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De missie en visie van Stichting 06 is in de afge-
lopen jaren veranderd. Om praktische redenen 
is in 2006 een stichting opgericht als rechts-
vorm voor het convenant met de Gemeente 
Maastricht. De oorspronkelijke en ruime doel-
stelling is niet aangepast. Wel hebben we onze 
taakstelling uitgebreid, omdat we ons moeten 
voorbereiden op het feit dat de locatie Land-
bouwbelang mogelijk wordt aanbesteed door 
de Gemeente Maastricht. De vrijplaats betreft 
ongeveer de helft van de locatie en we zullen 
met andere partijen om de tafel moeten om 
hieruit te komen.

Missie
De missie van Stichting 06 is het normaliseren 
en behouden van de Culturele vrijplaats Land-
bouwbelang. De stichting zorgt primair voor de 
interne	 financiële	 en	procedurele	 transparan-
tie tussen de initiatieven en de externe rappor-
tage naar belanghebbenden. Secundair richt 
Stichting 06 zich op de doorontwikkeling van 
de vrijplaats op de huidige locatie Landbouw-
belang of een verhuizing naar een andere plek.

Visie
Deze visie op de toekomst is uitwerking van 
de algemene doelstelling voor het collectief 
aan ondernemers, kunstenaars, vrijwilligers, 
studenten, interne- en externe initiatieven en 
partners waarvoor Stichting 06 optreedt als 
wettige vertegenwoordiger op de locatie Land-
bouwbelang.

Het Landbouwbelang is een plek waar:

•	 geëxperimenteerd	 kan	worden	 op	 diver-
se gebieden (sociaal, kunstzinnig, cultureel en 
duurzaam);

De toekomst
D e  v i s i e  v a n  h e t  n i e u w e  s t i c h t i n g  0 6  b e s t u u r

De	dagelijkse	rol	van	Stichting	06	is	het	toepassen	en	afstemmen	van	de	financiële	en	wettelijke	
kaders voor de vrijplaats. Daarbij balanceren wij op de rand van wat juridisch moet èn mag om 
als vrijplaats en broedplaats te opereren zonder te institutionaliseren. We zien het Landbouwbe-
lang als een democratische gemeenschap die inclusief wil zijn voor iedereen met zoveel mogelijk 
diversiteit aan disciplines.
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•	 men de vrijheid heeft om anders te denken over 
leven en werken (free spirit);

•	 alternatieve mogelijkheden voor persoonlijke 
ontwikkeling gefaciliteerd worden naast de gevestig-
de maatschappelijke opvattingen en structuren;

•	  ‘learning by doing’ leidt tot een toenemende 
bewustwording over verantwoorde, sociale en duur-
zame levenswijzen.

Het Landbouwbelang is van onmisbare waarde voor 
de inclusieve samenleving, die Maastricht graag wil 
zijn. Vanuit de geboden vrijheid en de gelijktijdige 
beschutting/bescherming van het Landbouwbelang 
ontstaan er culturele en maatschappelijke activitei-
ten in de ruimste zin van het woord. Cultuur in de 
vorm van kunst op allerlei vlakken, maar ook cultuur 
waarin we kijken naar de maatschappelijke vragen 
over hoe wij onze samenleving, onze stad en ons le-
ven willen inrichten. Deze cultuur is wat ons betreft 
onlosmakelijk verbonden aan de domeinen 

Sociaal, Cultuur, Duurzaam en Innovatief.

Wat lag op onze weg?

In de afgelopen jaren heeft het Landbouwbelang 
zijn manier om beleidsinitiatieven te nemen veran-
derd. Werden deze in het verleden vooral genomen 
door de woongroep, zijn de initiatieven die samen 
de vrijplaats vormen nu zelf meer aan zet. We zijn 
nog	steeds	officieel	een	kraakpand	en	vrijplaats	voor	
subcultuur, maar we schuiven geleidelijk op naar 
een broedplaats met structuur en regels. Het Land-
bouwbelang geeft al 18 jaar invulling aan het soci-
ale en culturele programma van Maastricht en wil 
dat ook in de toekomst blijven doen op de huidige 

locatie. Het Landbouwbelang als collectief biedt on-
derdak aan vele, al dan niet, zelfstandige initiatieven 
met eigen doelstellingen en visies in relatie tot het 
ruimtegebruik van de locatie. Vertegenwoordigers 
van de initiatieven bepalen samen met Stichting 06 
op democratische wijze het inhoudelijke program-
ma en karakter van de vrijplaats Landbouwbelang. 
“Stichting 06” is de rechtspersoon die het collectief 
op de “Locatie Landbouwbelang” vertegenwoordigd. 
Stichting 06 bestuurt op afstand en zit niet op de 
stoel van de zelfstandige initiatieven. Hierdoor wordt 
het diverse karakter van de vrijplaats geborgd voor 
de toekomst. Het bestuur bewaakt de externe wet-
telijke	kaders	en	zorgt	intern	voor	financiële	transpa-
rantie en procedurele afstemming. Het bestuur helpt 
initiatieven, atelierhouders, bewoners en vrijwilligers 
met administratieve afhandeling en faciliteert werk-
plekken om samenwerking mogelijk te maken. Om 
dat uit te voeren is een jaarcyclus opgesteld voor 
overleg tussen het bestuur, het coördinatieteam, 
werkgroepen en de initiatieven onderling. Daarbij 
wordt de woongroep nu gezien als een initiatief en 
daarmee een afgebakend organisatie onderdeel met 
een eigen budget. Daarnaast is de werkgroep “LBB 
Productions” opgericht voor het runnen van eigen 
Landbouwbelang evenementen en het begeleiden 
van externe partijen zoals de Nederlandse Dansda-
gen, Fashionclash, Parcours, Alles is Drama, etc. De 
stichting verwacht dat LBB Productions zich in de 
toekomst verder zal ontwikkelen naar een zelfstandig 
organisatieonderdeel met een factureerbaar dien-
stenpakket voor interne en externe opdrachtgevers. 
De	rol	van	de	stichting	is	het	borgen	van	financiële	en	
procedurele transparantie tussen de initiatieven en 
de externe belanghebbenden. 

