden geserveerd,
voor elke provincie één. Een van die bieren komt uit Friesland:
het dubbel tarwe van Us Heit.
OORLOGSHELDEN In 1942 zetten de Duitsers 24

MINDER BUREAUCRATIE Organisatoren van kleinschalige evenementen op buurtniveau hoeven die voortaan
alleen aan het stadsbestuur te melden. Voor buurtbarbecues,
rommelmarkten, fanfareconcerten, straatfeesten en optredens van zangkoren is het voldoende om een formulier digitaal in te vullen. De voordelen van dit dereguleringsvoorstel zijn tweeledig: een lagere drempel voor organisaties om
iets in de eigen buurt op touw te zetten en minder druk op
het gemeentelijk apparaat. Hoe dan ook, de burgemeester
blijft verantwoordelijk. Hij kan een bepaald evenement, hoe
kleinschalig ook, altijd verbieden.

verzetslieden gevangen in het klooster van de Franciscanen.
Het Feldgericht van de nazi’s veroordeelt de mannen tot de
dood. Ze vertrekken naar concentratiekamp Sachsenhausen
waar ze in mei 1942 worden geëxecuteerd. Lang is onbekend
gebleven wat er van de mannen terecht is gekomen. In de
jaren negentig zijn ze voor het eerst herdacht. Inmiddels is
er op de Patersbaan een plaquette gekomen. Leerlingen van
de Pabo en leerlingen van de Aloysiusschool hebben het
monument geadopteerd.

HARDRIJDERS OP DE A2 Bij snelheidscontroles op
de A2 bekeurt de politie 1350 automobilisten wegens te
hard rijden. De aannemer heeft om die controles gevraagd
omdat er door die hoge snelheden levensgevaarlijke situaties
ontstaan voor zijn werknemers. De dienders noteren snelheden
van 128 km per uur op plekken waar maximaal 50 kilometer
is toegestaan.
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Kumulus: eindproject met circusvoorstelling

Actie voor kinderpardon

SCHUILKELDERMUSEUM Elke derde zondag van de
maand van drie tot vijf, als eerste op 20 mei, gaat de deur
open van het Schuilkeldermuseum. Het ligt onder het Goeman
Borgesiusplantsoen in Blauw Dorp, op de plek waar een
in- en uitgang is van de Kazematten. De animator van deze
openstelling is de Werkgroep Schuilen in Maastricht. Een
deel van de expositie is gewijd aan schuilen in de Tweede
Wereldoorlog, een ander deel aan het schuilen tijdens de
Koude Oorlog. Kranten uit 1940-1945 liggen ter inzage.

AZM-SPEELTUINTJE Pal naast het academisch zieken-

WINTERLAND De Rekenkamer concludeert dat het
stadsbestuur geen grip had op de organisatie van Winterland.
De Kamer heeft na een analyse van elf edities van het
kerstevenement vastgesteld dat de gemeente en Winterland
continu met elkaar in de clinch lagen met als sluitstuk een
faillissement. De Rekenkamer verwijt de gemeente een niet
zakelijke opstelling. Verder zaten wethouder Jean Jacobs en
burgemeester Gerd Leers bestuurlijk niet op één lijn.

MAQUETTE VOOR OLD HICKORY De herdenkingsboom op het Old Hickoryplein in Wyckerveld waaide twee
jaar geleden om. Een jaar later is er een nieuwe geplant.
Deze nieuwe boom krijgt een bronzen plaquette met een
tekst van Paul Bronzwaer: “Laten we de vrijheid koesteren
en met anderen delen”. De boom is een eerbetoon aan de
Amerikaanse soldaten van de 30e Old Hickory Infanterie
Divisie die op 14 september 1944 Maastricht bevrijd hebben.
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huis ligt een speeltuintje. Het wordt voorzien van nieuwe
speeltoestellen. Het tuintje is bedoeld voor de patiëntjes van
de kinderafdeling voor zover ze buiten mogen spelen. Ook
kinderen van het Ronald McDonald Huis kunnen er terecht.
'HYHUQLHXZLQJYDQKHWVSHHOWXLQWMHLV¿QDQFLHHOPRJHOLMN
JHPDDNWGRRU¿HWVFOXE%LNHFKDULW\HQVWLFKWLQJ-DLP\

EL DUNYA VAN DE REGEN IN DE DRUP Het muziekfestival El Dunya is geen succes. Het internationale festijn
krijgt te maken met regen en niet zo’n beetje ook. Het giet
de hele dag en de schaarse bezoekers zakken tot hun enkels
in de modder aan de Onze Lieve Vrouwewal. Eline van
Drongelen van het Mondiaal Centrum dat het festival heeft
JHRUJDQLVHHUGNULMJWQDDÀRRSQRJHHQGRPSHUWHYHUZHUNHQ
De enorme regenval heeft het terrein veranderd in een grote
modderpoel. De gemeente wil de schade verhalen op de
organisator. Die kan dat natuurlijk niet betalen. Er rijzen
twijfels over de toekomst. Eline: “In elk geval niet meer op
dit veld. Het water kan er niet weg”.
NIEUW LEESPLANKJE Paul Berben brengt een nieuw
Mestreechs leesplènkske uit. Eentje met oude Maastrichtse
woorden als baj, sjabrang en kaanjel. Het is Paul’s tweede
plankje en de opvolger van zijn eerder uitgegeven Leesplènkske vaan de sjamptaol.
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Autarkhome: drijvend Ecohuis op de Maas

De grote Servaasprocessie

DRIJVEND ECOHUIS OP DE MAAS Bij de Servaasbrug komt een drijvende ecowoning op de Maas te liggen.
Het gevaarte van optimaal isolerend piepschuim is een
wereldprimeur. Het is het eerste drijvend huis dat volledig
in haar eigen energie (stroom, water en warmte) voorziet.
Het heeft zonnepanelen op het dak, muren van piepschuim
en ruiten van drie lagen glas. Het huis telt 150 vierkante
meter woonruimte en is van alle gemakken voorzien. Het
is elke woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag gratis te
bezichtigen. Het doel is om duurzaamheid uit te dragen
en te promoten.

PAROCHIE HEUGEMERVELD ZESTIG JAAR In
maart 1952 wordt de eerste steen gelegd voor een noodkerk
aan het Kardinaal van Rossumplein en op 22 mei van datzelfde
MDDUZRUGWGHNHUNRI¿FLHHOLQJHEUXLNJHQRPHQ+HXJHPHUveld viert dan ook feest ter gelegenheid van dit diamanten jubileum. In de huidige parochiekerk (bouw gestart in
1958) draagt deken Mathieu Hanneman een jubileum mis
op. Hij wordt daarbij vergezeld door zeven oud-pastoors.
Het zangkoor Don Bosco en het Maastrichtse Strijkkwartet
voeren de Missa Sancte Don Bosco op die is gecomponeerd
door Ronald Franssen.

CATWALK IN MARIABERG In de Fatimakerk in
Mariaberg voert de kleur blauw de boventoon: blauwe
soepjurken, T-shirts, trainingsjacks, bloesjes, onderbroeken
en uniformen. Ze worden allemaal gepresenteerd op de
catwalk tijdens de modeshow Sjiek en Blauw. Meisjes van
negen tot dertien jaar hebben hun kleren allemaal zelf
gemaakt met hulp van studenten social work van Hogeschool Zuyd.
In de kerk hebben wijkbewoners zes huisjes gebouwd in de
sfeer van de jaren vijftig met daarin Sunlight zeep, sigarenbandjes, een wastobbe en kleren uit die tijd. De meisjes stelen de
show. Als echte mannequins op ruime schoenen met hoge
hakken paraderen ze rond en laten ze hun eigen creaties
zien. Volgens de krant zijn ze allemaal ‘blauwe sterren in
Blauw Dorp’.

FORSE KRITIEK OP PLANNEN TIMMERFABRIEK
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De plannen om van de voormalige Timmerfabriek een
cultuurcentrum te maken houden de gemoederen in de
JHPHHQWHUDDGEH]LJ+HWYRRUQHPHQRPHUKHW¿OPKXLV/D
Lumière en de repetitieruimte van Toneelgroep Maastricht
in onder te brengen stuit op bezwaren. De raadsleden vinden
een investering van twintig miljoen euro teveel, temeer
omdat de jaarlijkse exploitatiekosten zeven ton bedragen.
Ook vindt de raad, dat nog steeds onduidelijk is welke organisaties nog meer in het oude Sphinx-gebouw gaan zitten.
Bovendien vrezen de raadsleden leegstand van de gebouwen
ZDDULQ KHW ¿OPKXLV HQ GH WRQHHOJURHS QX QRJ JHKXLVYHVW
zijn. Menigeen vraagt zich af waarom de oorspronkelijke
opzet veertig miljoen kost en er nu plannen liggen die de
helft kosten.

Oranje-gekte slaat weer toe in Hyacintenstraat

Steengedicht van Maarten van den Berg

RELIËFS IN POORT MUSEUM AAN HET
VRIJTHOF Reliëfs van beeldhouwer Appie Drielsma

KINDERRAAD Wethouder Mieke Damsma installeert in
GH 5DDG]DDORI¿FLHHOGH .LQGHUUDDG ,Q GH]HUDDG NXQQHQ
vijftien kinderen van negen tot en met twaalf jaar meebeslissen
over zaken in de stad die hen aangaan. Ze mogen enkele
keren per jaar hun stem laten horen in de echte gemeenteraad
over onderwerpen die zijzelf belangrijk vinden. De kinderen
zijn afkomstig uit bijna alle wijken van de stad. De jonge
raadsleden worden ondersteund door kinderwerkers van
welzijnsinstelling Trajekt.

sieren de toegangspoort van het Museum aan het Vrijthof.
Ze vormen samen de middenstijl van de grote deuren. Het
beeldhouwwerk is 3.20 meter hoog en twee keer veertig
centimeter breed. Voor dit werk heeft Appie inspiratie geput
uit de geschiedenis van het gebouw (het oude Spaanse
Gouvernement), uit zijn eigen familie en uit eigen ervaringen.
De twee bronzen ‘strippen’ zijn opgebouwd uit woorden,
beelden en ornamenten.

TRAGISCH EINDE FAMILIEBEDRIJF TRIPELS
DANCETOUR PLENSTOUR De zesde editie van
Dancetour op de markt begint onder een stralende zon.
Het duurt tot ongeveer half zes als een enorme regenbui de
PDUNWYRORSLQKHWZDWHU]HW'HÀLQNHSOHQVKRXGWHHQXXU
aan waarna de activiteiten weer kunnen worden hervat. Veel
publiek is dan helaas al vertrokken maar de sfeer blijft
aanhoudend goed.

PROVINCIE STEUNT MAASTRICHT CULTURELE
HOOFDSTAD Maastricht Culturele Hoofdstad 2018
komt dichterbij. De provincie steunt het initiatief. De nieuwe
politieke coalitie in het gouvernement zegt ja tegen het streven
Maastricht in de vaart der volkeren op te stuwen. Er zijn wel
enkele voorwaarden gesteld maar politiek gezien hoeven
die geen beletsel te vormen. De provincie is bereid twintig
miljoen euro bij te dragen.
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De auto van Fernand Tripels wordt leeg aangetroffen in
Lanaken. Van de 52-jarige Fernand ontbreekt elke spoor.
Twee dagen later wordt zijn stoffelijk overschot gevonden.
Hij is door zelfdoding om het leven gekomen. Met het heengaan van Fernand en met de dood van zijn broer Dominique
(in 2006) is het gerenommeerde advocatenkantoor Tripels
ontdaan van de familie waaraan het zijn naam ontleent. Het
kantoor werd in 1868 gesticht door de overgrootvader van
beide broers. Zowel hun opa als hun vader stapten als
advocaat in het bedrijf. Hun vader Max is wel de bekendste.
Hij brengt het kantoor tot grote bloei. Hij wordt bekend als
Tweede Kamerlid voor de VVD en als voorzitter van MVV.
Volgens de zaakwaarnemer zal het kantoor onder de naam
Tripels blijven bestaan al is er nu geen Tripels meer als
advocaat werkzaam.
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Naamplaat Villapark onthult

Cento Miglia, rally met o.a. Fiatjes 500

MOSAE FORUM LIFT De lift in de kelder van Mosae
Forum begeeft het. Ze is defect. Op zich is dat geen nieuws
maar wel als het euvel in december 2011 ontstaat en in mei
nog steeds niet is verholpen. Bezoekers van het winkelcentrum
die in een rolstoel zitten en/of een handicap hebben, kunnen
de kelder niet meer in. Supermarkt Jumbo en slager Van
Melick zijn daardoor voor hen niet meer te bereiken.
Projectontwikkelaar 3W, eigenaar van Mosae Forum, hult
zich al maanden in stilzwijgen. De oorzaak van het defect
blijkt maar niet te achterhalen.

en Jekerdal en het Buurtplatform Jekerkwartier. De activiteit
is de eerste in een reeks ter gelegenheid van het 125-jarig
bestaan van het Villapark. Het is de eerste wijk die na de
ontmanteling van de vesting buiten de muren is gebouwd.
Sjuup Rekko, een van de initiatiefnemers, is bezig een boek
te schrijven over deze fraaie buurt met veelal 19e-eeuwse
en vroeg 20e-eeuwse huizen.

UNIVERSITEIT KRIJGT UNIEK SCHILDERWERK
VAN PIERRE KEMP Pierre Kemp is niet alleen Maastrichts beroemdste dichter, hij was ook een verdienstelijk
schilder. In 1931 vervaardigt Kemp twaalf zogeheten
FKRUHRJUD¿VFKH IDQWDVLHsQ (OI GDDUYDQ SUHVHQWHHUW :LHO
Kusters aan vertegenwoordigers van de universiteit. De
aanleiding is dat ze zijn aangekocht door een universitair
fonds en daardoor deel uitmaken van de UM-erfgoed collectie.
Het fonds heeft voor die collectie al werk aangekocht van
Charles Eyck en boeken van de oude jezuïeten bibliotheek.

NAAMBORD VOOR ENTREE VAN DE WIJK Het
komt niet vaak voor maar op de hoek Lambertuslaan / HeylerKRIÀDDQZRUGWHHQERUGRQWKXOGPHWGHDDQGXLGLQJVillapark.
Het nieuwe bord moet de entree naar de wijk markeren. Het
is een initiatief van het Buurtplatform Sint Pieter, Villapark
Mei 2012

BOOS Wyck is booming. In anderhalf jaar tijd zijn er
vijftig nieuwe bedrijfsvestigingen. Ondanks de crisis is het
stadsdeel razend populair bij nieuwe en gevestigde ondernemers. De OIW, de ondernemersvereniging van Wyck,
is echter boos op de gemeente als die zonder enig overleg
ELMQDGULHKRQGHUGQLHXZH¿HWVNOHPPHQSODDWVWRSSOHNNHQ
waar gewoonlijk auto´s kunnen parkeren.

FRANCISCUS ROMANUSWEG In verband met
werkzaamheden aan de A2 verdwijnt de afrit naar Wyck.
Het gevolg is dat de verkeersdrukte op de Romanusweg
toeneemt, de andere toegangsweg naar Wyck. Er ontstaan
opstoppingen ter hoogte van het Corio-winkelcentrum met
onder meer Mediamarkt. De gemeente ziet zich genoodzaakt ter plekke de opstelstrook naar de parkeerplaats langer
te maken. Vanaf de spoorbrug komen er twee rijstroken, één
voor de bezoekers van het winkelcentrum en één voor doorgaand verkeer.
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Politie Belgie controle i.v.m. wietpas

Flashmob op Bevrijdingsdag

LEONIE CORNIPS HOOGLERAAR TAALCULTUUR Leonie Cornips, de kersverse bijzonder hoogleraar

ONZE LIEVE VROUWE VAN DE WEG Op de feestdag

aan de universiteit, benadrukt in haar oratie Talen in beweging,
de rol van de ouders bij het al of niet doorgeven van het
dialect. Zij bepalen immers of ze hun kinderen opvoeden
met dialect als spreektaal. In Cornips’ ogen is het cruciaal
dat het dialect een spreektaal blijft. Limburg is wat haar
betreft uniek voor onderzoek naar taalcultuur. In een relatief
klein gebied zijn heel wat taalvariëteiten te vinden. Bovendien
wordt het dialect door ongeveer 900.000 inwoners gesproken.
Dat is maar liefst driekwart van de bevolking – van hoog
tot laag.

