
> thema's:
Maandag 30 mei
architectuur, stedenbouw 
en publieke ruimte

Dinsdag 31 mei
nieuwe winkel- en  
horecaconcepten

Woensdag 1 juni
de groene stad

Donderdag 2 juni
leegstand en herbestemming

Vrijdag 3 juni
stadslabs 

Zaterdag 4 juni
open stad

#wnm16
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De stad van gisteren, 
voor de dag van morgen

Nieuwe 
ideeën, 
nieuwe 
concepten, 
nieuwe 
horizon

Het Maastricht-LAB 
is een cocreatief ontwikkelplatform, waarbij  
de zoektocht naar nieuwe vormen van stads-
ontwikkeling centraal staat. Wij geven een impuls 
aan stedelijke (her)ontwikkeling van Maastricht.  
Dat doen we door vernieuwende projecten en vraag-
stukken samen op te pakken met initiatiefnemers 
en partners. We experimenteren in de stad en leren 
door te doen. De kennis die daarbij wordt ontwikkeld 
delen wij openlijk met geïnteresseerde mensen en 
organisaties.

De Week van Nieuw Maastricht
(#WNM16) 
is een zesdaags event dat geheel in het teken  
staat van nieuwe stedelijke ontwikkelingen  
in Maastricht. Van maandag 30 mei t/m zaterdag  
4 juni organiseert het Maastricht-lab samen  
met partners diverse activiteiten om gebieds-
ontwikkelingen en creatieve initiatieven in de  
stad onder de aandacht te brengen. Een week  
vol inspiratie, debat en diverse activiteiten voor 
iedereen die zich betrokken voelt bij de stad  
Maastricht. Met workshops, rondleidingen,  
lezingen, gesprekken en netwerkevents. 

#wnm16: doe mee, ontdek & deel!

Meer details over het 
totaalprogramma: 
www.maastrichtlab.nl/wnm

gebruik gedurende de week #wnm16



Maandag 30 mei
Openingsontbijt
Officiële opening #WNM16 door o.a. wethouder Van Grootheest.
door Maastricht-lab
locatie Brasserie Tapijn, voormalige Tapijnkazerne
tijd 08.00 – 10.00 uur (inloop 07.45 uur)
deelname  gratis maar aanmelden via www.maastrichtlab.nl/wnm
 

start Performing Space*
start onderzoek naar de performativiteit van het  
Charles Eyckpark in Maastricht.
door  *SoAP en Van Eyck Mirror i.s.m. Universiteit Maastricht,  

Maastricht Academy of Architecture, de Hubert van Eyck  
Academie, Studio Stad en Maastricht University / Bonne-
fantenmuseum, Ondernemend Wyck

locatie Charles Eyckpark (Ceramique)
tijd 16.00 – 17.00 uur
deelname gratis!

> LAB Cafe zie gele kolom
 

Bouwplaatsbezoek 
Filmhuis Lumière
Een rondleiding op de bouwplaats van het nieuwe Filmhuis 
Lumière onder begeleiding van de architecten.

door Architectuurcentrum topos Maastricht
locatie Bouwplaats Filmhuis Lumière (aan het Bassin)
tijd 20.00 – 21.30 uur
deelname  gratis maar aanmelden via n.nelissen@xs4all.nl  

(max. 40 deelnemers)

 

Dinsdag 31 mei
 
MAFAD Ateliers and  
Temporary Spaces
Interactieve workshop over het genereren van nieuwe
inzichten op het gebied van werken in ateliers en 
temporary spaces.
door  Maastricht Academy of Fine Arts and Design en Maastricht-lab
locatie  diverse locaties o.a. @mafad, Herdenkingsplein 12 en  

@voormalige v&d, Grote Staat 5-15
tijd 10.00 – 14.30 uur
deelname op uitnodiging. 

 
VIP meeting Temporama
Temporama zorgt als (s)pacemaker in het pand van de voor -
malige V&D voor een tijdelijke impuls in de Grote Staat.
door Comosie en Maastricht-lab
locatie voormalige v&d, Grote Staat 5-15
tijd 15.00 – 16.30 uur
deelname op uitnodiging. 

> LAB Cafe zie gele kolom

Debat ‘De toekomst van 
winkelen’
Debat over de ontwikkelingen in het winkellandschap en de 
kansen voor Maastricht, met Rupert Parker Brady als debatleider.
door Maastricht-lab
locatie voormalige v&d, Grote Staat 5-15
tijd 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
deelname gratis!
 