Illustratie door: J. Wildenberg



Arjen Zuidgeest

Algemeen bestuurslid

In de stichting verantwoordelijk 
voor de vertegenwoordiging, 
PR, promotie en hij is een van 

programeurs van het programma 
van het Landbouwbelang.

Becky Lockwood

Ambassadeur

Becky is een jonge vrouw uit de 
UK en tevens ook bewoner van 

het LBB. Ze heeft veel contacten 
in de klimaat beweging en 

internationale studenten scene.

Bernadette Huijbers

Waakhond

Onze waakhond is een kraakster 
van het eerste uur. Ze zorgt dat we 
trouw blijven aan onze herkomst 
en	het	niet	commerciële	character	

van de plek behouden blijft.

Over de cijfers
Sinds	2017	is	de	financiële	administratie	uitbesteed.	
Inmiddels is de administratie sluitend en draaien we 
een kleine winst die het mogelijk maakt om te reser-
veren voor extra uitgaven. We hebben nu een redelijk 
goed beeld van de kostenopbouw van de vrijplaats 
als geheel en de omzet van de initiatieven. Alle ge-
bruikers van de locatie Landbouwbelang verrekenen 
of betalen aan Stichting 06 een compensatie voor 
het gebruik van ruimte of andere faciliteiten zoals 
gas, water en elektriciteit. Omdat alle initiatieven op 
verschillende manieren zijn georganiseerd en anders 
in relatie staan met Stichting 06 zijn budgetten inge-

voerd om de gebruikers en initiatieven te compense-
ren voor uitgaven in eigen beheer.

Het budgetteringssysteem maakt het mogelijk dat 
wij geld kunnen reserveren voor investeringen in het 
gebouw en het inkopen van advies om de dooront-
wikkeling van de vrijplaats vol te houden. De interne 
verrekening van kosten en opbrengsten moet in de 
toekomst de weg vrijmaken om vrijwilligerswerk te 
belonen. Dat gaat stap voor stap.

Bestuur Stichting 06

even voorstellen

Illustratie door: J. Wildenberg



21   September
Climate of Love een 

event van de Love 
Foundation
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Harold van Ingen

Secretaris

Onze secretaris en organisator. 
Verantwoordelijk voor PR en 

onze vertegenwoordiger naar 
gemeente en provincie.

Marice van Os

Penningmeester

Maurice is van de cijfers, oftewel 
verantwoordelijk voor de 
financiën	van	de	stichting.

Jaap Draaisma

Adviseur

Jaap is onze externe adviseur 
op het gebied van stads en 

gebiedsontwikkeling. Hij heeft 
jaren ervaring opgebouwd als 
directeur van Urban Resort.

Reinder van Tijen

Ambassadeur

De beste ambassadeur die 
je kan wensen. Uitvinder en 

oprichter van Demotech. 
Ervaringsdeskundige en de vader 

figuur	van	de	community.	

Kees Barten

Adviseur

Zorgt	voor	secretariële	en	
administratieve ondersteuning 

en let op de taakverlening.

Stefan Vontobel

Voorzitter

Onze voorzitter houdt alles goed 
in de gaten en zorgt voor de 

continuïteit. Is programmeur van 
het culturele programma van het 

Landbouwbelang. 

Foto door: Arjen Zuidgeest
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Jaap Draaisma
i n t e r v i e w  o v e r  z i J n  e r v a r i n g e n  v a n  h e t  a f g e l o P e n  J a a r

“ Ze willen schijnbaar aan de rand van het Belvérè gebied alleen duur wonen. 

Het gaat dan om een heel groot duur condominium, een enclave voor de rijken, 

aan de Maas met vooral appartementen van 4 a 5 ton en hoger. Dit wordt 

misschien wel de duurste woonplek van heel zuid Nederland. Wat dat betreft 

pas het binnen de Maastrichtse trend van groot geld en witte handschoentjes 

voor de dames. Maastricht als gouvernement stad waar het vooral voor 

mensen met veel geld prettig vertoeven is. Dit soort impuls is naar mijn mening 

slecht voor de stad, de stedelijkheid en slecht voor de economische toekomst 

van de stad.”
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12   Maart
Interview met Jaap 

Draaisma door Arjen 
Zuidgeest.
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Jaap is als een van de oprichters 
van Urban Resort Amsterdam een 
ervaringsdeskundige als het gaat om 
het legaliseren van kraakpanden.
Zelf komt hij ook uit de kraakscene. 
Met zijn passies voor stad en 
stedelijkheid en zijn streven naar 
sociale rechtvaardigheid, werkt hij 
aan projecten op het snijvlak van 
vastgoed en culturele, sociale of 
economische innovatie.



Jaap Draaisma

Wat zijn jouw ervaringen met het 
landbouwbelang sinds je hier medio 2019 bent 

begonnen? 

Ik ken het Landbouwbelang al even. De afgelopen 
jaren een paar keer wat advies gegeven. Mooi om te 
merken dat het organisatorisch wat beter op de rails 
stond, dat geeft vertrouwen. 

Daarnaast was er het minder mooie besluit van de 
gemeenteraad juni 2019 om het pand te tenderen 
met een verkoopprijs van 4 miljoen. Dat maakt het 
toch een stuk moeilijker om er een sociaal project 
van te maken. 

Aan de andere kant geeft het wel helderheid, en dan 
moet je kijken of je er iets moois van kunt maken. Ik 
vond het leuk aangezien ik het pand al ken dat ik be-
naderd werd door het LBB. De opdracht is natuurlijk 
niet makkelijk, maar is zeker wel de moeite waard. Ik 
heb de afgelopen tientallen jaren veel, met inmiddels 
voormalige kraakpanden en nog bestaande kraak-
panden mee onderhandeld om die te legaliseren 
met allerlei soorten plannen in Nederland maar ook 
in Duitsland.

Dus ik ben wel een beetje thuis in zeg maar het snij-
vlak van culturele en sociale doelstellingen, bouw-
kundige opgave, aankoopprijs maar vooral met het 
idee om de bestaande collectieven en de inspireren-
de omgeving voort te laten bestaan. Het LBB bevat 
alle juiste elementen dus ik vond het leuk om in 2019 
voor het LBB te werken.