OVERVALLERS Het aantal overvallen in Maastricht
dreigt in 2012 behoorlijk te gaan stijgen. Burgemeester
Onno Hoes meldt in de Commissie Algemene Zaken dat er
in het eerste kwartaal van 2012 al 23 overvallen zijn gepleegd
tegen 25 en 31 in respectievelijk heel 2010 en 2011. Maastricht
is daarmee koploper in Limburg-Zuid. Ook het aantal
inbraken stijgt fors in het eerste kwartaal. Het zijn er al
479; in heel 2010 waren het er 385. Volgens Hoes gaat het
om ongrijpbare, individueel opererende jongeren. De cijfers
zijn opmerkelijk omdat landelijk een dalende lijn is te zien.
Inmiddels is een High Impact Crime Team opgericht om de
overvallen tegen te gaan.
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van Madonna della Strada (24 mei) zet pastoor Mattie Jeukens
van de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in het Wittevrouwenveld de werklieden van de A2 in het zonnetje. In
zijn kerk die vlak naast de A2 ligt, steekt de pastoor een
kaars aan voor de noeste werkers. Na de mis biedt hij hen
NRI¿H HQ YODDL DDQ 3DVWRRU -HXNHQV URHSW RRN GH KXOS LQ
van de heilige Barbara als patrones van de mijnwerkers èn
van de tunnelgravers. Haar naamdag is echter 4 december.

DERTIENDE KUNSTTOUR GENIUS LOCI Met als
thema De geest van de plek wordt de dertiende editie gehouden van de kunsttour. Deze kunstmanifestatie trekt zo’n
negenduizend bezoekers die kriskras door de stad toeren.
Bert Lemmens is de grote animator en organisator. De
porseleinfabriek Mosa aan de Meerssenerweg is dit keer de
uitvalsbasis. Ook de opening vindt er plaats. Van daaruit zijn
YLMIURXWHVXLWJHVWLSSHOGGLHSHU¿HWVRIWHYRHW]LMQWHYROJHQ
De tocht voert onder meer naar het Landbouwbelang, Marres,
de oude Brandweergarage en het Bonnefantenmuseum.

Mei 2012

%HQH¿HW:DONLQJ'LQHUYRRU$O]KHLPHUVWLFKWLQJ

Kunstenaar Joost Jeuken geeft pater Th. Smits uitleg
over de plaquette (foto Studio Harry Paping)

MAASTRICHTS AMATEURVOETBAL IN MINEUR

PATER CASTORIUS, HERDER VAN DE STOKSTRAAT Huub Reinders, fotograaf, schrijver en verzamelaar

SC Jekerdal mag dan kampioen zijn geworden, het blijkt
wel de enige te zijn in het Maastrichtse amateurvoetbal. De
clubs presteren in de competitie 2011-2012 over de hele
linie bijzonder slecht. Het gaat halverwege het seizoen al
goed mis als Vinkenslag ophoudt te bestaan. Voorzitter Harrie
Vroegop ziet zich genoodzaakt de stekker eruit te trekken.
De tweedeklasser speelt met VV Scharn het hoogst van
alle Maastrichtse voetbalclubs, maar kan geen representatief elftal meer op de been brengen. Aan het eind van het
seizoen kan Maastricht zijn wonden likken. VV Standaard
degradeert in de nacompetitie naar de vierde klasse. In die
vierde klasse vallen trouwens de zwaarste klappen. Rapid,
Sportclub Caberg en de Heeg (in het vorige seizoen nog
allemaal derdeklassers) degraderen weer en nu naar de
vijfde klasse. Rapid en de Heeg degraderen rechtstreeks,
Sportclub Caberg in de nacompetitie. Tegenover deze
tegenslagen staan maar enkele successen. VV Daalhof, in
2010-2011, nog zesdeklasser (!), speelt zich in de nacompetitie naar de vierde klasse. HSV uit Heugem presteert het
om in de nacompetitie te promoveren naar de tweede klasse.
Het krijgt daar gezelschap van VV Scharn dat het in de
nacompetitie niet redt om weer te promoveren. Maar de
club kan terugzien op een geslaagd seizoen. WVV uit het
Wittevrouwenveld houdt het in de nacompetitie lang vol
maar moet capituleren in de laatste wedstrijd. Het lukt de
club daardoor niet om te promoveren naar de vierde klasse.
Mei 2012

haalt een oude bekende voor het voetlicht: Pater Castorius.
Deze zielenherder wordt in de jaren vijftig en zestig in het
Stokstraat-kwartier op handen gedragen. Het gebied is in
die jaren verpauperd. De mensen wonen er in krotten en
de armoede is groot. De buurt staat slecht bekend en wordt
gemeden als de pest. Het bisdom vraagt aan pater Castorius,
Arnoldus Antonius Groothuis (1912-1989), om de buurt en
haar bewoners onder zijn hoede te nemen. Van meet af aan
pakt Castorius de zaken voortvarend, maar ook heel onorthodox aan. Hij gaat tussen de mensen wonen en laat zien dat
hij er voor hen is. Hij organiseert – vooral voor de jeugd
±WDOYDQDFWLYLWHLWHQ¿OPHQWRQHHODYRQGHQ6LQWHUNODDVavonden, jeugdkampen enzovoort. Huub Reinders heeft
de vele goede werken van de zielenherder en buurtwerker in
beeld gebracht met een fototentoonstelling en een prachtig
boek Herder laat je schaapjes gaan. Tevens wordt er een
plaquette onthuld door de Franciscaan pater Th. Smits op
de hoek van de Stokstraat en de Plankstraat, de plek waar
Castorius ooit met zijn werk begon. Het kerkbestuur van de
parochie van O.L. Vrouw´Sterre der Zee´ heeft het initiatief
genomen om ter herinnering aan, en uit dank voor het mooie
werk van pater Castorius, een herdenkingsplaquette te laten
realiseren door de Maastrichtse kunstenaar Joost Jeuken.

146

Mis voor de Heilige Barbara, beschermheilige van de tunnelbouwers en de mijnwerkers

Minister Schulz brengt bezoek aan bouwlocatie Station Noord
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Steunpilaren van LSO wonen repetitie bij

WAT WAS ER NOG MEER
BANANENBOXER ZEVENTIG JAAR OP DE
MARKT Groente- en fruithandel de Bananenboxer staat
zeventig jaar op de vaste weekmarkt. Opa Vroegop laat zich
RSPHLRI¿FLHHOLQVFKULMYHQELMGH.DPHUYDQ.RRShandel. Hij begint met venten in Roermond en Maastricht.
Zijn kleinzoon Hennie Vroegop staat nu wekelijks op de
markt net als zijn vader. Samen met zijn vrouw Suzanne
en zestien medewerkers runt Hennie een kraam met wat hij
noemt een 24-uurs glimlach.

KAMPIOENEN De zusjes Chimene en Geneviève zijn
landskampioen geworden in de categorie meisjes onder de
vijftien jaar. Ze trainen bij Judoclub Heracles uit Pey-Echt.
Er is nog een Maastrichts succes. Een combinatieteam van
judoclub Amby en JC Heracles pakt de landstitel bij de
jongens onder twaalf jaar.

Bezoek Minister Melanie Schultz inzake het nieuwe station

POLI VOOR MENSEN MET DOWN Het azM opent
de eerste poli in Limburg voor volwassenen met het Syndroom
van Down. In de poli werken diverse disciplines samen
zoals een KNO-arts, een oogarts, een tandarts, een cardioloog,
een gedragskundige en een arts voor verstandelijk gehandicapten. Door die samenwerking kunnen patiënten op één
ochtend op verschillende medische problemen worden
onderzocht. Elke eerste woensdag van de maand is de
polikliniek open.
DODENHERDENKING De jaarlijkse dodenherdenking
vindt plaats op het Herdenkingsplein. Het Koningsplein waar
normaliter deze traditie in stand wordt gehouden, is niet
beschikbaar wegens de werkzaamheden aan de A2-tunnel.
Zowel gouverneur Theo Bovens als burgemeester Onno
Hoes leggen kransen en spreken de aanwezigen toe. Hoes
legt in zijn toespraak de nadruk op de jeugd.

CRUISESCHEPEN

Europese rederijen ontdekken
Maastricht als halteplaats voor hun riviercruiseschepen.
De een na de ander meert aan. Het heeft te maken met de
Floriade in Venlo. Reders bieden reizen aan naar de Floriade
en koppelen er direct een trip naar Maastricht aan vast. De
schepen komen via de Rijn ons land binnen en varen via
Venlo naar Maastricht en soms verder door het Albertkanaal
naar Antwerpen.

Mei 2012
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Ontroerend beeld van de Dodenherdenking op het Herdenkingsplein

BIJNA ACHT MILJOEN EURO De gemeente houdt
over 2011 7,7 miljoen euro over. Het is een incidentele meevaller in de vorm van een vertrekpremie die de ex-Belvédère
partners ING en Bouwinvest betalen. De gemeente werkte
met beide bedrijven samen om het Belvédère-project van de
grond te trekken. Ze willen echter uit het project stappen.
Ze zien er geen heil meer in en kopen zich uit. De regie van
de ontwikkeling van het terrein is nu volledig in handen van
de gemeente. Voor dat doel zet de gemeente het geld even
opzij.
KINDEROPVANG OVERWEGEND GOED De
kwaliteit van de instellingen voor kinderopvang is overwegend goed. Er zijn geen misstanden. Dat blijkt uit de
inspecties van de gemeente bij ruim veertig opvangplekken,
zoals kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus. Slechts bij twaalf bezochte locaties is sprake
van een of meer tekortkomingen.
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STADSPROCESSIE De stadsprocessie in de binnenVWDGLVHHQVXFFHV=HJHOGWDOVGHRI¿FLsOHDIVOXLWLQJYDQGH
Servaasweek. Ruim vijftig groepen, circa 750 deelnemers,
lopen mee.
LEONIDAS WINT DISTRICTSBEKER Het is niet het
eerste team van voetbalclub Leonidas dat de districtsbeker
wint. Het is het tweede elftal dat vriend en vijand verbaast
door die beker te winnen. Het gaat om de beker voor reserveteams. In Tegelen trekken de jongens uit Wolder in een
beslissingswedstrijd tegen UDI’19 aan het langste eind.
Na de reguliere speeltijd volgt nog een verlenging en als die
ook geen winnaar oplevert, geven penalty’s de doorslag. De
Woldenaren nemen die het beste en geven de mannen uit
Uden het nakijken.

Mei 2012

De vroegere stoffeerderij en woninginrichting Gorter bestaat al vanaf
1933. Gestart in de Stenenbrug nr.
6 als stoffeerderij, is de zaak daarna
verhuisd naar Caberg en werd het
woninginrichting met een breed assortiment. In 1986 is de zaak verhuisd
naar de Stationsstraat, gehuisvest
in het huidige pand van Fin Bec. In
januari 2004 is de overstap gemaakt
naar het huidige, statige herenhuis
in de Stationsstraat 9, met de mooi
aangelegde buitentuin. Langzaamaan
is woninginrichting veranderd in
interieurconcepten, wat wil zeggen
dat de totale keten van ontwerpen,
vervaardigen, inrichten en de bouwbegeleiding daaronder valt.
Coen Gorter omschrijft zichzelf als
een ‘stoffenfreak’, iemand die iets
heeft met kleur, materiaal en design
van allerlei soorten stoffen en daar ook
alles van weet. Het totale assortiment
bestaat uit gordijnen, meubels, verJaarboek Maastricht 2011-2012

lichting en vloerbedekking en dat alles in het hogere en topsegment. Niet
alleen de Maastrichtenaar behoort tot de
klantenkring, maar vooral ook daarbuiten. Zelfs mensen uit de Randstad
weten de zaak te vinden, via mond
tot mondreclame. Door bezoeken aan
veel beurzen worden de laatste ontwikkelingen en innovaties op de voet
gevolgd, waarbij Coen zoekt naar
vernieuwing en trends, om daar een
eigen (in)richting aan te geven. Hij
doet dat vooral vanuit de intuïtie en
emotie, pas daarna komen de ratio
en de zakelijkheid. Hij kruipt in de
huid van de opdrachtgever en geeft
dan zijn advies. Niet om te behagen,
maar om vertrouwen te geven dat er
een match is tussen wat de klant mooi
vindt en wat in het budget past.
Coen Gorter heeft de zaak uitgebouwd met zijn vrouw en inmiddels
is hun dochter Aimée al vier jaar
werkzaam in het bedrijf. Het pand is
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onderdeel van de ‘Franse’ allure
van de Stationsstraat, de entree van
de stad vanaf het station.
Coen is trots op wat hij, samen met
zijn vrouw, heeft bereikt. “Niets is
mooier dan zien dat je mensen gelukkig en blij kunt maken met jouw
advies en assortiment”, zegt hij met
een glimlach.

Coen Gorter Interieur concepten
v.l.n.r.
Maria Gorter-Sleijpen,
Aimée Gorter en
Coen Gorter
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Jaarboek Maastricht 2011-2012

Augustus 2011
September 2011
Oktober 2011
November 2011
December 2011
Januari 2012
Februari 2012
Maart 2012
April 2012
Mei 2012
Juni 2012
Juli 2012

Ed Spanjaard
Vlieg naar Maastrichtenaar vernoemd
Trompe L’oeil
Kort geding over wietpas
Jong geleerd, oud gedaan
Universiteit scoort hoog
Fietsenjacht
Zuidvariant voor Noorderbrugtracé
Theaterspektakel Maastrichts zilver
Kastanjes omgezaagd
Rapid en WVV fuseren tot Geusselt Sport
Kleurrijk Vrijthof
Fransman 25 jaar pastoor van Wyck
Geusseltzwembad
Massale belangstelling voor A2-tunnel
Jan Hoen in opspraak
Grootscheepse gecoördineerde actie
Stadspark concerten
Alleen vrouwen in de Corona
Kinderpaspoorten
Overbodig kanaal volgestort met afval
Zonnepanelen op Eiffelgebouw
Geusseltstadion kleurt oranje
De burgemeestersfamilie Ceulen
Speeltuin Heer in en uit de brand
Bijstandsfraude
Stadslab in Ridderbrouwerij
Oorlogsmonument in Limmel
Cellebroederskapel vijfhonderd jaar
Handjes
Fietsersbond houdt peiling
Maastricht krijgt 22 struikelstenen
Maastrichts mooiste met buitenlandse winnaars
Engeltje van Rieu
Manus van Alles festival
MVV minder risicovol
Mart Smeets in Kruisherenhotel
Wisseling van de wacht
Strijd tegen afvaldumping
Ruben L. Oppenheimer
Roeien voor alle studenten
Dealende jeugd
Open kloosterdag
Miljoenen bezoekers speeltuin Fort Willem
Meester Math met pensioen
Grafveld in Borgharen
Vale gier in Oehoevallei
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Een stralende Ed Spanjaard ontvangt koninklijke onderscheiding

ED SPANJAARD Na twaalf jaar chef-dirigent te zijn
geweest bij het Limburgs Symfonie Orkest (LSO), neemt
Ed Spanjaard afscheid. Op afscheidsconcerten in Heerlen
en Maastricht is het programma door hem zelf gekozen.
Een van de optredende solisten is de Estse mezzosopraan
Helen Lepalaan. De Dichter des Vaderlands Ramsay Nasr
heeft voor de gelegenheid enkele gedichten gemaakt. Tijdens
zijn concert in Maastricht wordt Spanjaard geridderd
tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. LSO-directeur
Henri Boeren benoemt hem tot honorair dirigent van het
orkest. Boeren omschrijft Spanjaard als een bevlogen dirigent,
toegewijd musicus, groot inspirator en buitengewoon
sympathieke collega.

VLIEG NAAR MAASTRICHTENAAR VERNOEMD
Het zal je maar gebeuren. Een pas ontdekte Olifantenstrontvlieg krijgt je naam. Het overkomt Paul Beuk van het
Natuur Historisch Museum. De Rus Nikita Vikhrew heeft
het beestje opgespoord en dat beschreven in de Russian
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Entomological Journal. De vlieg heet Azalia Beuki en
verblijft momenteel in het zoölogisch museum van Moskou.
Paul hoopt binnenkort een paar vliegjes van de Rus te krijgen.
Paul heeft niet zoveel op met strontvliegen maar is heel
verguld over het eerbetoon dat hem ten deel is gevallen. Hij
heeft die eer te danken aan het werk dat hij verricht voor de
website Diptera. De site is een platform voor specialisten op
het gebied van muggen en vliegen.

TROMPE L’OEIL2SHHQÀDWDDQGHNDVWHHO+LOOHQUDDGweg, pal naast de A2 is sprake van gezichtsbedrog. Vanaf de
weg zie je op de eerste verdieping namelijk een goedlachse
tweeling, maar in werkelijkheid zie je op fotopanelen een
trompe l’oeil. Het oog vergist zich, de pupillen worden
PLVOHLG'HGHVEHWUHIIHQGHÀDWOLJW]RNRUWRSGHVQHOZHJ
dat de bewoners mochten verhuizen. Woningcorporatie
Woonpunt bedacht de fotopanelen om argeloze automobilisten op de A2 de illusie te geven dat er nog steeds mensen
wonen.
Juni 2012

Kort geding vereniging coffeeshops en Josemans

Opening Museum aan het Vrijthof

KORT GEDING OVER WIETPAS De helft van de
coffeeshops gaat weer open. De rechter heeft bepaald dat
de invoering van de wietpas wettelijk is toegestaan. Marc
Josemans heeft namelijk een kort geding aangespannen
tegen de burgemeester. De voorman van de gezamenlijke
coffeeshops doet dat om van de rechter een principiële uitspraak uit te lokken. Het draait om de vraag of de wietpas en
met name de verplichte registratie niet in strijd zijn met de
regels omtrent de privacy. De rechter laat al tijdens de zitting
blijken dat wat hem betreft die uitspraak er niet komt. Hij
vindt daarvoor een kort geding niet het geschikte middel.
Hij zet dan ook vraagtekens bij het spoedeisende karakter
van de zaak. In zijn uitspraak is dit standpunt eveneens te
vinden. Daarin stelt hij dat de bestuursrechter eraan te pas
moet komen om een ‘meer afgewogen oordeel’ af te dwingen.
Zo’n oordeel is echter pas eind 2012 te verwachten. OnderWXVVHQ OLMGHQ GH VKRSV ÀLQNH RP]HWYHUOLH]HQ RPGDW QRJ
geen tien procent van de vroegere klanten zich wil laten
registreren.