Woensdag 1 juni
 
Workshop ‘Makkelijk groen’
In één middag de basis leggen voor een eenvoudig te onderhouden 
groene tuin.
door Operatie Steenbreek Maastricht, Servatius, cnme en bewoners 
locatie Burgemeestersplein 2
tijd 16.00 – 18.30 uur (inloop vanaf 15.45 uur)
deelname gratis maar aanmelden via driessen@cnme.nl

> LAB Cafe zie gele kolom
 

Lezing Stadsnatuur
Govert Derix – De stem van de Maastrichtse stadsnatuur.
door ivn Maastricht en Maastricht-lab
locatie Gebouw z, voormalige Tapijnkazerne 
tijd 20.00 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.45)
deelname gratis!
 

Donderdag 2 juni
 
Bloggers- en vloggerstour 
Meesterlijk Maastricht
BLOGGERS EN VLOGGERS UIT binnen- en buitenland bezoeken Maas-
tricht en ontdekken verborgen parels en lokale ondernemers.
door Maastricht-lab en lokale ondernemers
locatie diverse plekken in de stad
tijd hele dag
deelname besloten tour.

 
> LAB Cafe zie gele kolom
 

Dialoog 
‘Van geen Wycken weten’
Met Piet Eichholtz en ervaringsdeskundigen in gesprek over 
hun visie op wijk- en vastgoedontwikkeling in Wyck.
door Stad.Academie en Ruijters bv
locatie Wyck Bazaar, Wyckergrachtstraat 32
tijd 19.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
deelname gratis!

Vrijdag 3 juni
Werkcongres 
‘werken aan stadslabs’
Delen en vergelijken van lessen en ervaringen vanuit
verschillende stadslabs in Nederland en Europa.
door  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, icis/um, Pantopicon en 

Maastricht-lab
locatie Caracola, President Rooseveltlaan 213
tijd 10.00 – 14.00 uur
deelname op uitnodiging.

 
LAB-Safari
Op de fiets langs diverse projecten en initiatieven in Maastricht.
door Maastricht-lab
locatie (start) Caracola, President Rooseveltlaan 213
tijd 14.00 – 17.30 uur
deelname gratis!
 

> LAB Cafe zie gele kolom
 

 

Zaterdag 4 juni
Emerging Art and Design Tour
Enrich yourself with a taste of Maastricht’s contemporary  
art scene.
door The Artist and the Others
locatie Fontein, Bassin
tijd 11.00 – 12.30 uur 
deelname gratis maar aanmelden via jessica@theartistandtheothers.nl
 

Walhalla Tour
Kom alles te weten over het verleden, het heden en de toekomst 
van het Sphinxkwartier.
door Bureau Europa
locatie Timmerfabriek, Boschstraat 9
tijd 13.00 – 17.15 uur
deelname  kosten € 7,50 (incl. hapje & drankje) / aanmelden via  

s.meulemann@bureau-europa.nl
 

PRESENTATIE PERFORMING SPACE*
Presentatie eerste resultaten onderzoek naar de  
performativiteit van het Charles Eyckpark in Maastricht.
door  *SoAP en Van Eyck Mirror i.s.m. Universiteit Maastricht, Maastricht 

Academy of Architecture, de Hubert van Eyck Academie, Studio  
Stad en Maastricht University / Bonnefantenmuseum, Onder-
nemend Wyck

locatie Charles Eyckpark (Ceramique)
tijd 17.30 – 19.00 uur
deelname gratis!

LAB-Cafés 
Loop binnen, bestel een drankje, 
voer met ons het gesprek
door Maastricht-lab
locatie  De Brandweekantine, 

Capucijnenstraat 21 
tafelvoorzitter George Vogelaar
tijd 18.00 - 19.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur) 
deelname gratis!

> Maandag 30 mei
lab café: architectuur, stedenbouw  
en publieke ruimte
Tafelgasten: Rudy Stroink, Ruud de Wit, tim prins,  
marente de moor en eric geurts

> dinsdag 31 mei
lab café: Nieuwe winkel- en  
horecaconcepten
Tafelgasten: Pim van den Berg, Christaan Kastrop, 
nick van aalst, Dave Beks en Wido Smeets

> woensdag 1 juni
lab café: de groene stad
Tafelgasten: Tanja Schell, Egbert Roozen, Gerdo  
van Grootheest, Joren van Dijk en Govert Derix

> donderdag 2 juni
lab café: leegstand en 
herbestemming
Tafelgasten: Marieke en Bas de Laat, Jos Gadet en  
Anita Bastiaans

> vrijdag 3 juni
lab café: stadslabs
Tafelgasten: Maurice Hermans, Frank Strolenberg, 
Saskia Beer, Nicole Rijkens en Gerdo van Grootheest

afsluitfeest
door Maastricht-lab
locatie Rebelle, Kesselskade 43
tijd 20.00 – 01.00 uur
deelname op vertoon van #wnm16 polsbandje

programma onder voorbehoud van wijzigingen