 
Je zegt net het is een beetje jammer dat het een 

Tender is geworden. Wat was dan de ideale 
situatie geweest?

Tja, de meest ideale situatie zou zijn als de gemeen-
te het voor één euro aan de stichting had verkocht.   
Het is tenslotte gemeentenbezit. Dit natuurlijk wel 
onder een aantal strenge voorwaarden. 

Dat gebeurt wel in Nederland, er zijn panden in Am-
sterdam en Rotterdam en meer steden die bijvoor-
beeld voor 1 euro naar een krakersgroep zijn gegaan.

Ik heb begin jaren 90 een twaalftal kraakpanden 
met de gemeente Amsterdam helpen legaliseren. 
Tegenover die 1 € stond dan wel altijd een erfpacht 
contract dus je betaalde wel altijd een behoorlijke 
grondprijs. Daardoor kreeg de gemeente wel altijd 
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een deel terug, maar dan via jaarlijkse erfpacht bij-
drage. Met daarbij natuurlijk de afspraak dat je bin-
nen enkele jaren alles zo moet opknappen dat alles 
brandveilig is en dat je publiek kunt ontvangen.

Dus dat hele idee van één euro hoeft helemaal niet 
te betekenen dat het dan zeg maar gratis is want je 
betaalt je blauw om het pand goed te verbouwen. 
Plus dat bij die legalisaties in Amsterdam je via erf-
pacht alsnog de komende 40 jaar toch de gemeente 
grotendeels terug betaald. Dat vind ik altijd wel een 
lekkere constructie want dan kun je, met je groep, de 
boel stap voor stap opbouwen.

De gemeente kan jaarlijks kijken of de afspraken 
worden nageleefd. Zo niet dan kan je lekker ruzie 
maken, maar dit biedt perspectieven om vanuit de 
huidige situatie stap voor stap op een betaalbare en 
goedkope manier je pand te ontwikkelen.

Een tender is iets heel anders. De tender is een 
prijsvraag dus je kunt ook verliezen. Dus je kan er 
oneindig veel tijd en energy in stoppen, maar uitein-
delijk kan dit voor niets zijn geweest. Natuurlijk geld 
dit voor iedereen maar dit vindt ik een enorm na-
deel van een tender. Als je als gemeente het Land-
bouwbelang belangrijk vindt dan moet je niet een 
prijsvraag uitschrijven. Wat ze dus eigenlijk in feite 
hiermee aangeven is dat ze de huidige functies van 
het LBB niet interessant genoeg vinden. Maar je mag 
wel mee doen. Hierdoor moet je dan concurreren 
met professionele partijen wat niet echt eerlijk is.

Dat is de ene kant, aan de andere kant is er die 4 
miljoen. De gemeente heeft het pand natuurlijk voor 
meer gekocht en neemt een deel van het verlies op 
zich. Maar ja met 4 miljoen weet je bijna zeker dat je 
dit met de LBB invulling niet zal weten op te brengen 
dus daarmee leg je een hoge drempel die verschrik-
kelijk is als je sociale functies wilt realiseren. Dus 
willen we een serieus aanbod doen dat 4 miljoen 
moet opbrengen, dan moet je minstens de helft van 
het pand commercieel gaan invullen. Dat moet dan 
maar hoewel je natuurlijk liever het hele pand op een 
betaalbare	manier	sociaal	in	vult.	Dit	is	financieel	ge-
zien begrijpelijk maar sociaal gezien zeer onprettig.  
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Als we nu even kijken naar dit plaatje. Schetst 
dit een realistisch beeld van in hoe verre je 

de locatie landbouwbelang commercieel 
zou moeten invullen, in hoe verre kan je een 

broedplaats functie behouden én in hoe verre 
kan je een vrijplaats behouden?

Ja, zo’n soort mix zal je moeten maken omdat je 
vier miljoen moet betalen, maar ook omdat je de 
zaak moet verbouwen. Die 4 miljoen moet je in je 
opbrengsten terug vinden maar daarbij komen dan 
nog aanzienlijk kosten om alles te verbouwen. Dit zo-
dat	het	brandveilig	is,	dat	de	hygiëne	en	de	installa-
ties kloppen en alles veilig wordt gevonden door de 
brandweer. Dit moet van de overheid maar dit wil 
je zelf ook. Dit zijn hoge kosten die je kunt bereke-
nen en al gauw zullen oplopen tot 20 miljoen. Deze 
verbouwingskosten ben je altijd kwijt. De grondkos-

ten is dan wel iets waarop je kan besparen. Zelfs als 
je alle verbouwkosten alleen moet ophoesten dan 
moet je toch behoorlijk commercieel worden. Want 
de huuropbrengsten van sociale functies als ateliers 
gaan natuurlijk nooit kostendekkend zijn om die ver-
bouwing te kunnen bekostigen. Dus stel dat je het 
pand voor 1 € zou kunnen krijgen dan nog moet je 
een deel commercieel invullen omdat die verbouw 
kosten in Nederland zo hoog liggen dat je deze niet 
met een lage huur kunt opbrengen. 

Dus die mix heb je altijd maar dat is ook goed want 
dat botst, dat wrijft en wringt en zorgt voor een wis-
selwerking en synergie met als uitkomst dat er cross-
over projecten ontstaan door kruisbestuiving. Als je 
hier goed mee om weet te gaan dan geeft dit het 
project een stedelijk karakter. Zo’n mix zorgt voor 
een versterking van de stad. 