UNIVERSITEIT SCOORT HOOG Wereldwijd behoort
de UM tot de top-20 van universiteiten die korter dan vijftig
jaar bestaan. Het toonaangevende blad Times Higher Education Magazine publiceert elk jaar zo’n lijstje maar dit keer
is er een apart rijtje gekomen van jonge universiteiten. Het
rijtje wordt aangevoerd door een universiteit uit Zuid-Korea.
FIETSENJACHT De chaos op het Stationsplein lijkt
PHWGHGDJWRHWHQHPHQVLQGVHUQLHXZH¿HWVHQUHNNHQ]LMQ
geplaatst. Het staat er vol met wild geparkeerde vehikels,
ZHHV¿HWVHQ HQ ¿HWVZUDNNHQ 0HGHZHUNHUV YDQ KHW WHDP
‘Handhaving’ gaan met slijptol en ander gereedschap aan
GHJDQJRPZHHUZDWPHHUUXLPWHWHVFKHSSHQGRRU¿HWVHQ
te verwijderen.

ZUIDVARIANT VOOR NOORDERBRUGTRACÉ

vereniging Visstandverbetering Maas organiseert tijdens
de nationale hengelsportdag een workshop voor de jeugd.
Achter stadion de Geusselt krijgen de jeugdige vissertjes
uitleg over hengel, aas en waterdiertjes. Ook mogen de kids
zelf een lijntje uitgooien mits ze de gevangen vissen weer
teruggooien.

De gemeente is eruit. Ze kiest voor de zuidelijke variant
om de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug te verleggen.
Een deel van het industrieterrein Bosscherveld moet daardoor
het veld ruimen. Zo moeten onder andere Houthandel de
Maas, Raike, Vredestein, Gamma, Leenbakker en de
opslagloods van de Tempeleers worden verplaatst. Deze
variant sluit straks de Hoge en de Lage Fronten aan elkaar
en spaart speeltuin Fort Willem en de vestingwerken. De
stichting Maastricht Vestingstad reageert verheugd op het
plan. Meubelboulevard Pans is minder enthousiast omdat
het straks helemaal geïsoleerd komt te liggen.

Juni 2012
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JONG GELEERD, OUD GEDAAN De hengelsport-

Massale deelname aan Mestreechs zilver

Mestreechs zilver als opening Museum aan het Vrijthof

THEATERSPEKTAKEL MAASTRICHTS ZILVER

KLEURRIJK VRIJTHOF Het Vrijthof kleurt als een
regenboog. Er ligt een kleurentapijt van wol. Het is het
sluitstuk van de actie Breien voor Breinen van het Alzheimer
Centrum Limburg. Maar liefst 1140 meter wol is voor het
goede doel aan elkaar gebreid. De reuze knotten kunnen
worden opgekocht om bedrijven en dergelijke mee op te
ÀHXUHQ 'H DDQ HONDDU JHNQRRSWH VMDDOV V\PEROLVHUHQ KHW
zware werk dat mantelzorgers voor dementerenden doen.

Pieter van Vollenhoven opent het Museum aan het Vrijthof.
Het oude Spaans Gouvernement is drastisch verbouwd en
omgetoverd tot een prachtig museum. Ter gelegenheid van
GHRI¿FLsOHRSHQLQJZRUGWRSKHW9ULMWKRIKHWWKHDWHUVSHNWDkel Mestreechs zèllever opgevoerd. De titel verwijst naar de
gelijknamige expositie die in het museum te zien is. In de
twee uur durende voorstelling passeert de hele historie van
de stad de revue. Aan het megaspektakel doen maar liefst
1500 vrijwilligers mee.

KASTANJES OMGEZAAGD Bij een controle ontdekt
de gemeente dat 384 paardenkastanjes moeten worden gekapt.
Ze zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Hierdoor
vormen ze een acuut gevaar voor hun omgeving. Het zijn
vooral kastanjebomen die jonger zijn dan vijftig jaar. Oudere
bomen blijken beter tegen de ziekte opgewassen te zijn.

FRANSMAN 25 JAAR PASTOOR VAN WYCK
Pastoor Alain Tardier is 25 jaar pastoor van de Sint-Martinusparochie in Wyck. Hij is wellicht de enige pastoor die de
gehele periode één parochie heeft gediend… en dus ook
nooit promotie heeft gemaakt. Hij zit er niet mee. Integendeel,
hij voelt zich thuis in Maastricht. Het is de enige plek in
Nederland waar hij zegt als Fransman te kunnen leven. De
pastoor komt uit een dorpje bij Saint-Quentin in NoordFrankrijk.

RAPID EN WVV FUSEREN TOT GEUSSELT
SPORT De voetbalclub WVV heeft al anderhalf jaar zijn

GEUSSELTZWEMBAD De bouw van het nieuwe

intrek genomen bij buurman Rapid (in verband met de
bouw van het nieuwe zwembad) als het tot een heuse fusie
komt van de twee ‘oeroude ’ Maastrichtse voetbalclubs. De
samenwerking vlot zo goed dat er een nieuwe club komt,
Geusselt Sport. Ze gaat in de vijfde klasse spelen. Het
nieuwe Geusselt Sport telt vierhonderd leden, met ongeveer
evenveel oud WVV-leden als oud-leden van Rapid.

zwembad de Geusselt heeft heel wat voeten in aarde. Er
LV HHQ FRQÀLFW WXVVHQ GH JHPHHQWH DOV RSGUDFKWJHYHU HQ
hoofdaannemer Van Wijnen. De Raad van Arbitrage voor
de Bouw moet eraan te pas komen. De kwestie draait om de
buitengevel die scheef staat. Daardoor komt de ophanging
van de speciale buitentegels in het gedrang. De gemeente
wint de zaak; de aannemer moet de buitengevel aanpassen.
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Veel bekijks tijdens open dag A2

MASSALE BELANGSTELLING VOOR A2-TUNNEL

GROOTSCHEEPSE GECOÖRDINEERDE ACTIE

De A2-tunnel is er nog niet maar de contouren van de tunnelmonden zijn al te ontwaren. Zo’n 5500 mensen laten zich de
kans niet ontnemen om alvast een kijkje te nemen achter de
bouwschermen. Avenue A2 is op die massaliteit niet bedacht.
Er ontstaan daardoor zelfs wachttijden bij de busjes die de
nieuwsgierigen naar de bouwplaatsen moeten brengen.

Onder de naam Bellande vindt op de Maas een internationale
opsporingsactie plaats die zijn weerga niet kent. Agenten
van de Koninklijke Marechaussee, van de Politie Limburg
Zuid en van de anti-stroperij eenheid uit België varen de
Maas tussen Eijsden en Itteren op en neer in snelle bootjes.
Ze controleren het gebied op diverse delicten zoals illegaal
vissen en kamperen, het dumpen van afval en geluidsoverlast.
Ze controleren ook mensen uit het voormalige Oostblok die
voor nogal wat overlast kunnen zorgen. De vangst is ondanks
de enorme inzet mager. Vooral de overlast van OostblokNHUVYDOWPHHHQLVLQHONJHYDOÀLQNDIJHQRPHQ9ROJHQV
projectleider Patrick Spronken van de politie Limburg Zuid
komt dat laatste vooral omdat er regelmatig wordt gecontroleerd en de betrokkenen daardoor naar elders verkassen.
Aan de grootscheepse actie wordt verder meegewerkt door
Rijkswaterstaat, de douane, de Groene Brigade van de
provincie Limburg, de Waalse dienst voor de Visserij en de
federale politie van Luik en Antwerpen.

JAN HOEN IN OPSPRAAK Raadslid Jan Hoen ligt
onder vuur. De aanleiding is zijn innige relatie met Winterland. De Rekenkamer constateert dat Hoen wel erg opzichtig
allerlei belangen verstrengeld heeft. Door het faillissement
van Winterland komen zaken op tafel die zijn integriteit
aantasten. De burgemeester schakelt het bureau Capra in
om vooral de relatie tussen Hoen en Winterland in kaart te
brengen. Hoen is het met de keuze van het bureau niet eens.
Hij verzoekt om een ander bureau om tot een integer onderzoek te komen en weigert alle medewerking.
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EK wedstrijd Ned-Den trekt veel kijkers

Hardloopwedstrijd tijdens Sjaander Broonk

STADSPARK CONCERTEN De cultuurzomer Maastricht 2012 wordt op een bijzondere manier geopend met
een stadsparkconcert op de Onze Lieve Vrouwewal. Het is
de bedoeling dat elke zondagmiddag – gedurende de hele
zomer – in het park een concert plaatsvindt. Een lang
vervlogen traditie wordt hiermee nieuw leven ingeblazen.
In 1883 geeft het Maastrichts Stedelijk Orkest het eerste
concert in het stadspark. De Koninklijke fanfare Sint-Cecilia
uit Kanne en de fanfare Sint-Hubertus uit Maastricht bijten
de spits af. Onder het motto Tout Maastricht in het Stadspark
zullen harmonieën en fanfares uit de Euregio, maar ook
musici van het Maastricht Salonorkest, het Joep van Leeuwen
Kwintet, The Hague Strings Variations, Mélodie Moureau
uit Luik en de Maastrichtse Componisten de concerten opluisteren. De Cultuurzomer is een gezamenlijk initiatief van
Maastricht & Euregio 2018, VVV Maastricht en Kunstactief
Maastricht.

KINDERPASPOORTEN Door nieuwe regelgeving

ALLEEN VROUWEN IN DE CORONA Professor
Cathrien Bruggeman van de UM zorgt voor een primeur.
Bij de promotieplechtigheid van haar promovendus Wendy
Haesen bestaat de zevenkoppige corona (beoordelingscommissie) uitsluitend uit vrouwen. Bruggeman wil daarmee
een statement afgeven. Het is haar een doorn in het oog dat
de meeste corona’s door mannen worden bevolkt en vrouwen
überhaupt ondervertegenwoordigd zijn. En dan te bedenken
dat de meeste promovendi tegenwoordig vrouwen zijn..
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mogen kinderen niet meer worden bijgeschreven in het
paspoort van hun ouders. Ze moeten voortaan een eigen
reisdocument hebben. De nieuwe regels zorgen bij de
gemeentelijke dienst burgerzaken voor een run op het
kinderpaspoort. Het leidt tot een wachttijd van maanden.
En dat komt omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken
haar zaakjes niet op orde heeft. Het ministerie heeft zich
niet voorbereid op een grote drukte maar belooft beterschap
en zegt de paspoorten sneller te laten drukken.

OVERBODIG KANAAL VOLGESTORT MET
AFVAL Werknemers aan de A2 ontdekken dat er veel
vuilnis is gestort in een deel van het tracé. Het blijkt te gaan
om vuilnis dat in de jaren twintig en dertig daar is gestort.
Ooit is op die plek in een oude Maasarm een kanaal gegraYHQLQKHWNDGHUYDQGHZHUNYHUVFKDI¿QJ+HWNDQDDOLVDO
snel overbodig want het helpt niet als bescherming tegen
hoogwater. Om die reden wordt het weer volgestort met
allerhande rotzooi. Op die plek, tussen de Scharnerweg en
GH9ROWDVWUDDW ]LMQ ODWHU GH$1:%ÀDW KHW LQPLGGHOV DIgebroken KPN-kantoor en enkele huizen van Wijckerpoort
gebouwd. In de grond zit ook afval van de aardewerkindustrie in de vorm van scherven. De meeste grond is niet
ernstig verontreinigd. Daar waar dat wel het geval is, zal de
grond worden afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf.
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Wethouder Nuss met de zonnepanelen op de Eiffel

ZONNEPANELEN OP EIFFELGEBOUW Op het
dak van het monumentale Eiffelgebouw aan de Boschstraat
worden 367 zonnepanelen geplaatst. Ze hebben een oppervlakte
van 623 vierkante meter. Op de nieuwbouwwoningen aan
het Lindenkruis komen 213 zonnepanelen met een oppervlakte
van 362 vierkante meter. De panelen hebben een capaciteit
van 90.000 (Eiffel) en 55.000 kWh (Lindenkruis). Op jaarbasis
leveren ze een besparing op de uitstoot van CO2 van 40.000
kilogram. Die vermindering is vergelijkbaar met de uitstoot
van 27 (normale) auto’s die elk 10.000 km per jaar rijden.
De kosten van de panelen op het Eiffelgebouw bedragen
240.000 euro. Op jaarbasis leveren ze stroom op voor
ongeveer 45 huishoudens (180 personen). Het is de bedoeling
dat de panelen straks voor stroom zorgen voor meer gebouwen
in het gebied. Vooralsnog kunnen het Informatiecentrum
%HOYpGqUHHQKHWHOHNWULFLWHLWVQHWHUYDQSUR¿WHUHQ'HSDQHOHQ
hebben een levensduur van 25 jaar.
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GEUSSELTSTADION KLEURT ORANJE De Geusselt
is het decor van een heuse interlandwedstrijd – voor het
HHUVWLQMDDU-RQJ2UDQMHVSHHOWHUGH(.NZDOL¿FDWLHwedstrijd tegen Bulgarije. Oranje wint met 5-0 in een goed
gevuld stadion. Onze jongens voeren nu hun groep aan en
zetten daarmee een belangrijke stap richting plaatsing voor
het EK 2013.

DE BURGEMEESTERSFAMILIE CEULEN Aan
de muur van de Winhof aan de Burgemeester Ceulenstraat
komt een plaquette te hangen. Het gaat om een eerbetoon
aan de familie Ceulen die liefst vier generaties burgemeesters
van de voormalige gemeente Sint Pieter heeft geleverd. De
familie woont al generaties lang in de voormalige burgemeesterswoning. De plaquette eert Paul (burgemeester van 18031818), Peter (1838-1877), Johannes (1877-1910) en Leon
(1910-1920). De familie Ceulen heeft het op Sint Pieter aldus
97 jaar voor het zeggen gehad.
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Wethouder Costongs ontvangt boek Heiligdomsvaart 2011

Pieter van Vollenhoven opent het Museum aan het Vrijthof

SPEELTUIN HEER IN EN UIT DE BRAND Vandalen
steken de opslagschuur in brand van de speeltuin aan de
Laan in den Drinck. Allerlei materiaal gaat in vlammen
op. Tessa van Mourik, voorzitter van de stichting die de
speelvoorzieningen exploiteert, spreekt van een regelrechte
ramp. De schuur is namelijk niet verzekerd, simpelweg omdat
geen enkele verzekering die tegen een redelijke prijs wil
verzekeren. In Heer zitten ze gelukkig niet stil. Spontaan
gaan de Heerdenaren acties op touw zetten om gelden bijeen
te garen. Als sluitstuk van de acties is er op een zondagmiddag
in de tuin een groot feest onder het motto Speeltuin Heer uit
de brand!

STADSLAB IN RIDDERBROUWERIJ De voormalige
brouwerij van de Ridder tussen de twee Maasbruggen in
Wyck is het decor voor een zogeheten stadslab. In dat lab
krijgen burgers de gelegenheid mee te denken over vier
ontwikkelingsprojecten. De tijd dat de gemeente alleen met
een projectontwikkelaar plannen maakt en uitvoert is voorbij.
Verantwoordelijk wethouder Gerdo van Grootheest: “In het
stadslab worden mensen uitgedaagd om mee te denken en
te praten. Dat kunnen buurtbewoners zijn, kunstenaars maar
ook beleggers en woningcorporaties”. De stad begint met
vier thema’s: het Sphinxpark, de oude brandweerkazerne
aan de Capucijnenstraat, de Tapijnkazerne en oude monumenten in de stad.

BIJSTANDSFRAUDE Het in 2010 ingezette gemeentelijk
beleid om vaker en strenger te controleren op bijstandsfraude
sorteert steeds meer effect. Het levert zowaar 132.000 euro
op. In 2010 is voor € 692.000 fraude geconstateerd; in 2011
voor € 824.000. Volgens Richard Vleugels van de gemeente
is deze ‘winst’ te danken aan het inzetten van meer medeZHUNHUV0DDURRNGHRS]HWYDQWZHHVSHFL¿HNHSURMHFWHQ
levert geld op. In het project “Wie is de vader?” speuren
controleurs naar vaders die hun alimentatieplicht verzaken
en op die manier de Sociale Dienst benadelen die dan
moet uitkeren. De opbrengst ervan is € 60.000. Het project
‘Derde geldstroom’ richt zich op uitkeringsgerechtigden die
naast hun uitkering nog geld verdienen. Het resultaat van
deze actie is dat twaalf uitkeringen zijn gestopt.
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OORLOGSMONUMENT IN LIMMEL De Limmelse
buurtraad ontdekt dat het oorlogsmonument op de begraafplaats niet op de lijst staat van het Landelijk Comité 4 en 5
mei. Bij de oprichting van het monument in 1995 is destijds
verzuimd om een landelijke erkenning te bewerkstelligen.
Die omissie wordt alsnog rechtgezet. Het gedenkteken
vermeldt 21 namen van Limmelse slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Een van die namen is die van kapelaan
Lochtman naar wie het buurtcentrum is vernoemd. Lochtman
zit in het verzet en wordt verraden. Wegens verzetsdaden
en het verbergen van onderduikers wordt hij opgepakt en
op transport naar Bergen-Belsen gezet. Hij overlijdt hier in
1945 door uitputting en verhongering.
Juni 2012

ANWB vakantiecontrole

Stormcode oranje: net als EK voetbal storm in een glas water

CELLEBROEDERSKAPEL VIJFHONDERD JAAR

Amsterdam die al meer monumentale gebouwen in Maastricht in haar bezit heeft. Ter gelegenheid van het jubileum
verschijnt in de reeks Maastrichts Silhouet (nr. 79) een
boekje over de kapel.

De Gotische Cellebroederskapel is vanaf de Brusselsestraat
niet zichtbaar. Toch weten velen de kapel te vinden via de
Cellebroedersgang, een zijstraatje van de Brusselsestraat.
De kapel bestaat inmiddels vijf eeuwen. Ze is ooit gesticht
door de Cellebroeders. Ze leefden in een kleine gemeenschap
van twaalf broeders. In de stad knappen ze het vuile werk
op, zoals doden begraven en zieken verzorgen, waaronder
pestlijders, geesteszieken en zwakzinnigen. De broeders
zijn echter niet altijd van onberispelijk gedrag. Meer dan
eens moeten de grauwzusters uit Hasselt bijspringen. Tijdens
de Franse revolutie moeten de broeders uit de stad vertrekken.
De kapel doet dan dienst als opvang voor bedelaars en
‘gebrekkigen’. In 1822 komt er een bank van lening in. In
de loop der jaren is het gebouw een koetshuis, een kunstatelier,
een opslagruimte en een gevangenis. Geen wonder dat het
gebouw steeds meer verpaupert. In 1940 kopen de broeders
van de Beyart het ernstig vervallen complex. Bij een verbouwing in de jaren zestig wordt onder de dikke kalklagen de
originele beschildering teruggevonden en de oorspronkelijke
decoratie van het plafond. In 1995 dragen de broeders van
de Beyart voor een symbolische gulden de kapel over aan
een stichting waar Job Cohen de eerste voorzitter van wordt
(naar verluidt kon Cohen niet betalen omdat hij nog geen
wöllemke op zien tès hat). Odile Wolfs, de huidige voorzitter,
draagt op haar beurt voor twee munten van vijftig eurocent
het eigendom over aan stichting Hendrick de Keyser in

FIETSERSBOND HOUDT PEILING De afdeling
Maastricht / Heuvelland van de Fietsersbond zet een poll uit
RPGHYRRUNHXUYDQ¿HWVHUVWHSHLOHQYRRUHHQWRHNRPVWLJH
GLUHFWH ¿HWVYHUELQGLQJ WXVVHQ 0DDVWULFKWZHVW HQ RRVW
Aanleiding is de geplande verlegging van de aanlanding
van de Noorderbrug. Bij de voorbereiding van dit plan is
DDQDOOHVJHGDFKWEHKDOYHDDQGH¿HWVHUVDOGXV/HR0DDWKXLV
van de Maastrichtse afdeling van de bond. En dat is eigenlijk
YUHHPG YRRU HHQ VWDG GLH GH ¿HWV DOV JH]RQGKHLGVYHKLNHO
SURPRRW 0DDWKXLV SOHLW YRRU HHQ ]RJHKHWHQ FRQÀLFWYULMH
route tussen oost en west: “Als auto’s straks niet meer worden
gehinderd door stoplichten, moet dat eigenlijk ook voor
¿HWVHUVJHOGHQ´9ROJHQV0DDWKXLV]LMQHU¿HWVHUVGLHNLH]HQ
voor de Noorderbrug als snelste verbinding. Er zijn er echter
RRNGLHHHQ¿HWVSDGZLOOHQRSGHVSRRUEUXJ
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HANDJES Terrasbezoekers laten heel vaak hun mobiele
telefoons liggen. Deze rondslingerende apparaten zijn een
gemakkelijke prooi voor gauwdieven. Wijkagent Roy Bogmans
kan het niet langer aanzien en gaat ‘handjes’ uitdelen. Het
]LMQÀ\HUVLQGHYRUPYDQHHQKDQGRPMRQJHUHQWHZLM]HQ
op hun nonchalante gedrag.

Eerste Stolperstein in de Koestraat

Maastrichts Mooiste 2012

MAASTRICHT KRIJGT 22 STRUIKELSTENEN

Bij de Euregionale Toploop (15 km) wint Achim Tholen.
Op de 15 km zegeviert bij de vrouwen Chrisl Viebahn, alle
twee uit Duitsland. Bij de mannen op de gewone 15 km
komt Iwan Theunissen als eerste over de streep. Op de 10 km
zegeviert bij de vrouwen Anke Linssen en bij de mannen de
Hongaar Krisztian Szücs. De 5 km is bij de vrouwen een
prooi voor het duo Bo en Britt Ummels en bij de mannen
voor de Belg Nick Raymaekers. Mike Broers, woordvoerder
van de organisatie, is laaiend enthousiast: “De hardlopers
komen van heinde en verre en zien Maastrichts Mooiste als
een mooi uitstapje, al valt menigeen het parcours wat tegen
YDQZHJHGHSLWWLJHNOLPPHWMHV'HYODDLDDQGH¿QLVKGRHW
menigeen deugd. Zoiets hebben ze nog nooit meegemaakt”.
Broers wijst er nog eens op dat Maastrichts Mooiste niet
primair gericht is op het leveren van prestaties. Het streven
is zoveel mogelijk mensen aan het hardlopen te krijgen. En
dat is volgens hem heel goed gelukt al moet hij toegeven
dat de koers – voor wat betreft het aantal lopers – wel aan
zijn limiet zit. Broers: ”Wij willen ons niet zozeer onderscheiden door de grootste te zijn, maar wel door wat we de
lopers te bieden hebben”. Een hoogtepunt is ongetwijfeld de
wedloop voor achthonderd (!) kinderen van vier tot en met
acht jaar. De kleintjes lopen een paar keer rond het stadhuis.
Intussen worden ze aangemoedigd door hun ouders, opa’s
en oma’s die op zonovergoten terrassen op de Markt een
drankje nuttigen. Eindelijk toont Maastricht (waar de sport als
een stiefkind wordt behandeld) zich van haar sportieve kant.

Wethouder André Willems metselt het eerste struikelsteentje
in de Koestraat. Het zullen er uiteindelijk 22 worden.
Ze herinneren aan inwoners van Maastricht die tijdens de
Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en vermoord. Voor
elk huis van waaruit iemand is weggevoerd, komt zo’n
Stolperstein te liggen met de naam van de desbetreffende
persoon. Ongeveer driehonderd joodse inwoners van de
stad zijn tijdens de oorlog gedeporteerd. Voor elk van hen
gaat het Werkcomité Struikelstenen Maastricht een steen
plaatsen. Het herinneringsproject is opgezet door de Duitse
kunstenaar Gunter Demnig. In diverse Europese landen liggen
al meer dan 32.000 stenen, onder meer in Hongarije,
Oekraïne, Duitsland, Polen, Tsjechië enz. In Limburg liggen
al stenen in Vaals, Gulpen, Kerkrade en Eijgelshoven.

MAASTRICHTS MOOISTE MET BUITENLANDSE
WINNAARS Het evenement Maastrichts Mooiste begint
aan haar negende editie. De belangstelling is overweldigend.
Het gebeuren komt in het rijtje te staan van belangrijke
evenementen in de stad zoals het Preuvenemint en de TEFAF.
Ook de economische impact van het gebeuren begint aardig
mee te tellen. Zo’n vijfduizend (!) lopers lopen mee en zorgen
ervoor dat Maastricht in elk geval één keer per jaar oogt als
een sportstad. Ook de publieke belangstelling is enorm mede vanwege het stralende weer. Het evenement kent drie
te lopen afstanden te weten de 15, de 10 en de 5 kilometer.
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Ook dit jaar weer volle bak voor Rieu

ENGELTJE VAN RIEU André Rieu begint – na zijn
ziekte – zijn nieuwe concertreeks in Maastricht. Verder
staan er optredens gepland voor Sao Paulo en Johannesburg.
Het weer is bij de opbouw van het Vrijthof allesbehalve
goed. De algemene verwachting is echter dat André het
tijdens de uitvoering wel droog zal houden. Hij heeft dit
keer geen uitwijkmogelijkheid in het MECC gereserveerd.
Hij gokt op zijn ’engeltje’. Op een paar buitjes na houdt de
maestro het inderdaad droog. Over belangstelling heeft hij
wederom niet te klagen al worden er minder kaarten verkocht
dan andere jaren. Het optreden van Vader Abraham met zijn
smurfenlied valt niet bij iedereen in de smaak.

MVV MINDER RISICOVOL De trots van Maastricht,
us MVV-ke, kan terugzien op een geslaagd seizoen. MVV
behaalt een periodetitel en mag deelnemen aan de nacompetitie. De rood-witten worden al in de eerste play-off wedstrijd
uitgeschakeld. De supporters tillen niet zwaar aan die
nederlaag, het is immers een mooie competitie geweest.
Van de Rekenkamer komt goed nieuws. De club is aanmerkelijk minder risicovol geworden voor de gemeente dan
LQKHWYHUOHGHQ'H¿QDQFLsOHVLWXDWLHYDQ099LVHQRUP
verbeterd sinds de reddingsoperatie in 2010. De KNVB
beloont dat. Ze brengt MVV onder in de categorie drie wat
EHWHNHQWGDW]HEHKRRUWWRWGHFDWHJRULHFOXEVGLH¿QDQFLHHO
gezond zijn.

MANUS VAN ALLES FESTIVAL Het jaarlijkse multiMART SMEETS IN KRUISHERENHOTEL De Tour

culturele festival Manus-van-alles valt enigszins in het water.
In het Wittevrouwenveld komt het regenwater met bakken
naar beneden. De belangstelling valt daardoor tegen. De
zonnedans die de dansgroep Tinkus meermalen opvoert,
helpt dit keer geen ene malle moer.

de France 2012 start in Luik. NOS-nestor Mart Smeets kiest
niet voor Luik maar strijkt neer in het Maastrichtse Kruisherenhotel om de avonduitzending te verzorgen. Hij verblijft er
zelfs twee avonden om ‘de Avondetappe’ te doen.
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Ruben L. Oppenheimer behoudt het overzicht

WISSELING VAN DE WACHT Na acht jaar rector-

RUBEN L. OPPENHEIMER De bekende Maastrichtse

PDJQL¿FXV WH ]LMQ JHZHHVW GUDDJW *HUDUG 0ROV KHW VWRNMH
over aan Luc de Soete van de Economische faculteit. De
Soete zit te popelen om in september echt te kunnen beginnen.
Nogal wat Maastrichtenaren hopen dat hij Nobelprijswinnaar
Pie Debye in ere zal herstellen. Mols wordt verweten Debye
in de ban te hebben gedaan vanwege diens vermeende banden met het Hitler-regime. Onderzoek van onder meer van
Ginkel van het Debye Instituut in Utrecht zuivert Debye
van alle blaam. Mols blijft echter koppig weigeren de naar
de Nobelprijswinnaar genoemde (wetenschappelijke) prijs
weer in te voeren. Het wachten is nu op De Soete.

illustrator en cartoonist Ruben L. Oppenheimer houdt in
Centre Ceramique een overzichtstentoonstelling. Hij is als
politiek tekenaar verbonden aan NRC Handelsblad, Nrc.
next en de Standaard (B). Verder werkt hij onder meer voor
het Brabants Dagblad, de Gelderlander, de Leeuwarder
Courant en het Limburgs Opinieblad Zuid. Op de expositie
zijn een honderdtal cartoons en illustraties te zien. OppenKHLPHUVWXGHHUGH*UD¿VFKH9RUPJHYLQJDDQGH$FDGHPLH
voor Beeldende Kunsten in Maastricht en Illustratieve
Vormgeving in Antwerpen.

ROEIEN VOOR ALLE STUDENTEN StudentenSTRIJD TEGEN AFVALDUMPING Bij de milieuper-

roeivereniging Saurus nodigt alle niet-roeiende studenten
uit voor de jaarlijkse roeidag voor disputen. Op de ZuidWillemsvaart kunnen ze een dagje komen roeien op wat
Saurus “het mooiste roeiwater van Nederland” noemt. De
disputen kunnen van tevoren een paar keer komen oefenen.
Saurus levert de boten en de stuurvrouw / stuurman.

rons dumpen mensen nog steeds op grote schaal afval dat er
niet thuishoort. De gemeente gaat nieuwe wapens inzetten.
Zo is er een tweede mobiele camera aangekocht die delicten
meteen kan registreren. De eerste camera is heel succesvol gebleken. Wethouder André Willems denkt verder aan
sensorverlichting op de perrons en aan spiegels waarin de
dumpers zichzelf kunnen zien. Uiteraard blijft het toezicht
gehandhaafd. Ook komen er nieuwe containers waarin een
zogeheten vulgraadmeter en een melder is ingebouwd. Als
de container dan vol is, gaat er een signaal naar de afdeling
Stadsbeheer. De opzet is om eind 2012 alle containers vervangen te hebben. De kosten voor al deze maatregelen zijn
geschat op 1,2 miljoen euro.

DEALENDE JEUGD Het Heugemerveld luidt de
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noodklok. De buurtraad signaleert steeds meer overlast en
maakt daar in een brandbrief aan de gemeente melding van.
Sinds de invoering van de wietpas is de illegale straathandel
met vijfhonderd procent gestegen. Ook ziet de buurtraad steeds
meer dealende jongeren die zorgen voor een agressieve
sfeer op straat en voor bedreigende situaties.

Fashionclash met deelname van 28 landen

Start Op de pedalen voor het goede doel

OPEN KLOOSTERDAG De zusters Onder de Bogen
ontvangen op hun open dag zo’n tachtig bezoekers. Dat
is meteen ook het maximum aantal dat de nonnen kunnen
onthalen. Bezoekers krijgen in de recreatiezaal een lunch
aangeboden en vervolgens in kleine groepjes een rondleiding. De stichteres van het klooster is Elisabeth Gruyters.
De orde noemt zich de Liefdezusters van de heilige Carolus Borromeus. De zusters vormen een congregatie die 175
jaar bestaat. Het klooster, gelegen tussen het Vrijthof en de
Kommel, is het moederhuis voor circa zeshonderd zusters.
Van hen wonen er 140 in Nederland van wie 120 in Maastricht. De gemiddelde leeftijd van de nonnen in het klooster
is 89 jaar. Ze werken uiteraard niet meer. Ze genieten nu
van hun welverdiende rust want ze hebben jarenlang hard
gewerkt in het onderwijs en de zorg en dat over de hele
wereld.

MEESTER MATH MET PENSIOEN Zowat heel
Borgharen heeft bij hem in de klas gezeten. Op zich is dat
niet vreemd voor een dorpsonderwijzer die 42 jaar les heeft
gegeven in het Maasdorp. Meester Math Ubachs houdt ermee
op. Op zijn laatste schooldag is het dorp uitgelopen om
hem uit te zwaaien. Er is een groot feest met een receptie,
een lunch, een erehaag en een rondgang door het dorp.
Basisschool de Maasköpkes doopt het schoolplein om tot
Math Ubachsplein.

MILJOENEN BEZOEKERS SPEELTUIN FORT
WILLEM Op woensdag 27 juni verwelkomt speeltuin

GRAFVELD IN BORGHAREN In het Merovingisch
grafveld in Borgharen worden resten gevonden van 25
mannen, vrouwen en kinderen. Ze zijn er in de zesde eeuw
begraven. De graven zijn uitzonderlijk rijk. Er zijn schelpen
gevonden uit de Rode Zee. De archeologen maken gebruik
van nieuwe onderzoeksmethoden, van röntgenstraling, van
IRWRJUD¿VFKHWHFKQLHNHQ'1$RQGHU]RHN+HWJUDIYHOGLV
een rijksmonument.