De vrijplaats die super goedkoop moet zijn met een 
experimenteel karakter en waar mensen of initiatie-

1 0P a g i n a



ven mogen mislukken, moet erin zitten. Die vrijplaats 
wil je hebben en moet onderdeel blijven van het 
geheel. In het zuidelijke deel zou je dit kunnen re-
aliseren waarbij de grootte afhankelijk is van veel 
verschillende verschillende factoren. Dan heb je dat 
het gedeelte broedplaats meer betaald. Hier zitten 
de creatieve en culturele ondernemers die toch net 
wat meer geld hebben. Dan heb je het in Amsterdam 
normaal over m2 prijzen van € 40 tot € 70. In Rotter-
dam zijn deze prijzen meestal wat lager dit hangt af 
van de gemeente. Ik schat dat je hier in Maastricht 
dan uiteindelijk op 40 a 50 € per vierkante meter per 
jaar uitkomt. Dat is dan ongeveer de helft van de prijs 
die je bij het instellingen gedeelte gaat betalen, bij-
voorbeeld functies als onderwijs. 

De indeling en grootte van de broedplaats en 
vrijplaats zullen afhankelijk zijn van de verbouwings- 
en aanschaf-kosten. Zowel de broedplaats en de 
vrijplaats zullen wat dat betreft niet kostendekkend 
zijn. Dit betekent een enorme druk op de commerci-
ele partijen om dit gat te vullen. Dan kan alleen met 
functies als duur wonen, dingen als een architecten 
bureau of bijvoorbeeld een hotel. Want stel dat je 
een deel invult met onderwijs, dan zal dit wel kos-
tendekkend zijn en misschien dat het nog iets meer 
oplevert. Maar dit is weer niet genoeg om zeg maar 
meer vierkante meters vrijplaats te behouden dit zal 
echt	 vanuit	de	dure	commerciële	partners	moeten	
komen. 

Zo ben ik vanuit commercieel oogpunt naar deze 
mix aan het kijken wat vooral pragmatisch is hoe het 
genoeg geld kan opbrengen. Daarnaast moet je kij-
ken hoe je het leuk houdt en elkaar kan simuleren 
om	een	prettige	plek	te	creeëren	waar	iedereen	naar	
toe	wil.	Dan	moet	je	het	misschien	gewoon	in	drieën	
verdelen om de ideale mix te hebben tussen com-
mercieel, broedplaats en vrijplaats. Die mix is enorm 
spannend	als	 je	het	 in	drieën	weet	te	verdelen.	Sa-
men moeten we gaan kijken naar deze verdeling, de 
locatie	in	de	stad	en	of	je	genoeg	commerciële	par-
tijen kunt vinden. 

Het	moet	fijn	zijn	om	op	die	plek	 te	zijn,	waarbij	 je	
kijkt naar wat je waar wilt. Er zijn een hoop vragen: 
Hoe is het huidige gebouw? Welke functies wil je aan 
de Maas? Welke functies wil je meer aan de kant van 
het Basin? Wat doe je met Noord (de kleifabriek) die 
helemaal open is? Maar dit zijn dan weer meer de 
bouwkundige en constructieve aspecten van het ge-
heel. 

Alle	drie	samen,	de	financiële	aspecten,	de	functies	
en de bouwkundige aspecten moeten een ideale 
mix vormen. Dat is dan de opgave voor de komende 
tijd, hoe je dit lekker in elkaar schuift tot een mooi 
inspirerend plan. Dat is pittig, dus gaan we hier een 
tijd over doen. Ik ken dit soort processen goed en 
zie mijn rol in het goed begeleiden en alles goed op 
elkaar af te stemmen. Dan krijg je natuurlijk ook bot-
singen en misschien gaat het op sommige punten 
pijn doen. Stel dat je een deel goedkope sociale func-
ties	moet	inleveren	voor	commerciële	functies	dan	is	
dit natuurlijk waardeloos en slecht voor de mix. Dat 
zijn soms van die nare onoverkomelijke momenten 
die komen kijken bij dit soort planvorming. 

 
Wat zijn je gedachten over het gehele politieke 

proces rond het LBB in Maastricht. Zeker gezien 
het recente kranten artikel over de woontorens 
en het bekend is geworden dat na het afronden 

van de haalbaarheid studie Sappi de prijs 
verder zal stijgen?

Het is het Jaaroverzicht van 2019 toen wisten we dit 
allemaal nog niet natuurlijk. 

Zegt Jaap lachend.

 
Nee dat klopt maar gezien we dit interview nu 

pas doen zou ik toch graag je gedachten willen 
weten over deze ontwikkelingen.

Dit is wel opeens een realiteit dit behoorlijk veel af-
wijkt van het besluit zoals dat in de zomer van 2019 
door de raad is genomen. Nu ineens probeert B & 
W dit besluit naast zich neer te leggen en weer met 
iets heel nieuws te komen. Het is natuurlijk even af-
wachten of B & W dit gaat lukken, ik heb daar zo mijn 
twijfels over. En het blijft natuurlijk bizar want ze heb-
ben natuurlijk geweten toen vorige zomer het besluit 
over de tender en de 4 miljoen werd genomen dat 
die onderhandelingen al bezig waren met Sappi. 
Wat dat betreft is het een bizar spel en het is politiek 
gezien natuurlijk niet helemaal correct. Politiek gaat 
natuurlijk om macht en dit soort dingen worden ge-
speeld zoals ze gespeeld worden. Het betekent wel 
in feite dat al onze inspanningen voor die tender vo-
rig jaar grotendeels voor niks zijn geweest. 

Ze willen wat dat betreft van het Landbouwbelang af 
want het nieuwe plan gaat alleen over duur wonen. 
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ze willen schijnbaar aan de rand van het belvérè ge-
bied alleen duur wonen. Het gaat dan om een heel 
groot duur condominium, een enclave voor de rij-
ken, aan de Maas met vooral appartementen van 4 a 
5 ton en hoger. Dit wordt misschien wel de duurste 
woonplek van heel zuid Nederland. Wat dat betreft 
pas het binnen de Maastrichtse trend van groot geld 
en witte handschoentjes voor de dames. Maastricht 
als gouvernement stad waar het vooral voor mensen 
met veel geld prettig vertoeven is. Dit soort impuls is 
naar mijn mening slecht voor de stad, de stedelijk-
heid en slecht voor de economische toekomst van 
de stad. Dit is een type stadsvisie waar ik niet blij van 
word. Ik zag dit plan en was verbaasd want ik heb zelf 
een andere stadsvisie. 