VALE GIER IN OEHOEVALLEI Vogelspotters ontdekken

Fort Willem de twee-en-een-half miljoenste bezoeker.
De beroemde speeltuin met de lage entreeprijs staat nog
steeds hoog aangeschreven en dat is al zo sinds de opening
vlak na de oorlog. De jubileumbezoekster is Iris Cortenraad
uit Meerssen. Ze wordt getrakteerd op een jaarabonnement
voor het hele gezin en op een cadeaubon. Samen met haar
vriendinnetje wordt ze in de bloemetjes gezet en getrakteerd
op kinderchampagne.

de vale gier in de oehoevallei in de Enci-groeve. De vogel
is voor het laatst in 2007 in Limburg gezien, onder meer in
Cottessen. Het nog jonge dier op de Pietersberg is waarschijnlijk uit Spanje komen aanvliegen. Het is niet lang
gebleven. Het is immers een aaseter en we hebben op de
berg niet veel kadavers om op te peuzelen.
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Maastrichts Hip Hop talent

Jeugdorkest van de Blauw oet Wolder
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Archeologie Pasestraat in Borgharen

WAT WAS ER NOG MEER
ONTSLAGEN BIJ MECC Tien van de zestig medewerkers worden ontslagen bij het MECC, een dochter van de RAI
in Amsterdam. Het bedrijf stevent af op een begrotingstekort
van een miljoen euro. Snijden in het personeelsbestand is
volgens (nieuwe) directeur Erik Broekaart onvermijdelijk.

TOENAME SCHULDHULP Uit de registratiegegevens
2011 van Wijkservicepunten blijkt dat 1100 burgers zich
PHWHHQKXOSYUDDJRS¿QDQFLHHOJHELHGKHEEHQJHPHOG+HW
jaar ervoor waren dat er nog 138. De toename heeft te maken
met toenemende schulden bij de Belastingdienst. De toename
zet in 2012 door en is mede te wijten aan de crisis en
de ingestorte huizenmarkt. Mensen komen niet van hun
schulden af doordat ze hun huis niet verkocht krijgen.

BRANDVEILIGHEID LAAT TE WENSEN OVER
De jaarrapportage 2011 van het team Handhaven WABO
(wet algemene bepalingen omgevingsrecht) windt er geen
doekjes om. Veel panden met een verblijfsfunctie zoals
zorgcentra, scholen, hotels en studentenpanden voldoen niet
aan de normen. Er zijn in 104 panden (van de geplande 250)
onderzoeken verricht. Doordat bij een eerste controle nogal
wat panden niet in orde waren, moesten vervolginspecties
gehouden worden. Hierdoor zijn andere panden niet aan
bod kunnen komen. Van de 104 bezochte panden zijn er 39
opnieuw geïnspecteerd.

ONKRUID TIERT WEER WELIG Voor het derde
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achtereenvolgende jaar regent het klachten over de
onkruidbestrijding. De gemeente stapt in 2010 over van
chemische bestrijding naar milieuvriendelijke manieren.
Het is geen succes. Op diverse plekken in de stad staat het
onkruid metershoog. De politiek steekt de hand in eigen
boezem. Fractievoorzitter Manon Fokke van de PvdA: “Het
gewenste onderhoudsniveau is zonder chemische middelen
niet haalbaar”.

Cultuurzomer

GELUIDSOVERLAST Sinds 2008 is de geluidsoverlast

TRAJEKT 25 JAAR Welzijnsinstelling Trajekt viert

van horecazaken verminderd. Het is het resultaat van strikte
en consequente handhavingsacties, aldus het Jaarrapport
over 2011. Wordt in 2008 nog 115 keer geklaagd, in 2011 is
dat aantal gezakt naar 67.

haar zilveren jubileum. Bij het feestelijk gebeuren wordt in
kleine kring en op sobere wijze stilgestaan. In het licht van
de grote rijksbezuinigingen die het welzijnswerk treffen (en
de daaruit voortvloeiende ontslagen), vindt de directie een
groot feest niet gepast.

TREECH ZEVENTIG JAAR De Maastrichtse WaterACTIE TEGEN DUBBELE UITKERING De sociale

sportclub Treech ’42 viert haar zeventigste verjaardag. Ooit
lukte het de club een stuk grond te kopen aan de Hoge
Kanaaldijk. Het is nog steeds het terrein van de club.
Inmiddels is de accommodatie behoorlijk uitgebreid en
gemoderniseerd. De vereniging beschikt nu over een
zwembad met ligweide, een kantine met terras, een speelveld,
een sportveld, caravanplaatsen en een jachthaven. Op deze
locatie vieren de leden uitgebreid feest ter gelegenheid van
hun jubileum. Erelid Chick Weijzen krijgt tijdens de festiviteiten
een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Chick heeft als
kanoër deelgenomen aan de Olympische Spelen van Rome
(1960) en Tokio (1964).

recherche gaat nauw samenwerken met de Belgische uitkeringsinstanties om fraude tegen te gaan. Ze heeft daardoor
de mogelijkheid bestanden van uitkeringsgerechtigden in
beide landen met elkaar te vergelijken. De sociale dienst
treft immers ieder jaar mensen aan die zowel in Nederland
als België een uitkering ontvangen. Zo zijn er mensen
getraceerd die in Nederland als dakloos staan geregistreerd,
maar feitelijk in België wonen. Ook is een echtpaar aangehouden dat in Maastricht een bijstandsuitkering krijgt en in
België een handel bestiert.
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In 1948 is de zaak begonnen als Maison
Schreurs, op de hoek van de Wilhelminasingel en de Stationsstraat. Het was
in die tijd een zaak in delicatessen en
comestibles. In 1957 verhuisde Maison
Schreurs naar het huidige pand in de
Wycker Brugstraat en werd de winkel
langzaam omgebouwd van delicatessen
naar natuurvoeding en reformproducten. De oprichter van de zaak, Jean
Schreurs, kende in die tijd de bekende
Dr. A. Vogel, die soms om advies
werd gevraagd.
In 1986 werd de winkel overgenomen
door zijn zoon John, die als huidige
eigenaar samen met zijn vrouw Karin de
winkel wederom aan de omstandigheden heeft aangepast en er een gezondheidswinkel van heeft gemaakt.
In 1990 en 2002 hebben grote verbouwingen plaatsgevonden, vanuit
een nieuwe ondernemersvisie naar
de toekomst. Die visie is juist gebleken. Het assortiment bestaat nu uit
Jaarboek Maastricht 2011-2012

voedingssupplementen en natuurlijke
lichaamsverzorging en de zaak is
vooral gespecialiseerd in homeopathie,
vitamines, kruiden, thee, biologische
voeding en gezondheidsboeken. Zij
hebben zich voor wat de inkoop en
de webshop betreft aangesloten bij de
keten van 90 winkels van het samenwerkingsverband Gezond en Wel,
maar zij zijn verder geheel zelfstandig
ondernemer.
Het is voor John en Karin heel belangrijk dat zij hun klanten een onafhankelijk en deskundig advies kunnen
bieden. Het gaat om het juiste product
voor de persoonlijke omstandigheden
van de klant en een eerlijk advies
daarover is de kwaliteitsbasis voor
hun zaak. Of het nu over afslanken,
lichaamsverzorging, vitamines, voeding
of kruiden gaat, ze zoeken altijd naar
de beste en meest betaalbare oplossing.
Zij prijzen zich gelukkig met het loyale
en vakkundig opgeleid personeel;
168

aan de vakontwikkeling wordt grote
aandacht besteed. Zij zijn er trots op
dat hun winkel nog steeds bestaat en
dat zij ondanks de verschuivingen in
het assortiment nog steeds een hoogwaardig en kwalitatief product kunnen
aanbieden aan hun klanten. Zij verwachten dat de vraag naar natuurlijke
producten alleen maar aan betekenis
zal winnen.
Het winkelgebied Wyck heeft naar
hun mening een enorme positieve
ontwikkeling doorgemaakt, al blijft
het opletten voor zaken als parkeren,
bereikbaarheid en de kwaliteit van
de openbare ruimte (bijvoorbeeld de
URPPHOLJH¿HWVHQUHNNHQ GDWEOLMYHQ
voor hen en de andere ondernemers
van Wyck cruciale aandachtspunten.

Gezondheidswinkel Schreurs
John en Karin Schreurs
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Jaarboek Maastricht 2011-2012

Augustus 2011
September 2011
Oktober 2011

Aw kloete
Balkonscènes
%LRJUD¿H-RVHSK(QGHSROV
Chaos op kruising Scharnerweg
De ronde van Wolder
MCH2018
Achterstand van zo’n vierhonderd panden

November 2011

Drie generaties Dolle Dries
Kasteel Jeruzalem

December 2011

&RIIHHVKRSGH¿QLWLHIGLFKW
Uitzicht vanaf de Bonnefantentoren

Januari 2012

De Eiffeltoren in het Jekerkwartier
City Centrum op de schop

Februari 2012

Rolling Stones nummers vanaf het carillon
Café Zondag

Maart 2012
April 2012
Mei 2012

De dwaze herder
Gemeente snoeit rozenstruik
Maashagedis
Geen topsport
Oud postkantoor
Hühnermobil
Trekzakspäölster
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De Moriaan
Eindelijk zomer…

Juli 2012

Orgelfestival
Maaswater
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Beetje eng tijdens Scenes Connected

AW KLOETE Op het terrein waar de voormalige Nutsbedrijven zaten, vindt het tweede Scenes Connected plaats.
Het cultuurfestival is het decor voor allerlei vreemd uitgedoste
¿JXUHQ'HEH]RHNHUVGLHHUWHJHZRRQWMHVXLW]LHQNXQQHQ
zich op het festivalterrein laten ‘ombouwen’. Je loopt dan door
een soort tunnel waar tafels en kisten staan, volgestouwd
met pruiken, kleren, brillen en petten. Creativiteit is de
leus. De bedoeling is dat iedereen op het eind van de dag
verkleed rondloopt. Wie klaar is, mag zelfs op de catwalk
paraderen, die uitkomt op de dansvloer. Op het eerste festival kon nog niet worden gedanst, maar nu is er zelfs een
docente danstherapie aanwezig met haar leerlingen: “Vat
het allemaal niet te serieus op. Het gaat om de aw kloete!”.

BIOGRAFIE JOSEPH ENDEPOLS De bekende
Maastrichtse taalgeleerde dr. Joseph Endepols wordt eindelijk
JHsHUG PHW HHQ ELRJUD¿H 2XG VFKRROUHFWRU /RX 6SURQFN
schrijft een boek over hem. Endepols is onder meer bekend
als de medesamensteller van het beroemde Handwoordenboek
der Nederlandse Taal, de Koenen-Endepols. Endepols is
wereldberoemd geworden in eigen stad vanwege zijn
Diksjenaer vaan de Mestreechse Taol'HELRJUD¿HLVHHQ
uitgave van de Veldeke Krink Mestreech.

CHAOS OP KRUISING SCHARNERWEG De afslag

Poolse gezelschap GrePol M.A.F.I.A. verrassen met een
balkonscène. Ze spelen op een van de balkons van hotelrestaurant Beaumont en van de voormalige cinema Palace. De
toegestroomde bezoekers kunnen hun muziek erg waarderen.

van en naar de A2 op het kruispunt Scharnerweg komt te
vervallen. Vanwege de A2-werkzaamheden is het voortaan
verboden om vanuit Luik rechtsaf te slaan. De verbodsborden
worden echter vaak genegeerd. Menigeen lapt het verbod
aan zijn laars - of heeft het bord niet gezien. Hoe dan ook,
dit rijgedrag zorgt voor chaos en diverse ongelukken.
Volgens de politie moeten automobilisten nog aan het
verbod wennen.
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BALKONSCÈNES De vier muzikanten van het Grieks-

Triomferend tijdens Ronde van Wolder

Wolder got young talent

DE RONDE VAN WOLDER Het organisatiecomité van

DRIE GENERATIES DOLLE DRIES De familie doet

de Ronde van Wolder doet weer van zich spreken. Volstond
YURHJHUELMHHQZLHOHUURQGHHHQVSDQGRHNELMGH¿QLVKWHJHQwoordig komt er heel wat meer bij kijken. De organisatoren
schotelen renners en bezoekers (en VIPS) van alles voor: een
cocktailbar, een wijnproeverij, een ritje in een cabriolet en
als klap op de vuurpijl, een heuse helikoptervlucht boven
het schitterende parcours.

KHWDOMDDUYRRUGHPDUNWNRRSOLHGHQNRI¿HLQVFKHQNHQ
Richard Koch van café d’n Dolle Dries loopt elke marktdag
al vroeg in de morgen tussen de kramen door om de soms
verkleumde kooplui te voorzien van een warm, vers gezet
NRSMH NRI¿H 5LFKDUG LV GH GHUGH WHOJ YDQ HHQ IDPLOLH GLH
dat al 75 jaar doet. Zijn opa is er ooit mee begonnen. Eerst
schonk hij bier en schnaps voor de arbeiders van de Sphinxfabriek die uit de nachtdienst kwamen. Allengs kwam daar
NRI¿HELMYRRUGHPDUNWOLHGHQ5LFKDUGVWDDWYRRUGLWZHUN
elke marktdag om half vier op.

MCH2018 Het streven om Maastricht in 2018 Culturele
Hoofdstad van Europa te maken krijgt steeds meer vorm.
Uit een tussentijdse rapportage blijkt dat er een akkoord is
gesloten met alle twaalf partners. De overeenkomst betekent
dat er zestig miljoen euro op tafel moet komen. Het leeuwendeel van dat bedrag is al toegezegd door de gemeente en de
provincie die elk twintig miljoen beschikbaar stellen. De
resterende twintig miljoen hoopt het comité binnen te halen
door bedrijven te gaan benaderen en ze nauwer bij de organisatie te betrekken.

ACHTERSTAND VAN ZO’N VIERHONDERD PANDEN Het team Handhaven van de gemeente heeft een
ÀLQNHDFKWHUVWDQGDOVKHWJDDWRPGHFRQWUROHRSGHEUDQGveiligheid. Volgens wethouder André Willems moeten nog
zeker vierhonderd panden worden nagelopen. De reden van
de achterstand: te weinig personeel.
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KASTEEL JERUZALEM Naast kasteel Bethlehem waar
de Hoge Hotelschool in is gevestigd, ligt kasteel Jeruzalem.
Het lag jarenlang wat verscholen achter hoge bomen en veel
struikgewas. Het fraaie gebouw lag lang leeg en was zwaar
aan het verpauperen. Aan de verloedering is nu een eind
gekomen. Het kasteel is grondig gerestaureerd en heeft een
bestemming gevonden. Mise en Place, leverancier van horecapersoneel, heeft er zijn intrek genomen. Het bedrijf wil
er een opleidingscentrum in vestigen en cursussen aanbieden. Het begint eerst met het opknappen van het interieur en
met de inrichting. Ook de grote tuin zal worden aangepakt.
2SKHWWHUUHLQNRPWHHQNRI¿HKXLV0HWNDVWHHO-HUX]DOHP
is een nieuwe parel toegevoegd aan de Landgoederenzone.

172

Vakantie begint met wachten bij de bus

Stemmige 14e juli in het Jekerkwartier

COFFEESHOP DEFINITIEF DICHT De perikelen
rondom de invoering van de wietpas blijven voortduren.
&RIIHHVKRS )DQWDVLD DDQ GH $QQDODDQ JDDW GH¿QLWLHI RS
slot. De sluiting hangt samen met de wietpas. Fantasia is
sinds half juni weer open maar dagelijks komen er slechts
tien tot vijftien klanten. Dat is te weinig om rendabel te
zijn. Volgens Marc Josemans, woordvoerder van de meeste
shops, wil tachtig procent van de 25.000 Zuid-Limburgse
blowers zich nog steeds niet laten registreren. Ze kopen hun
wiet illegaal op straat.

DE EIFFELTOREN IN HET JEKERKWARTIER Het
Jekerkwartier staat in het teken van de jaarlijkse viering van
Le Quatorze Juillet, de Franse nationale feestdag. Drogist en
wijkbewoner Giel Braeken (zestig jaar ondernemer!) steekt
de stekker in het stopcontact van een miniatuur Eiffeltoren.
Het negen meter hoge gevaarte is gemaakt door interieurbouwer Sjeng Schelinx en is versierd met lampjes. Ze lichten de wijk mooi op. Het feest kan beginnen. Het ‘quartier’
ademt het hele weekend een Franse sfeer met Franse chansons,
historie en auto’s. Helaas is het weer niet Frans maar Hollands,
dus druilerig en nat. De organisatoren, bewoners en horecabazen, malen er niet om. Het is een geslaagd feest.

UITZICHT VANAF DE BONNEFANTENTOREN
De toren van het Bonnefantenmuseum mag dan diverse
benamingen hebben, vleiend en minder vleiend, voor wie
geen moeite heeft met een lange wenteltrap en grote hoogten,
is het een nieuwe attractie. De toren wordt namelijk opengesteld voor het publiek. De door Aldo Rossi ontworpen toren
is onder begeleiding te bezichtigen. Diegenen die zich een
weg naar boven banen, kunnen genieten van een prachtig
uitzicht over de stad en de wijde omgeving, tot ver in het
Heuvelland.
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CITY CENTRUM OP DE SCHOP In het welzijnswerk
is brede steun voor een drastische verbouwing van het City
Centrum. Wethouder Mieke Damsma maakt bekend dat de
gemeente een investeringsplan gereed heeft. Dat komt erop
neer dat voor zes miljoen euro ‘de welzijnstempel’ wordt
verbouwd tot verzamelgebouw voor het welzijnswerk en de
maatschappelijke organisaties. Op 1 juli 2013 zal worden
begonnen. Het plan moet nog door de gemeenteraad worden
goedgekeurd. Damsma kondigt aan dat er waarschijnlijk
een prijsvraag zal worden uitgeschreven voor een nieuwe
naam voor het City Centrum. Het is nog maar de vraag of
iedereen daarop zit te wachten.
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Uniek carillonconcert nav 50 jaar Stones

ROLLING STONES NUMMERS VANAF HET
CARILLON Stadsbeiaardier Frans Steijns verrast de stad
met muziek van de Rolling Stones. Op het carillon van
het stadhuis brengt hij enkele klassiekers ten gehore van
de wereldberoemde rockformatie, zoals ‘Satisfaction’. Het
speciale concert geeft Steijns ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van de band.

DE DWAZE HERDER (U PDJ GDQ LQ GH KRUHFD ÀLQN
worden geklaagd over de crisis en de teruglopende omzetten,
voor Pascal Baltussen (42) is dat geen beletsel om te investeren in een nieuwe zaak. Op de weg tussen Heer en
Gronsveld begint hij een nieuwe horecazaak. Bijzonder eraan
is dat het een brasserie is met een kinderboerderij en een
speeltuin. De naam van de nieuwe attractie heeft niets te
maken met mogelijke ‘dwaze’ avonturen van de eigenaar.
‘De Dwaze Herder’ verwijst naar een Spaans sprookje.

CAFÉ ZONDAG In Wyck klagen omwonenden al langer
over overlast die café Zondag hen bezorgt. De muziek staat
vaak te hard, caféklanten drinken staand op de stoep en ze
belemmeren de doorgang. Er worden vragen gesteld in de
gemeenteraad. Leden van toezicht en handhaving staan geregeld op de stoep. Ze delen bekeuringen uit aan cafégasten
die buiten staande een pilsje drinken. Uitbater Willem Hermans
is daar erg verbolgen over. Toch zal hij gehoor geven aan de
oproep van de gemeente. Voortaan zal hij zijn klanten erop
wijzen dat ze hun pilsje binnen moeten opdrinken of zittend
op een stoel op het terras.

krijgt de schrik van haar leven als ineens haar rozenstruik
recht tegenover haar huis blijkt te zijn gesnoeid. Op verzoek
van de gemeente heeft Paula samen met haar buurtgenoten
van de Papenweg deze struik geplant om de straat wat op te
leuken. Zeven jaar lang heeft ze de rozen verzorgd en ineens
zijn ze verdwenen. Een hoveniersbedrijf heeft ze zonder
pardon opgeruimd. De straat is in alle staten. Bij Stadsbeheer
vermoeden ze een geval van miscommunicatie…
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GEMEENTE SNOEIT ROZENSTRUIK Paula Paashuis

Ook mosasaurus onder de scan

Expositie Natuurhistorisch Museum

MAASHAGEDIS Het onderzoeksinstituut de Maastricht

OUD POSTKANTOOR Het statige voormalige hoofd-

Studie heeft een scan gemaakt van de staartwervels van de
Mosasaurus. Die wervels zijn niet afkomstig van de
beroemde Bèr maar wel van een tijdgenoot. Eric Mulder,
een van de onderzoekers, constateert dat de wervels overbelast
zijn - gelet op de woekergroei van het bot. De bevinding
bevestigt de these dat het prehistorische dier met zijn staart
zwom en niet met zijn vinnen.

kantoor van de PTT aan de Statenstraat wordt verbouwd tot
negentien appartementen. Ze zijn door architect Wiel Arets
ontworpen in opdracht van vastgoedbedrijf 2Rocks Estate,
een bedrijf dat ook soortgelijke concepten ontwikkelt in
Amsterdam en Rotterdam. Aan belangstelling is geen gebrek;
er zijn al 250 geïnteresseerden genoteerd. Bezichtigingen
trekken veel bekijks. De kosten van de woningen variëren
van 182.000 tot 326.000 euro, de oppervlakte van de woningen
ligt tussen de 47 en 82 vierkante meter.

GEEN TOPSPORT Wat iedereen allang weet, wrijft
Maurice Boeking ons nog maar eens onder de neus. Het hoofd
van de nieuwe gemeentelijke sportafdeling Maastricht Sport
maakt namelijk bekend dat de stad voortaan niet meer voor
goud gaat, maar wil investeren in breedtesport. Met andere
woorden, topsport is geen doel. Boeking verzuimt echter
te melden dat in de stad al jaren geen topsport meer wordt
bedreven. Kerndoel van het gemeentelijk beleid wordt, aldus
Boeking, om zoveel mogelijk inwoners van de stad aan het
sporten te krijgen. Nogal wat sportbestuurders fronsen hun
wenkbrauwen en hebben zo hun bedenkingen. Ze hoeven
alleen maar op de krakkemikkige infrastructuur voor de
zaalsporters te wijzen om hun scepsis te verklaren.
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HÜHNERMOBIL Raymond Niesten is bezig zijn boerderij
om te vormen tot een biologisch bedrijf. Samen met zijn
moeder en zijn eega runt hij boerderij de Poshoof aan de
Brusselseweg. De boerderij is al vijf generaties in de familie!
Raymond is trots op zijn Hühnermobil ofwel zijn mobiel
kippenhok. Het hok en de ren verplaatst hij regelmatig
zodat zijn kippen vers gras en klaver kunnen blijven eten
en steeds op zoek kunnen naar nieuwe pieringe in de grond.
Overdag scharrelen de kippen in de openlucht, ’s avonds
gaan ze op stok. Dat opsluiten is nodig vanwege de vossen
die op de loer liggen. De familie Niesten is ook op andere
terreinen biologisch actief. Ze verbouwt tarwe, brouwgerst,
aardappelen, uien en asperges.
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Lenie Menten overleden

Beeldhouwer Appie Drielsma in Museum ah Vrijthof

TREKZAKSPÄÖLSTER Lenie Menten, Trekzakspäölster,
komt te overlijden. Ze is 71 jaar geworden. Een accordeon,
een stoel en een jonge klare, meer had Lenie niet nodig om
sfeer te maken in een café, op een feestje of partijtje. In
menig café was ze dan ook een graag geziene gaste, zeker
en vooral bij café Swaree, beter bekend als ‘bij Kien’, recht
tegenover de kerk van Wyck. Hoe het daar met carnaval nu
verder moet, is een grote vraag. Lenie speelde daar namelijk
altijd op carnavalszondag en -maandag. Dat optreden trok
zoveel publiek dat de mensen zelfs buiten naar Lenie bleven
luisteren. Ook in de Vogelstruys was ze een veel gevraagd
muzikant; ze speelde er vaak. Tot haar dood stond ze op de
bühne. Een Maastrichtse rasartieste is niet meer. De trèkzak
zwijgt voorgoed en ’t dröpke blijft onaangeroerd.

EINDELIJK ZOMER… Eind juli komt er een eind aan
een kwakkelende, natte en koude zomer. De temperatuur
gaat omhoog en het wordt steeds droger. Het buitenbad van
zwembad de Dousberg kan eindelijk open en wellicht voor
de laatste keer. Het gaat immers na het seizoen sluiten.

ORGELFESTIVAL In het kader van het Orgelfestival
Limburg is er in de stad voor de 21e keer een orgelwandeltocht. Deze keer lopen zo’n 130 liefhebbers mee in een tocht
langs vier kerkorgels. De tocht start met een orgelconcert
van René Rolle in de Onze Lieve Vrouwekerk. Vervolgens
trekt de stoet naar de Waalse kerk, de Cellebroederskapel
met als sluitstuk de Sint-Servaasbasiliek. De deelnemers
komen uit het hele land. Sommigen lopen al jaren mee om te
genieten van de koningin der muziekinstrumenten: het orgel.

DE MORIAAN De Moriaan geldt als het kleinste café in
Nederland. Het terras is zelfs twee à drie keer zo groot als de
kroeg zelf. Dylan Hentzepeter wordt de nieuwe uitbater. Hij
krijgt de schrik van zijn leven als hij met kwasten en verf
aan de gang is en de belastingsdienst opeens op de stoep
staat. De ambtenaren komen hem doodleuk vertellen dat ze
beslag hebben gelegd op de hele inboedel. De reden is dat
GHYRULJHXLWEDWHUQRJLQKHWNULMWVWDDWELMGH¿VFXVHQQLHW
zo’n beetje ook. Volgens huiseigenaar Heineken is aan de
executie niet te ontkomen. De brouwerij zegt toe de jonge
uitbater te helpen. Deze laat zich niet uit het veld slaan: “Ik
ga hier lekker aan de slag”.

MAASWATER De kwaliteit van het Maaswater is de laatste
jaren aanzienlijk verbeterd. In 2011 is het echter weer minder geworden. Volgens het jaarrapport van RIWA-Maas (het
Samenwerkingsverband van Drinkwaterbedrijven die Maaswater gebruiken) zijn de lozingen van ongewenste chemische
stoffen nog steeds niet teruggebracht tot een aanvaardbaar
aantal. Bovendien kent de Maas nogal eens een lage waterstand; het was de afgelopen drie jaren gemiddeld genomen
warmer en droger. Als het Maaswater laag staat, worden de
geloosde chemische stoffen minder verdund en neemt de
concentratie van die middelen (en de vervuiling) toe.
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Buurtontbijt Jekerkwartier

Gouverneur Bovens als minister van Toverkunst uit een boek over Harry Potter
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Monfrance

EK Jennifer Romen

WAT WAS ER NOG MEER

EUROPEES KAMPIOENE HIP HOP DANS Jennifer

WYCK ONTDEKT MONFRANCE SCHOENENMODE Het stadsdeel Wyck is ‘booming’. Steeds meer

Romen (16) danst voor het eerst in de categorie ‘Adults’.
Ze wordt meteen Europees kampioen. De leerling van
Dansschool Bernaards geldt als een laatbloeier. Ze is pas
op haar twaalfde begonnen met hip hop.

bedrijven en winkels willen zich er vestigen. Ook de
Randstad toont steeds meer interesse. Maastrichtenaar
Léon Monfrance opent er in korte tijd twee winkels, een aan
de voet van de Servaasbrug en de andere in de voormalige
cinema Palace. Beide zaken zijn een aanwinst voor Wyck.
Dat geldt zeker voor de Palace, want het gebouw heeft
jarenlang leeg gestaan. De begane grond is nu omgetoverd
in “’n sjieke sjeunzaak”. De winkel is een blikvanger voor
mensen die vanaf het station naar de brug lopen.

MAX HAMBURGER OVERLEDEN De Maastrichtse
psychiater Max Hamburger overlijdt op 92-jarige leeftijd.
Hij was gespecialiseerd in oorlogstrauma’s. Als geen ander
kon de Amsterdammer van geboorte er zelf over meepraten.
Hij overleeft de concentratiekampen Auschwitz en Buchenwald.
In de oorlog zit hij in het verzet. Zijn groep wordt in 1944
verraden. Over zichzelf zei hij altijd dat hij “in de groep
van het leven leefde”. Naar eigen zeggen kon hij nooit een
psychiater vinden die hem kon helpen. Hamburger was drie
keer getrouwd en had acht kinderen.

Juli 2012

WEER PRIJS VOOR ZUIDERLICHT Voor het vierde
jaar op rij wint het Maastrichtse bureau Zuiderlicht een
designprijs voor een van haar ontwerpen. Het bedrijf
behoort tot de top 25 van ontwerpkantoren in Nederland.
André Terlingen en Peggy van Sebillen, de twee directeuren,
zijn maar wat blij met de prestigieuze ‘Red Dot Award’ en
dat in het jaar dat hun bedrijf 25 jaar bestaat.

GEEN LERARENOPLEIDING MEER IN MAASTRICHT In 1853 beginnen de broeders van de Onbevlekte
Ontvangenis van Maria met het opleiden van jongens tot
onderwijzer. De zusters van het Arme Kindje Jezus doen dat
vanaf 1877 voor meisjes. Vanaf 1868 komt er op de Brusselsestraat een gemengde opleiding, de Rijkskweekschool.
Al die jaren tot en met het schooljaar 2011-2012 heeft de
stad zo’n opleiding gehad. Vanaf volgend schooljaar is
deze studie hier niet meer mogelijk. De opleiding op de
Brusselseweg verhuist naar Sittard. De pabo’s van Heerlen
en Sittard worden met die van Maastricht samengevoegd.
De fusie betekent het einde van een markante episode in de
Maastrichtse onderwijshistorie.
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Monstermiddag in Natuurhistorisch Museum

Knutsel workshop Bonnefanten
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DOSSIER 1

ARBEIDSMARKT EN MTB

Een korte terugblik

MTB is gespecialiseerd in het aan de slag helpen van mensen
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. MTB biedt aan
de ene kant werk in een beschutte omgeving aan mensen
die daar echt op aangewezen zijn. Aan de andere kant maakt
MTB ook werk van de beweging van binnen naar buiten.
Hierdoor zijn al veel medewerkers aan het werk bij ‘gewone
werkgevers’. MTB zorgt daarbij voor een goede begeleiding
van deze mensen op de werkvloer.
Mensen leren werken door het te doen! Wij noemen dit
arbeidsontwikkeling. Het opdoen van praktische werkervaring, zo nodig in combinatie met praktijkgerichte scholing.
Het liefst gebeurt dit meteen bij een reguliere werkgever,
maar als dat om een of andere reden niet gaat, dan starten
de mensen gewoon bij MTB. Hiermee zijn de mensen dus
altijd aan het werk. Investeren in arbeidsontwikkeling van
de werknemers is de corebusiness van MTB.

De laatste jaren heeft MTB haar industriële activiteiten
omgevormd naar dienstverlenende activiteiten. Industriële
activiteiten zijn vaak kapitaalintensief en brengen ook de
QRGLJH±YDDN¿QDQFLsOHULVLFR¶VPHW]LFKPHH'RRUGH]H
risico’s te minimaliseren heeft MTB de exploitatierisico’s
voor haar gemeenten (Maastricht, Meerssen en EijsdenMargraten) beperkt. Deze gemeenten zijn immers eigenaar
van MTB en ook belangrijke opdrachtgevers. Zij zorgen
voor de goede randvoorwaarden waardoor MTB haar taak
in de regio als breed arbeidsintegratiebedrijf voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt goed kan blijven invullen.
In 2011 hadden 1.400 personen een WSW-dienstbetrekking
en werden 1.088 personen uit diverse andere doelgroepen
begeleid. 173 personen hadden een regulier dienstverband
waarvan 19 personen bij de Buurtbeheerbedrijven en 30 bij
Prolabor.
07% KHHIW LQ  JHSUHVWHHUG ELQQHQ GH ¿QDQFLHHO PHW
haar gemeentelijke aandeelhouders afgesproken kaders.
Het begrote verlies van € 1,3 miljoen is teruggebracht naar
€ 544.000 euro.
Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

MTB werkt hiervoor samen met het bedrijfsleven en heeft
zich gespecialiseerd door - contacten met het bedrijfsleven
- banen te creëren die geschikt zijn voor de doelgroep. Enerzijds
kent MTB de capaciteiten van deze mensen en anderzijds
lukt het steeds beter om de wensen van het bedrijfsleven te
vertalen naar duurzame werkgelegenheid voor de doelgroep.
Zo ontstaan er steeds meer banen met een maatschappelijke
meerwaarde.