Moderne stadsvisies gaan uit van gemengde functies, 
het versterken van stedelijkheid, nieuwe type econo-
mieën	en	een	creatieve	stad.	Strijp	S	in	Eindhoven	is	
de afgelopen 2 a 3 jaar een prachtig voorbeeld van 
hoe je dit ook vorm kunt geven. Maar in Maastricht 
komt dan,  een wethouder van GroenLinks nog wel, 
met een plan dat alleen uit gaat van duur wonen. 
Saaier kan bijna niet.

Wil je een dergelijk stad moet je je afvragen? Wat 
dat betreft snap ik het ook niet helemaal want je zou 
zeggen als je voor heel veel geld dat Sappi deel wilt 
kopen en je komt met een dergelijk plan dan moet je 
een projectontwikkelaar hebben die daar ook in ge-
looft want de gemeente gaat het zelf niet doen. Zo-
veel appartementen in de dure categorie, dat is nogal 
wat, zeker voor een stad als Maastricht die eigenlijk 
al een stop van nieuwbouw heeft vanuit de provin-
cie. Heb je zoveel mensen met een dergelijk vermo-
gen die geïnteresseerd zouden zijn? Er is natuurlijk 
een enorme groep rijke ouderen in Nederland die 
mogelijk aan de maas willen wonen dus misschien 
is die doelgroep er wel. Er zullen weinig projectont-
wikkelaars zijn die dat risico durven lopen. Dus het 
is een beetje een gok van het gemeente bestuur om 
een half jaar na het besluit over het LBB met zoiets 
te komen. Dat kan alleen als je samen met een pro-
jectontwikkelaar dit hebt ontwikkeld. Misschien is dat 
wel zo dan komen we hier de komende maanden 
wel achter. Maar als dit niet zo is dan ga je een risico 
lopen. Stel dat je de komende 2 jaar alles ontwikkeld 
en uitwerk, je bestemmingsplan wijzigt, ect. 

Als je geen projectontwikkelaar vindt om het te doen 
dan heb je een hoop tijd en geld geïnvesteerd als ge-
meente voor niks. Al deze kosten kun je alleen terug 
verdienen als je een projectontwikkelaar hebt die het 

ziet zitten. Het kan niet anders dan dat ze dit plan in 
die markt van projectontwikkelaars getoetst hebben 
en positieve reacties hebben ontvangen, anders dan 
zouden ze dit nooit doen. Daarbij is het met een of-
fensieve media campagne gebeurd, dat is ongekend. 
Eerst hebben ze op een zaterdag ochtend de raad 
geïnformeerd en het is in de pers gelanceerd dus ze 
hebben er over nagedacht voor zeker een half jaar 
of langer. Ze weten wat ze doen zou je zeggen. Dus 
het kan bijna niet anders dat ze een gigantische pro-
ject ontwikkelaar hebben, die ze zeg, 80 miljoen kan 
voorschieten. Ik weet dat er niet zoveel van dat soort 
grote investeerders zijn in Nederland, die kan je op 
een hand tellen. Die moeten ze dus hebben want an-
ders lopen ze een te groot risico in mijn ogen.

Ik ben verbijsterd dat anno 2020 gemeente Maas-
tricht dit heeft als visie op de stad. Misschien gaat al-
les weer niet door maar voor nu is het even afwach-
ten op de raadsstukken die vandaag gepubliceerd 
dienen te worden. B & W zet hier nu in ieder geval 
op in, wat mij wel verrast. Stel dat ze de steun van de 
gemeenteraad krijgen en wij weten ze niet op ande-
re gedachten te brengen dan kan dit er natuurlijk in 
komende 4 maanden erdoorheen geramd worden. 
Aan ons de taak om de gemeente in de komende 
periode van 2 jaar waarin dan alles uitgewerkt wordt 
toch op andere gedachten te brengen. Wat dat be-
treft is dan 2020 toch het jaar om dit plan Krabben-
dam, zal ik het maar even noemen, van tafel te krij-
gen en zelf met een goed alternatief te komen. Wat 
dat betreft maakt het niet zo heel veel uit of we nou 
voor de tender een plan moeten maken of een alter-
natief plan als antwoord op plan Krabbendam. In die 
zin is er aan mijn rol als adviseur om leuke dingen te 
verzinnen en samen met het LBB leuke plannen te 
maken niet veel veranderd.

* Deze antwoorden zijn alleen gebasserd op het kranten 
artikel in de Limburger over de groene woontoren. De 
raadsvoordracht was toen nog niet geplubliceerd en is in de 
ogen van Jaap al een stuk genuanceerd.

Het hele gebied in acht genomen, dan zijn 
er sinds dat het Landbouwbelang in 2002 is 

gekraakt een hoop dingen veranderd. Er was 
in 2002 nog geen jachthaven in het Bassin, 

Muziekgieterij, Lumière, Bureau Europa, Pathé, 
Gedeelde Weelde, Student Hotel of Loods 

5, alles stond leeg en was verpauperd. Wij 
hebben gezorgd voor leven in de brouwerij 
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en staan daarbij aan de basis van de huidige 
gebiedsontwikkeling en gentrificatie van het 
Sphinxkwartier. Met een woontoren gebeurt 

en natuurlijk weinig en veel plekken als de 
Muziekgieterij zijn niet dynamisch genoeg om 
leven in de brouwerij te brengen. Wat is jouw 

visie hierop?

Dit heeft natuurlijk alles te maken met stadsvisie en 
gebiedsontwikkeling. In die zin heb ik een beetje een 
romantisch stadsbeeld wat naar mijn mening veel 
realistischer is. Ik ga uit van een dichtbebouwde stad 
met een enorme mix van functies en levendigheid 
waar veel gebeurt. Maastricht heeft dit niet, het zijn 
allemaal vooral losse plekken. Dit zijn soms hele leu-
ke plekken waarvan sommige lang bestaan en an-
dere kort. Het Sphinxkwartier heeft, en zeker als je 
kijkt naar het hele Belverdérè gebied, natuurlijk een 
schaalgrootte die enorm is  met daarin best leuke 
functies. Zoals bijvoorbeeld een Student Hotel, hoe-
wel een groot deel van dit gebouw in mijn ogen nog 
bestaat uit leegstand. 