We verwachten in de nabije toekomst een toenemende
krapte op de arbeidsmarkt. De babyboom generatie gaat met
pensioen en er zullen banen vrijkomen. Dat speelt nu al in
bepaalde sectoren, zoals techniek en zorg. Goed nieuws dus?
Helaas is niet te zeggen waar en of deze banen één op één
geschikt zijn voor mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt. Misschien zijn het wel banen voor vakmensen
of hoogopgeleiden. Of is het werk te zwaar. Kortom: vraag
en aanbod sluiten wellicht niet goed op elkaar aan.
:H]LHQRRNHHQYHUJDDQGHÀH[LELOLVHULQJYDQGHDUEHLGV-
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Odette & Maria

PDUNW'H]HÀH[LELOLVHULQJLV]HNHUPHUNEDDUDDQGHRQGHUNDQW
Er is hier best veel werk, maar weinig vacatures voor een
vaste baan. Tegelijkertijd rijzen er twijfels, gezien de onzekere economische tijd. Zit een ondernemer wel te wachten
op een medewerker, van wie hij de gebruiksaanwijzing niet
kent? Iemand die aandacht nodig heeft terwijl je als ondernemer alle zeilen moet bijzetten om op koers te blijven?
Juist mensen met een afstand hebben bij uitstek met de
gevolgen van deze ontwikkelingen te maken.
Voor de gemeenten en MTB de uitdaging voor de komende
jaren; zorgen voor voldoende en geschikte banen en daarbij
dit werk zo organiseren, dat de reguliere werkgevers voldoende
ÀH[LELOLWHLW ZRUGW JHERGHQ HQ GH PHGHZHUNHU YROGRHQGH
structuur en ook zekerheid.

b. invulling van social return
c. investeren in de ontwikkeling van haar werknemers,
om hun verdiencapaciteit te verhogen
d. het verder vormgeven van de samenwerking met het
bedrijfsleven
e. het verzelfstandigen van bedrijfsonderdelen door middel van joint ventures, met als doel om hele groepen
WSW-medewerkers in één keer te detacheren
f. het beperken van de exploitatierisico’s voor gemeenten

Het afgelopen jaar heeft MTB haar doelen gericht op:
a. de beweging van binnen naar buiten (plaatsing van
mensen bij reguliere werkgevers)

Van binnen naar buiten
Een veel gehoorde uitspraak bij MTB. Een kernvereiste
hierbij is dat we de wensen moeten weten van het regionale
bedrijfsleven. Maar ook zullen we de capaciteiten en
kwaliteiten van onze mensen moeten kennen om een goede
en duurzame match te kunnen maken. Creativiteit en slim
organiseren worden hier gevraagd.
Met het bedrijfsleven nadenken over eenvoudige taken die
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen overnemen. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor
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Doel en prioriteiten in 2011

Joost van den Boorn en Erwin Janssen

de bedrijven die zich hebben aangesloten als partner van
Immens, het maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO) platform van MTB.

van MTB, voert vele van deze opdrachten uit. Zestig mensen
uit de diverse doelgroepen zijn zo, via de A2 school, naar
werkzaamheden bij de A2 bemiddeld.

Voor werkgevers moet maatschappelijk verantwoord onderQHPHQDDQWUHNNHOLMN]LMQRRN¿QDQFLHHO9HHODDQJHVORWHQ
organisaties maken steeds vaker melding van hun toegevoegde waarde. De maatschappelijke winst is daarmee groot.
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen een
baan en raken uit de uitkering. Bijna driehonderd mensen
zijn op deze wijze aan de slag gegaan bij partners van Immens.

Joint ventures
In 2011 zetten twee ondernemers, beveiligingsbedrijf Intergarde en Dolmans Landscaping Group, hun handtekening
onder de samenwerking met MTB. Gezamenlijke ondernemingen met een 50% - 50% aandelenbelang,

Invulling social return
De gemeente Maastricht, maar ook andere grote instellingen,
stellen steeds vaker sociale voorwaarden, eisen en wensen bij
inkoop- en aanbestedingstrajecten. Leveranciers en aannemers
leveren op deze manier een bijdrage aan de werkgelegenheid
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
In Maastricht zijn de resultaten veelbelovend. Social return
vraagt soms om creativiteit. ProLabor, de projectenorganisatie

Beide ondernemingen houden de arbeidsmarkt scherp in de
gaten en zien juist hierin een reden om de samenwerking met
MTB aan te gaan. Beide bedrijven verwachten op termijn
een tekort aan personeel; het aanboren van nieuwe of andere
bronnen is dan ook noodzakelijk. Deze ondernemingen
hebben groeiambities en zijn telkens op zoek naar goede
medewerkers. Het aantrekken van “tijdelijke passanten” uit
Oost Europa werkt hier niet vanwege het duurzame karakter
van opdrachten. MTB kan hier wel in voorzien met betrokken
en gemotiveerde medewerkers.
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Harry Peerbooms

Huub Geurten

Door deze aanpak zijn in één keer ruim tweehonderd
MTB-medewerkers aan het werk bij deze gezamenlijke ondernemingen. De verwachting is dat in 2012 een verdere
verzelfstandiging van bedrijfsactiviteiten van MTB gaat
plaatsvinden.

gaat de samenwerking verlopen tussen MTB en gemeenten?
Hoe gaan gemeenten hun nieuwe rol invullen? Gaat het
lukken om nog meer mensen aan de slag te krijgen bij
gewone werkgevers? De implementatie van de wet kende
nog vele vragen en onzekerheden.

Voorbereidingen van nieuwe wetgeving
In het najaar 2011 werd de Wet werken naar vermogen geïntroduceerd. Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
moeten aan de slag bij gewone werkgevers. Dat was de ambitie van de nieuwe wet en de politiek. Tegelijkertijd was het
YRRUQHPHQRPIRUVWHEH]XLQLJHQRSGH¿QDQFLsOHPLGGHOHQ
De sector zou met twee derde krimpen; van 100.000 naar
35.000 WSW-ers. Het jaar 2012 zou een cruciaal jaar worden
voor de WSW-sector. De gemeenten en MTB zijn in het najaar
van 2011 gestart met de voorbereiding op de uitvoering van
de voorgestelde wet, die in 2013 in werking zou treden.

De gemeenten en MTB gingen voortvarend aan de slag.
Begin 2012 is uiteindelijk door de gemeenten het herstructureringsplan geaccordeerd met de aanvraag van extra subsidie
om de herstructurering bij MTB te kunnen uitvoeren.
Mei 2012 viel het kabinet Rutte en snel daarna was de wet
weer van de baan.

De regierol van de wet komt nadrukkelijker dan voorheen te
liggen bij de gemeenten. Veel vragen werden gesteld. Hoe

Samen met de gemeenten is afgesproken dat de herstructurering van MTB verder vorm gaat krijgen en daarmee wordt
een voorschot genomen op een toekomstige Wet voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2013 wordt hiermee
gestart.
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DOSSIER 2

BEWONERSPARTICIPATIE

Een voorbeeld van
bewonersparticipatie in Maastricht

Het Statenkwartier

Op 10 december 2011 vond in Arnhem de Landelijke
Bewonersdag plaats. Zeshonderd vertegenwoordigers van
wijk- en buurtraden discussieerden met elkaar en stelden
via crowd sourcing een manifest op als een soort leidraad
voor acties in de nabije toekomst.
Gevraagd: actieve burgers! Met deze oproep menen politici
de politiek-economische crisis te kunnen bezweren. Overheden
kunnen minder, instellingen krijgen minder, burgers moeten
meer. Actieve wijkbewoners schrikken daar niet van. Zij
zetten zich al jaren met man en macht in voor hun leefomgeving, waarbij zij niet zelden overheden en organisaties op
hun weg vinden. Als daar een einde aan komt, zou dat alleen
maar winst zijn. Maar dan moet er wel meer veranderen dat
alleen een oproep aan burgers om verantwoordelijkheid te
nemen. Zo begint het Manifest voor Actieve Wijkbewoners,
opgesteld als resultaat van de Landelijke Bewonersdag.
Dat ‘veranderen’ blijkt voor de ‘instituties’, zoals gemeentebesturen, instellingen voor zorg, welzijn of onderwijs en
woningcorporaties nog vaak een brug te ver. Meepraten
oké, maar (mee)beslissen? Dat is andere koek. Of je krijgt
als buurt een les in democratie, dat wil zeggen: de gemeente
is het representatieve beslissingsorgaan, óf je krijgt van
instellingen te horen dat zíj gaan over de budgetten en niemand
anders óf de corporatie heeft even andere prioriteiten.
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Om te beginnen moeten bewoners in deze nieuwe omstandigheden eindelijk serieus genomen worden. Te vaak spelen
bewoners op papier een hoofdrol, maar zijn zij in de praktijk
¿JXUDQWHQRSKHWWRQHHOZDDUGHHFKWHEHVOLVVLQJHQYDOOHQ
Nieuwe verhoudingen betekenen dat bewonersparticipatie
naar een hoger niveau wordt getild. Leg de regie echt bij
bewoners. Pas als bewoners echt wat te zeggen hebben kunnen
ze ook echte verantwoordelijkheid nemen, kunnen ze succeseigenaar worden.
Dat vraagt veel: van politici, van bestuurders, van professionals, maar ook van bewoners zelf. Het vraagt om een
andere mindset, een andere manier van omgang. Dat kan
bewoners ook bevrijden van de klaagstand waartoe zij zich
nogal eens uit machteloosheid gedwongen zien. Over jezelf
klagen is immers lastiger dan over de Boze Anderen. Echte
verantwoordelijkheid zal actieve bewoners nog meer uitdagen.
Die andere omgang betekent dat het monopolie op beleid
niet langer ligt bij de lokale overheid of op de tekentafels
van woningcorporaties, maar in de wijken, in de buurten en
straten. Bij bewoners dus. Daarbij kunnen ze niet zonder
deskundige ondersteuning en professionele begeleiding.
Maar dat zijn geen professionals die in dienst zijn van een
beleidsagenda, maar die zich dienstbaar weten te maken
voor bewoners.
Een voorbeeld: Het Statenkwartier
Op 4 november 2011 vond in Maastricht de Internationale
Biënnale “Leegstand en Herbestemming” plaats. Tijdens
de Biënnale stond het vraagstuk centraal van leegstand en
herbestemming in deze nieuwe tijd en met gewijzigde omstandigheden. Het doel van de Biënnale was het geven van
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Winkelstraat Grote Gracht

een appel aan de opdrachtgevers, de beleidsmakers en de
professionals om te komen tot erkenning van het structureel
karakter van leegstand en de noodzaak tot multidisciplinaire
samenwerking om tot herbestemming te komen. Het was
tevens bedoeld om te komen tot daadwerkelijke ontwikkeling
van een nieuwe praktijk van herbestemming en uitwisseling van
kennis, ervaring en netwerken tussen verschillende disciplines.
Aan de Biënnale waren workshops gekoppeld, die zouden
ingaan op praktijkvoorbeelden, waar problemen aan oplossingen werden gekoppeld. Het Argus buurtcomité voor het
Statenkwartier en de Stichting Ateliers Maastricht wilden
een dergelijke workshop organiseren, maar veel workshops
ZHUGHQGRRUGH%LsQQDOHRPRUJDQLVDWRULVFKHHQ¿QDQFLsOH
redenen afgezegd.
Om alsnog inspiratie op te doen voor het vraagstuk van
leegstand en herbestemming in de concrete praktijk van het
Statenkwartier, werd op vrijdag 9 maart 2012 een workshop
Ruimte voor het Statenkwartier georganiseerd.
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Leegstand is van alle tijden. De laatste jaren neemt de leegstand echter exponentieel toe. Die leegstand is in Nederland
]LFKWEDDU LQ JHELHGHQ ZDDU VSUDNH LV YDQ GHPRJUD¿VFKH
krimp en een tanende economie. Maar ook in gebieden waar
de economie groeit en er sprake is van overdruk speelt dit
vraagstuk. Op veel plekken in Europa kampen steden en
regio’s met een groeiende leegstand van industriële gebouwen,
kerken, bedrijventerreinen, kantoren en boerderijen, met
als gevolg dat winkelstraten verpauperen en woonwijken
leeglopen. Het lijkt een structureel verschijnsel dat zich op
meerdere schaalniveaus in Europa voordoet.
Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden om de leegstand via
herbestemming tegen te gaan steeds beperkter: overheden
bezuinigen en marktpartijen spreiden hun risico’s. De successen van vóór de crisis in 2008 kunnen op veel fronten niet
langer het voorbeeld zijn voor de praktijk van nu. De
huidige tijd vraagt om nieuwe manieren van (samen)werken,
nieuwe instrumenten en nieuwe strategieën.
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Deelnemers workshop 9 maart 2012

Wat opvalt aan de uitkomsten van de Biënnale is dat leegstand
en herbestemming vooral als een probleem wordt gezien.
Terwijl in de bij de Biënnale behorende paper, die gaat
over de trends en ontwikkelingen, juist een positiever beeld
wordt geschetst. Kernbegrippen daarbij zijn: diversiteit en
ÀH[LELOLWHLW
Diversiteit: de contouren van een nieuwe dimensie in diverVLWHLWZDDUGHKHUEHVWHPPHU]LMQYLQJHUVELMNDQDÀLNNHQ
van moderne Begijnhoven voor 50+ vrouwen die geen man
meer willen maar wel een veilige omgeving, tot snel-te-betrekken-huurwoningen voor het groeiend leger ‘Singles in
between relations’.
Flexibiliteit: de behoefte aan wendbaarheid, vrije speelruimte
voor experimenten, maatwerk, particulier opdrachtgeverschap, creatieve ontplooiing, spontane evenementen, tijdelijke
contracten, aangepaste budgettering, broedplaatsen en gemeenschappelijke voorzieningen in eigen beheer.

Hoe zit dat in het Statenkwartier?

in het hart van de stad Maastricht, aan de nieuwe dynamiek
op het gebied van wonen, werken, vrijetijdsbesteding en
mobiliteit vorm wil geven.
Bestemmingsplanvoorschriften, welstandregels, bouwverordeningen, handhavingsregels, subsidievoorwaarden, verkeersmaatregelen, het is nog allemaal gericht op de stedelijke standaard, op algemene normen, op de grootste gemene deler.
Dat wringt met maatwerk, dynamiek, snelle veranderingen,
DDQSDVVLQJHQiODPLQXWHNRUWRPGLYHUVLWHLWHQÀH[LELOLWHLW
Maar niet alleen met het vingertje naar anderen wijzen.
Zelf initiatieven nemen, zoals al veel gebeurt in het 6211
Kunstkwartier: de galeries, de buurttuin, de eetruimte, de
evenementen, zoals de kunstmarkt, het Street-art festival,
GH¿OPVDORQGLYHUVHFRQFHUWHQHWF
Maar ook de huidige onaangenaamheden aanpakken: drugsoverlast, te drukke verkeersaders, leegvallende winkelpanden
en vertrekkende cultuurinstellingen, behoefte aan groen.

Instituties, zoals de gemeente, de woningcorporaties, de
zorg- en onderwijsinstellingen, de banken, de vastgoedinvesteerders en de projectontwikkelaars, zijn niet ingericht
op het gegeven dat bijvoorbeeld het Statenkwartier, een wijk

Het doel van de workshop op 9 maart 2012 was om met
een gezelschap van genodigden, een dwarsdoorsnede van
de buurt en externe betrokkenen, te komen tot een eigentijdse
en eigenwijze visie op de toekomst van dit dynamische
stadsdeel. Niet alleen als uniek exemplaar van het stadscentrum, maar ook als voorbeeld van alle centrumwijken, dat
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Branweerkazerne

gelegenheid biedt voor stedelijk wonen en werken, rust en
ruimte combineren met beweging en dichtheid.
De genodigden bestonden uit pandeigenaren, ondernemers,
bewoners, auteurs, kunstenaars, woningcorporaties, architecten, raadsleden, deskundigen, vertegenwoordigers van
aangrenzende buurtplatforms, winkeliers en de organiserende
instellingen ARGUS Buurtplatform, SAM, RO groep en
Acquireal.
De workshop heeft geleid tot de opstelling van een manifest
Ruimte voor het Statenkwartier, dat op 20 april 2012 is
aangeboden aan de wethouders Gerdo van Grootheest en
Jacques Costongs. In het manifest is opgenomen de navolgende ‘Agenda’ en ‘Projecten’.

De Agenda
1. De trek naar de stad zal sterker worden, Maastricht heeft
nog groei te verwachten van universiteit, bollebozen en
remigranten. Groei zal zich manifesteren in aantrekkelijke
woonbuurten en centrumbuurten. Diversiteit in leefstijlen
zal zich in het Statenkwartier gaan manifesteren vanwege
aantrekkelijkheid van de ‘plek’. Dat houdt in ‘sociaal
investeren’ in samenwerken, bondgenoten vinden, mensen die de schouders eronder willen zetten. Ook nieuwe
woonvormen en woongroepen zijn middelen om de
‘moderne’ tijd een plek te geven in de buurt/stad.

De foto’s geven een beeld van het DNA van het Statenkwartier:
de kloosters en gebedshuizen, de kunst en cultuurcentra, de
architectuur, de bijzondere gebouwen met een maatschappelijke functie en de hoofdwinkelstraten.

2. Het adaptievermogen van het Statenkwartier (vermogen
op nieuwe zaken op te nemen zonder wezenlijke
verandering van het buurt-DNA) is het grootst van alle
centrumbuurten.
Grote gebaren zoals Sphinx, Nuts, Frontenpark en Bassin
zullen nieuwe bronpunten en loopcircuits genereren;
deze maken van het Statenkwartier een gewilde “in

187

Jaarboek Maastricht 2011-2012

Misericordeplein

City Centyrum Trajekt

between” buurt. Vooral de inrichting Frontenpark heeft
grote betekenis voor het leefklimaat van het Statenkwartier.
Nadrukkelijke betrokkenheid van buurt is hierbij essentieel.

behouden. Of en in welke mate de identiteit behouden
kan worden, hangt af van de aard en omvang van de
transformatieopgave.

3. Herinrichting van de belangrijkste winkelstraten Grote
Gracht en Brusselsestraat, en later ook Boschstraat, zijn
kansen om leefbaarheid, bereikbaarheid en levendigheid
een impuls te geven. Geef de buurt en de ondernemers
een zware stem in het plan.