Het is nog niet het bruisende centrum dat het zou 
moeten worden, maar de schaalgrootte is er wel. 
Met die bioscoop aan de voet van het hotel, de wat 
duurdere restaurants aan het Bassin en de timmer-
fabriek, heeft het wel potentieel. Maar er is nog niet 
genoeg wisselwerking. Je hebt bijvoorbeeld de Pathé 
bioscoop	 wat	 natuurlijk	 gewoon	 een	 commerciële	
keten is die weer geen relatie heeft met de Muziek-
gieterij of Lumière. 

Wat je in Amsterdam ziet is dat initiatief nemers van-
uit	de	alternatieve	 scene	en	dit	 soort	 commerciële	
ketens wel elkaar beter weten te vinden. Er is een 
veel	 grotere	 wisselwerking	 tussen	 commerciële	 en	
niet	commerciële	partijen.	Ik	ken	Maastricht	natuur-
lijk niet zo heel erg goed, maar van wat ik kan zien 
is er te weinig wisselwerking tussen deze partijen. 
Hetzelfde met de Muziekgieterij die weer niet sa-
menwerkt met de lokale horeca in het Basin. Ik heb 
in het Basin wel eens een Jazz bandje zien spelen, 
maar daar houdt het dan wel bij op. Dat zie ik veel in 
Maastricht, al die verschillende culturele componen-
ten zijn  er wel maar dit is vooral veel los zand. Men is 
schijnbaar bang voor elkaar of vind elkaar eng. Zoals 
Kaleido die eerst in de Muziekgieterij terecht zouden 
kunnen maar dit gaat dan mis waardoor ze nu tijde-
lijk in het LBB zitten. Natuurlijk heb je dit in de rand-
stad ook maar op de een of andere manier lukt het 

daar wel beter om dwars door die culturele barrières 
heen, van hoog tot laag cultuur, en commercieel en 
minder commercieel, een hoop gekkigheid te heb-
ben.

In Maastricht is het natuurlijk allemaal wat kleinscha-
liger waarbij ik dit niet zie. Je moet een schaal krijgen 
met het LBB wat aansluit bij de rest waardoor het 
een bruisend geheel word. Dat het i.p.v. een aantal 
losse functies tot iets vormt waar je altijd naar toe 
gaat omdat er altijd iets gebeurt. Waarbij het vooral 
in de zomer altijd harstikke druk is overal met allerlei 
verschillende mensen die botsen maar het ook leuk 
vinden om elkaar te ontmoeten waardoor het echt 
leeft. Dit kan alleen als het een schaal heeft waardoor 
er altijd iets aan de hand is. Als die schaal te klein is 
zoals nu in Maastricht, dan blijft het los zand. Dus wat 
mij betreft moeten Maastricht en het LBB deze kans 
benutten om die sprong te maken en anno 2020 een 
stuk nieuw type binnenstad te maken die creatief is 
en cultureel. Met veel verschillende cultuur maar ook 
uitgaan en bedrijvigheid bestaand uit veel verschil-
lende type ondernemingen.

De Maastrichtse binnenstad is vooral heel erg gefo-
cust op winkelen en terrasjes wat in mijn ogen saai is. 
Wat Eindhoven met Strijp S doet zijn bijvoorbeeld al-
lemaal gekke kleine festivalletjes en dergelijke. Je ziet 
er een heel ander type cultuur ontstaan wat vooral 
ook al die nerds aantrekt die werken in de creatie-
ve industrie en maak industrie. Dat is de toekomst 
van	steden	en	dat	 is	waarom	ik	het	zo	fijn	vind	om	
aan het LBB te werken. Op deze manier hoop ik dat 
Maastricht ook die kant op gaat i.p.v. een saaie stad 
te blijven waar het vooral voor de rijken goed en lek-
ker vertoeven is. 

Wat zijn de juiste elementen, wat maakt het 
Landbouwbelang uniek in deze en waarom lukt 
het hier wel om dit soort onderlinge verbinden 

en samenwerkingen aan te gaan? 

Wat het LBB uniek maakt is dat het nog wat rauwe 
randjes heeft en een bepaalde “onderkant” van de 
samenleving bedient. Het ondersteunt diverse sub 
culturen, dat is een kwaliteit die je steeds minder ziet 
in Nederland. De ruimte voor experiment, afwijkend 
gedrag en tegencultuur is belangrijk en maakt het 
aantrekkelijk. Al het andere is allemaal maar glad ge-
streken en voorspelbaar.  
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Hoewel dit ook een bepaalde zwakte is in de zin van 
dat ik de mix met de wat meer gevestigde cultuur, in-
stellingen en opleidingen nog een beetje mis. Het is 
er wel een beetje, bijvoorbeeld het gebruik van LBB 
ruimtes door het Maastricht Photo Festival, of de Ne-
derlandse Dansdagen. Maar dit zou nog verbeterd 
kunnen worden. Wat je wel ziet is dat het LBB onmis-
baar is voor veel studenten van de diverse culturele 
en creatieve opleidingen in de stad. 

De kracht van het LBB is die subcultuur, het tegen-
draadse karakter en het opvallende  uiterlijk wat 
uniek is en belangrijk voor een creatieve stad. De ver-
bindingen zijn er, maar deze moeten uitgebreid wor-
den. Dan krijg je nu eerst de slag met de gemeente, 
en dan wordt het de uitdaging een grote diversiteit 
van functies te realiseren. Als ik nu kijk naar het LBB 
dan is het nog niet goed in staat om de verbinding  te 
maken	met	de	officiële	wereld,		zeg	maar	de	moder-
ne economie en de moderne stadsdynamiek. 

Wat dat betreft zullen er in 2020 op dat gebied nog 
een aantal belangrijke stappen genomen moeten 
worden. Er zullen meer verbindingen moeten wor-
den gemaakt met de gevestigde opleidingen en cul-
turele partijen. Er zal een bepaalde verbreding van 
de LBB cultuur moeten plaatsvinden, want alleen 
met de huidige LBB cultuur redt je het niet. Ieder-
een in Maastricht vindt het LBB wel belangrijk, maar 
alleen redt je het niet. Wij hebben in Amsterdam vo-
rig jaar het ADM verloren, dat bestond 20 a 30 jaar.  
Iedereen dacht Amsterdam kan niet zonder zoiets 
grootschaligs voor de subcultuur en dat is ook zo. Dit 
zie je nu meer en meer bevestigd worden. Maar wat 
je ziet is dat uiteindelijk de politiek, mensen met geld 
en macht het ADM gewoon lieten vallen. Ik vind het 
heel jammer dat het er niet meer is. De oorzaak was 
dat vooral de verbinding met allerlei andere typen 
cultuur, de creatieve industrie, de nieuwe economie 
maar ook een nieuw soort type jeugd die er niet vol-
doende was.  

Het LBB heeft dit minder en draagt meer bij aan het 
versterken van die stedelijkheid en de gewenste mix 
van functies, maar dit heeft ook te maken met de lo-
catie. Het is juist belangrijk voor een gebied als het 
Sphinxkwartier, om de functies die het LBB nu ver-
vult te behouden. Er zijn nog maar weinig plekken 
in Nederland waar je je zo maar in Berlijn of Brussel 
waant. 

Je zou een gezamenlijke formule moeten vinden 
waarbij je met iedereen in het Sphinxkwartier jaar-

lijks een groot festival organiseert dat echt voor ie-
dereen is. Een soort evenement waar de hele Eure-
gio op af komt. Iets wat zeker ook het subculturele 
van het LBB bevat, maar dit ook overstijgt. Als dit lukt 
als stad dan heb je iets unieks in Nerdeland.

 
Wat vindt je van de huidige ontwikkelingen 

binnen het LBB. Je bent in het verleden al een 
paar keer op bezoek gekomen om o.a. advies 
te geven en nu sinds medio 2019 ben je vaker 

hier. Zie je bepaalde vooruitgang in organisatie 
structuur maar ook in meer professionele 

verbindingen?

Ow ja enorm; ik heb in het verleden 2 keer een week-
end lang sessies gehad met de community. Sessies 
met onderwerpen als: Wat willen we met het pand? 
Wat zijn onze waarden en normen? Waar staan wij 
voor? Willen we legaliseren of niet? Is het wel brand-
veilig? Wat willen we voor een publieke functies? Wat 
is	haalbaar	financieel?	Je	begint	natuurlijk	met	vragen	
als wie wil je zijn en wat vindt je belangrijk. Bij beide 
keren bleek uiteindelijk zo veel onderlinge verdeeld-
heid binnen, vooral de bewonersgroep, dat het ner-
gens naartoe ging. Na mijn vertrek was er meestal 
veel positieve energy, maar  in een week of maand 
viel dat dan door die onderlinge verdeeldheid weg, 
verzande het proces weer en gebeurde er weer niks. 

Dit is 2 keer gebeurd in de afgelopen 6 a 8 jaar, dus 
toen ik opnieuw door het LBB werd benaderd twijfel-
de ik wel even. Ik heb de afgelopen tijd alle stappen 
gezien die jullie gemaakt hebben en daaruit blijkt dat 
het wel zeker zin had om weer aan te haken en mijn 
energy en tijd hierin te stoppen. Ik zie dat in alle op-
zichten er gigantisch veel veranderd is terwijl jullie 
het karakter zeg maar de ziel van de plek goed weten 
te bewaken. Wat dat betreft gaat het om creatief zijn, 
je moet niet doen wat mensen van je verwachten, 
maar verassend uit de hoek komen. Zonder mensen 
voor de borst te stoten en met een positieve instel-
ling, waardoor je mensen voor je wint. Niet alleen 
een tegengeluid willen laten horen, maar op subtiele 
wijzen meebuigen zonder in de uitverkoop te gaan. 
Iets wat kan met deze groep en waar het LBB keer op 
keer in slaagt. Dat is wel bijzonder en dat maakt het 
zo leuk om met jullie samen te werken. 

* Dit interview was op de dag dat in Nerderlan de eerste 
maatregelen werden afgekondigd i.v.m. het Corona virus. De 
wereld van stadsontwikkeling, tender en vastgoed prijzen zal 
er binnen enkele maanden misschien wel heel anders uitzien.
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initiatieven
o n z e  v a a k  w e k e l i J k s e  a c t i v i t e i t e n

Er zijn veel verschillende initiatieven 
actief binnen het LBB. Initiatieven zo-
als het Skatecafé worden zeer auto-
noom gerund door een organisatie als 
de Stadsnomade. Hetzelfde geldt voor 
Kaleido, Demotech en het Treehouse. 

Andere initiatieven zoals de Foodbank  
Maastricht, Maastricht Goes Vegan en 
bijvoorbeeld de woongemeenschap 
zijn wel nog meer verbonden en af-
hankelijk van het Landbouwbelang en 
Stichting 06. Dit gaat om praktische za-
ken als drank bestellen maar ook om 
advies en begeleiding. 

De eerste groep initiatieven heeft al-
tijd een eigen rechtsvorm de tweede 
groep meestal niet. Met oog op de 
toekomst	 en	 bepaalde	 commerciële	
aspecten zijn deze initiatieven onder 
te verdelen in de broedplaats of de 
vrijplaats. 

Het LBB Productions team is hard aan 
het groeien en wordt steeds professio-
neler maar heeft momenteel nog geen 
eigen rechtsvorm. De verwachting is 
dat dit in 2020 wel gaat gebeuren. We 
merken dat er behalve de traditione-
le organisaties die bij ons aankloppen 

07   September
In samenwerking met 

Activitree en klein feestje 
aan de achterkant van het 

Eetcafé / Foodbank Area
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ook	 de	 wat	 meer	 professionele	 en	 commerciële-
re organisaties ons steeds meer weten te vinden. 
De Nederlandse Dansdagen zetten sinds 3 jaar elk 
jaar een zeer professionele productie neer in onze 
Grote Hal. Ze trekken een ander publiek dan onze 
gemiddelde feestganger, om maar eens twee totaal 
verschillende groepen te noemen. Mooi is het om te 
zien hoe men elkaar vindt in de wandelgangen. Zo 
zijn er eigenlijk bijna altijd meerdere verschillende 
activiteiten tegelijk bezig in het gebouw. 