Het DNA van de buurt als Kunstenkwartier, als huiskamer
met kleinschalige en ambachtelijke bedrijvigheid, creatieve
industrie, nieuwe woonvormen en sociale menging is
daarbij maatgevend.

4. Leegkomende plekken mogen geen littekens blijven en
vereisen een actieve sturing van het stadsbestuur, samen met
het ARGUS-buurtcomité. Cultuur- en kunstinstellingen,
scholen en zorginstituten zijn vaak gehuisvest in karakteristieke panden en plekken. Leegstand van die panden
en plekken biedt kansen voor bij de buurt passende
activiteiten. Het mag niet leiden tot invullen van ‘probleemgevallen’; de buurt heeft daar haar samenlevingsaandeel al voor geleverd.

6. De veiligheid van het Statenkwartier (samen met het
Boschstraatkwartier) is al meer dan tien jaar een zaak die
de gemoederen bezig houdt. De recente en voorgestane
veranderingen in het overlast- en veiligheidsbeleid geven
aanleiding tot grotere ongerustheid in de buurt. Overlast
van daklozen, drugsverslaafden, drugsrunners en studentenlawaai, lege plekken, gebrek aan groen zijn lastposten.
Bij die lastposten hoort in sommige gevallen ook de
bureaucratie: starre handhavers, trage vergunningverleners,
RQ]LFKWEDUHSROLWLHLQÀH[LEHOEHOHLGHQJHPDN]XFKWLJH
politiek.

5. In het verleden is bij transformatieprocessen te weinig
voortgebouwd op de bestaande ruimtelijke identiteit
van wijken. Architectonische, stedenbouwkundige en
cultuurhistorische waarden gingen daardoor verloren.
Toch is het mogelijk de fysieke omgeving van woonwijken
te transformeren - door herstructurering, hergebruik of
herinrichting - en daarbij de ruimtelijke identiteit te
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Afgeven op bureaucraten en technocraten is bon ton als
je dingen wilt tegen houden, maar de buurt wil concrete
zaken realiseren.
De buurt zoekt coalities met iedereen die zaken voor elkaar
wil krijgen. Er wordt van uitgegaan dat op het gebied
van veiligheid en overlastbestrijding de instituties oog
188

Kumulus

en oor hebben voor de problemen die niet door de buurt
zelf opgelost kunnen worden. En vooral: de buurt als één
geheel blijven zien en niet sectorale acties op elkaar stapelen.

eigen richting te geven aan de buurtontwikkeling, sterk
toegenomen. Dat past in de gedachten over modern
burgerschap en de ‘civil society’.

Bij een vitaal stadsbestuur hoort ook situationeel handelen
in plaats institutioneel reageren. Bij situationeel handelen,
prevaleert de concrete situatie boven de instituties.
Uitgangspunt is hoe handelende personen in een concrete
situatie tot resultaten kunnen komen. Hun inzet en
betrokkenheid zijn het vertrekpunt van de activiteiten;
zij bepalen de vorm van de samenwerking.

8. Om in positie gebracht te worden zijn op het gebied van
ÀH[LEHOH UHJHOJHYLQJ SODQRORJLH ERXZYRRUVFKULIWHQ
ZHOVWDQGKDQGKDYLQJHQ¿VFDOLWHLW NDQVHQYRRUSDUWLFXOLHU
opdrachtgeverschap en andere verdienmodellen voor een
dynamisch gebruik van vastgoed (pop-ups, tijdelijke
exploitatie) nieuwe (organisatorische) wegen nodig. Het
Statenkwartier spiegelt zich graag aan praktijkvoorbeelden
van elders: zie de buurtontwikkelingsmaatschappijen in
Den Haag, Amsterdam, Antwerpen en de trusts in Engeland
en de USA. Die laten zien dat het daarbij niet alleen gaat
om buurtbeheer, maar ook om ontwikkelingskracht en
concrete zeggenschap over invulling van functies, programma’s, evenementen, gebouwen, etc. De organisatorische
vorm is facultatief, als maar bereikt wordt dat concrete
zeggenschap over de ontwikkeling, invulling, beheer en
exploitatie van de buurt bij de eigen bewoners komt te liggen.

7. De vraag vanuit de buurt gaat niet zozeer over problemen
(die er wel zijn, zie hiervoor), maar over meer zeggenschap
over de eigen buurt. De buurt heeft in de afgelopen jaren
bewezen energie, samenwerkingskracht en organiserend
vermogen te hebben om publiek ondernemerschap te
realiseren. In het huidige klimaat van zelfredzaamheid
(versterkt door de crisis en bezuinigingen) is de roep,
zie de workshop, om in positie gebracht te worden meer
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Charles Vandenhove hofje

Synagoge

De Projecten
1. De Brandweerkazerne
Voor het buurtplatform is het beschikking krijgen over
het beheer, inrichting en exploitatie van de multifunctionele ruimten in de Brandweerkazerne een toetssteen
voor de plannen van de gemeente met de buurt.
2. Lumière en City Centrum
Het beschikbaar komen van Lumière en City Centrum/
Traject biedt grote kansen voor de buurt en de stad. Maar
het kan toch niet zo zijn dat deze cruciale en grootschalige
plekken in de buurt zonder medebeslissingsrecht van de
buurt voor bepaalde doeleinden worden ingevuld? Ook
hier staat de buurt via publiek ondernemerschap voor
een actieve betrokkenheid.

4. Groen in de wijk: het Frontenpark
Het groen in de buurt is verscholen: de Beyart heeft een
fraaie binnenstadstuin, maar is helaas niet/weinig toegankelijk. Het tijdelijke buurttuintje naast de Brandweerkazerne toont aan dat er in zo’n dicht bewoonde stedelijke buurt sterke behoefte is aan gemeenschappelijke
groente- en bloementuinen. Het tijdelijke Sphinxpark is
zonder enige vorm van overleg en buurtbetrokkenheid
tot stand gekomen en wordt geprogrammeerd door ‘het
stadhuis’. In de toekomst wordt het Frontenpark aangelegd.
Het is voor het Statenkwartier van eminent belang het
Frontenpark te kunnen gaan gebruiken als stads- én
buurttuin. De buurt heeft ideeën over de invulling daarvan
en zou graag willen participeren in het ontwerp, gebruik
en beheer van het toekomstige park.

3. Herinrichting Grote Gracht en Brusselsestraat
Datzelfde geldt voor de herinrichtingsvoornemens van de
belangrijkste winkelstraat van de buurt: de Boschstraat.
Samen met het Kommelkwartier en Boschstraatkwartier
zou bekeken moeten worden hoe de buurten concrete acties
kunnen uitzetten om van die straten weer vitale winkelstraten met verblijfswaarde te maken. De gedachte is
via de ondernemersverenigingen te komen tot publiekprivate samenwerking, op basis van gemeenschappelijke
belangen.

5. Herbestemming Sphinx, Boschstraat en mogelijk ook de
Beyart
Bij de herbestemming van de Sphinx, de Boschstraat
en wellicht in de toekomst ook de Beyart wil de buurt
betrokken worden. Het zijn plekken in de buurt die het
DNA van het Statenkwartier in het hart raken. Vandaar
de noodzaak actief betrokken te worden bij de invulling
ervan.
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Lumière

Gewenste beleidsmaatregelen
a. Flexibiliseer de wet- en regelgeving, het beleid en de
exploitatiemodellen.
b. Besef dat het nieuwe Fronten stadspark van vitaal belang
is voor leefbaarheid van hoofdzakelijk het Statenkwartier
en geef de buurt dus een belangrijke stem bij de inrichting
en het gebruik.
c. Zorg voor effectieve veiligheid in de buurt en beperk
adequaat de overlast.
d. Besteed in de Structuurvisie 2030 meer zorg en aandacht
aan de Centrumbuurten en het publiek ondernemerschap.
e. Stem de herbestemming van gebieden en gebouwen in
de buurt zorgvuldig af op thematiek, karakteristiek en
kwaliteit van Statenkwartier.
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DOSSIER 3

RONDOM MAASTRICHT

De Groene Stola van Maastricht

Door George Vogelaar

Wie aan Maastricht denkt, denkt aan de oude binnenstad.
En tegenwoordig ook aan een deel van Wyck. Om deze oude
stad ligt een onbekende groene stola van akkers, velden en
bos gedrapeerd. Een schoonheid van een gebied.
Fotograaf Bert Janssen en journalist George Vogelaar
wandelden een paar weken letterlijk op en over de grens
van Maastricht en maakten een kleine ontdekkingsreis onder
de titel Rondom Maastricht. Het project leverde duizenden
prachtige foto’s op van het buitengebied van de stad Maastricht en vele wetenswaardigheden.

Vaals tot aan de Zeeuwse kust staan 388 landspalen opgesteld.
Rond Maastricht staan er 53. Van Petit Lanaye waar grenspaal
YODNODQJVGHZHJVWDDWNXQMHPHWHHQ¿NVHERRJRPGH
halve stad heen lopen naar Smeermaas, waar, bij paal 106
de Grensmaas begint. In een keurige tuin in Itteren staat de
volgende, 107. Even onder Voulwames, daar waar de Geul
de Maas ontmoet, eindigt het Maastrichts grondgebied bij
SDDO $OOHHQ VWDDW GLH SDDO QLHW ¿HU RYHUHLQG +LM OLJW
Tijdelijk opgeslagen in een werkplaats van het consortium
dat de Grensmaas onder handen neemt. Daar konden we
hem in zijn volle glorie zien. Precies twee meter dertig lang
moet hij volgens de voorschriften uit 1843 zijn. En dat is ie.
Het gebruik van grenspalen is trouwens al duizenden jaren
oud. De Romeinen plaatsten al grenspalen waarop een
afbeelding stond van hun grensgod Terminus.

Ik woon aan de rand van de stad Maastricht, aan de meest
oostelijk gelegen weg van de stad. Als ik mijn huis uitloop,
sta ik aan de voet van de heuvels en kijk uit over akkers en
velden en de golfbaan Het Rijk van Margraten. Ik kan vanuit huis starten aan een rondje Bemelen, wat ik regelmatig
doe. Tijdens een van die wandelingen vroeg ik me af: waar
ligt nu precies de grens tussen Maastricht en de gemeente
Eijsden-Margraten? In het kadaster is dat ongetwijfeld tot
op de centimeter nauwkeurig vastgelegd, maar wandelend
zie je de grens aan de oostzijde van de stad nergens. Aan de
westzijde van Maastricht valt er niet aan te ontkomen. Aan
deze kant van de stad is de grens tegelijk de landsgrens met
België. Een kleine tweehonderd jaar geleden, na de afscheiding
van België van Nederland, is de grens bij verdrag bepaald
en werd in 1843 besloten haar te markeren met palen. Van

Aan de oostkant van de stad staan geen grijze gietijzeren
palen. Daar is geen grens, geen zichtbare grens. De gemeentes
lopen in elkaar over en sluiten naadloos op elkaar aan. Zoals
er geen binnengrenzen meer bestaan in Europa, zo bestaan
er geen lokale grenzen meer in Nederland. Dankzij een
WRSRJUD¿VFKH NDDUW PDDU YRRUDO PHW EHKXOS YDQ RQ]H
smartphone waarop wij Google-earth hadden gedownload,
konden fotograaf Bert Janssen en ik op de meter nauwkeurig
langs en op de grens lopen. Het apparaat peilde ons uit met
behulp van gps. Een klein blauw stipje op het scherm gaf
aan waar we precies stonden. Een iele dunne gele streep
bleek, op de smartphone, de stadsgrens te zijn. Na een paar
keer dat streepje te hebben vergeleken met de lijn op de toSRJUD¿VFKHNDDUWUXLOGHQZHYROYHUWURXZHQGHRXGHUZHWVH
kaart in voor de moderne digitale versie. En zo liepen we in
augustus 2012 kilometer na kilometer op en over de grens
en fotografeerden het Maastrichtse buitengebied. We legden ook de stad zelf vast vanuit het buitengebied.
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=RPDDNWHQZHHHQIRWRJUD¿VFKHFLUNHORPGHVWDGKHHQ
en dat is ons gelukt voor zover de stad zichtbaar was. Onze
oriëntatiepunten daarbij waren de pijp van de Enci en de
rode toren van de Sint Jan op het Vrijthof. Omdat een deel
van de stadsgrens water is, huurden we op een middag een
kayak om de Grensmaas vanaf , op en onder water vast te
leggen. Voor de onder water beelden gebruikten we een
speciale camera. De zuidelijke Maasgrens die loopt van
Oud-Maarland, door de grindplas en over de Maas naar
grenspaal 49 bij Petit Lanaye, konden we dankzij een aardige
booteigenaar documenteren.
We hebben veel mensen gezien die gebruik maken van het
EXLWHQJHELHG:DQGHODDUVKDUGORSHUV¿HWVHUVHQQDWXXUOLMN
veel mannen en vrouwen die er hun hond uitlaten. En we
zagen er mensen die er hun brood verdienen met fruitteelt
en de verbouw van mais, graan, uien en koren. We ontdekten
dat er niet alleen in het Jekerdal druiven voor de wijnbouw
worden geteeld. We troffen “vignobles’ aan aan de voet van
het Savelsbos en in de landerijen bij Weert. Navraag leerde
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dat er in heel Maastricht maar 26 mensen staan geregistreerd
bij de gemeente, werkzaam in de agrarische sector. Als je
door die mooie, zeer afwissellende en diverse groenstrook
loopt, over akkers en velden, vermoed je dat veel meer mensen
hun boterham daar verdienen, maar dat is dus niet zo.
Nergens wordt het groen onderbroken door grote of kleinere
industrie. Boerenhoeven zie je er, een loonbedrijf en wat
eenzame woningen aan de oostzijde. Aan de westzijde liggen
de wijken Daalhof en Malberg maar enkele stappen van de
grens. De Diependaalweg door Wolder is aan de ene kant
Maastricht en aan de andere kant van de weg Belgisch. Er
staan dan ook twee naamborden, een Belgisch en een
Nederlands. Een andere opvallende grensoverschrijding
vind je aan de oostkant. Het hoofdveld van de voetbalclub
FC Bemelen ligt in twee gemeenten. Wie scoort in het
westelijke doel, maakt een punt in de gemeente Maastricht.
En het zal er bij de Belgische voetbalclub VV Kanne om
spannen of de Belgisch-Nederlandse grens niet precies een
meter ligt voor het ...Nederlandse ...doel.
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Iedereen kent wel die blauwe borden op de uitvalswegen
waarop de naam van een plaats staat met een diagonale rode
streep er door. Vrijwel iedereen denkt dat dat het einde van
de stad is, zeg maar de stadsgrens. Maar dat is niet zo. Dat
bord staat voor einde bebouwde kom. De echte stadsgrens
ligt soms een paar honderd meter verderop.
Waar de Akersteenweg bijvoorbeeld over gaat in de Rijksweg
naar Cadier en Keer, staat zo’n bord. Een paar honderd
meter heuvelopwaarts ligt de grens, precies voorlangs het
bordeel dat daar rechts van de weg aanlokkelijk probeert te
zijn. Overigens behoorde dit huis vroeger tot de Stichting
Jeugdzorg Sint Joseph, in Heer en omgeving beter bekend
als de ‘voogdijstichting’. In dat huis van plezier woonde
ooit een deel van de broeders die bij Sint Joseph werkten.
Toen Heer bij Maastricht werd getrokken is een deel van die
gemeente, onder meer dat deel waar Sint Joseph is gevestigd,
overgedragen aan Cadier en Keer. Vandaar dat de grens daar
nu langs loopt.

Pietersberg bij de grens met Kanne, een groot dik blauw
bankstel. Meer groot afval hebben wij niet aangetroffen.
We bezitten nu duizenden prachtige foto’s waaruit we een
eerste, kleine selectie voor deze uitgave hebben gemaakt.
Als het aan ons ligt komen er meer publicaties. Zoals een
handzaam wandel/fotoboekje waarbij de lezer zelf de plekken
kan opzoeken die de fotograaf heeft vastgelegd. Dat kan
omdat we bij elke foto ook de precieze gps gegevens genoteerd
hebben. Verder willen we een fototentoonstelling inrichten
en een digitaal fotodossier samenstellen waaruit belangstellenden kunnen putten. En, niet te vergeten, een tv-serie
produceren waarmee we de schoonheid van dit Maastrichtse
grensgebied aan de kijkers willen onthullen.
+HW YHU]DPHOHQ YDQ KHW EHHOG PDWHULDDO LV ¿QDQFLHHO
mogelijk gemaakt door TVMaastricht, het Huis voor de
Kunsten en de Provincie Limburg.

Toen we aan onze tocht om de stad begonnen hadden we het
idee dat we veel afval en vuil zouden tegenkomen. Dat viel
reuze mee. Klein spul, plastic zakjes, blikjes en natuurlijk
hondenpoep kwamen we veelvuldig tegen. Op een plek, bij
Malberg, vonden we een stuk of tien lege plastic containers
en apparatuur om xtc of iets dergelijks te maken. En op de
Jaarboek Maastricht 2011-2012
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