Een kwestie van alles zo goed mogelijk op elkaar af-
stemmen. Vorig jaar dacht ik eerst dat het onmoge-
lijk zou zijn om de theater performance van Alles is 
Drama tijdens het We Festival in de Grote Hal plaats 
te laten vinden. Uiteindelijk is dit door alles goed op 
elkaar af te stemmen toch uitstekend gelukt.

Wij proberen ons als LBB ons zo min mogelijk te 
bemoeien met de verschillende initiatieven, maar 
wel	ons	gedachtengoed	en	onze	filofosie	over	duur-
zaamheid en “social ondernemen“ zal ik het maar 
even noemen, uit te dragen en over te brengen naar 
ons publiek.

Arjen Zuidgeest

20   October
Boven Jim en onder Javiera 

tijdens de tweede editie 
van het Deeply Addictive 

Sounds feestje in de 
concert zaal
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Foodbank
En j oy i n g yo u r w EEk ly  d i n n Er

o f s av Ed f o o d f r o m t h E lo c a l 
m a r k E t

De vrijdagavonden van de Foodbank worden al jaren 
druk bezocht. Behalve op vrijdag verzorgt de Food-
bankcrew nu o.a. ook comedyavonden en jamses-
sies. En dan niet de soort jam die je op je boterham 
smeert. Op dinsdag wordt dezelfde ruimte gebruikt 
door Maastricht Goes Vegan. Sinds de Kometen Eet-
café ruimte naar onder is verhuist gebeurt er steeds 
meer. Hoewel het jammer is dat het oorspronkelijk 
Kometen eetcafé er niet meer opnieuw is opgestart. 
Daarom is de ruimte omgedoopt tot Community Kit-
chen / Foodbank Area.

“The Foodbank (bank=Dutch for couch) is an initia-
tive to bring vegetables and people together on a 
sofa of passionate inspiration, by cooking and eating 
a delicious meal together. We aim to turn waste into 
a beautiful vegan feast. Foodbank belongs to every-

06  September
Foodbank avond 
met eerlijk eten van 
de vrijdag markt 
dat anders wordt 
weggegooid.
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one, so as soon as you enter you are a volunteer.

In order to reduce food waste and spread awareness 
about the deliciousness of vegan food we up cycle 
orphaned vegetables and fruits into yummy dishes. 
Every Friday stands at the market donate their left 
over fruit and vegetable (that would otherwise have 
been thrown away) to us, and together with all of you 
we turn them into a tasty dinner.

The	Foodbank	is	a	volunteer	run,	non-profit	initiative	
that relies on your participation, and contribution in 
time (for cooking as well as cleaning up, afterwards 
:)), laughter, and as we live in a capitalist world also 
donations.

We invite all those with a passion to cook or maybe 
just to eat, people who want to bring about social 

change	and	fight	for	a	more	sustainable	world	to	the	
LBB. -> So everyone is invited!

Our usual weekly schedule is as follows (check events 
and posts for changes):

At 15h we leave the LBB to go to the Market and pick 
up orphaned fruit and vegetables.

At 16h its time to be creative and decide on the 
menu of the day

-> Cooking time!

At around 20h (depending on how much we help 
each	other	out)	the	first	course	of	our	beautiful,	deli-
cious, vegan three-course-menu will be served!”

Bron: Facebook

19   December
Sustainable 

Laughs in the 
Dinnercafé / 

Foodbank space.

06  September
Foodbank avond 
met eerlijk eten van 
de vrijdag markt 
dat anders wordt 
weggegooid.
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Foto door: Jos van Caldenborgh
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https://www.facebook.com/FoodbankMaastricht


LBB
Producties

e l k  w e e k e n D  w e e r  h e t  P e r f e c t e  f e e s t J e

Ons productieteam is uitgegroeid 

tot een goed werkende machine 

die wekelijks talloze kleine en 

grote evenementen in goeie banen 

leidt. 2019 was in dat opzicht een 

recordjaar, want er waren nog nooit 

meer dan 400 evenementen. 

Dat het LBB, natuurlijk samen met veel externe organisaties, elk week-
end weer zorgt voor het perfecte feestje is niets nieuws. Wat wel nieuw 
is, is dat we merken dat er gigantisch veel animo is voor wat wij doen. 
 
Zeker	nu	dit	najaar	ook	de	Mandril	definitief	verdwenen	is,	merk	je	dat	
er een gat is ontstaan, dat wij proberen op te vullen. Er zijn plannen 
voor een uitbreiding naar een extra zaaltje waar je met circa 100 a  200 
man een leuk feestje kunt bouwen. Maar er worden ook plannen ge-
smeed om weer meer live muziek te programmeren in het Landbouw-

2 0P a g i n a

Foto door: Arjen Zuidgeest



belang. Want er is gelukkig steeds meer oefenruimte 
beschikbaar in Maastricht, maar er zijn bijna geen 
plekken waar beginnende bands kunnen optreden. 
In een groot deel van de Maastrichtse horeca zijn 
concerten uitgesloten. Wij als LBB producties team 
bieden bands graag alle ruimte. Zo wordt het gat dat 
mogelijk onstaat als Kaleido wellicht na de zomer 
vertrekt weer opgevuld door bands en nieuwe sa-
menwerkingen.

Naast deze concerten, live performances en feesten 
hosten we ook vele grote professionele producties. 
Deze producties maken gebruik van onze Grote Hal 
die tegenwoordig de enige van zijn soort is in Maas-
tricht én voor een betaalbare prijs beschikbaar is. In 
2019 o.a. Maastricht Photo Festival, De Nederlandse 
Dansdagen, Theatergroep Alles is Drama, Eindexa-
men expositie van de richting decorbouw van de 
Theater Academy Maasticht om er een paar te noe-
men. Later meer hierover...

07  Juni
Losdq het elpee 
warm album 
release tour

2 1P a g i n a

h t t p : / / w w w . l a n d b o u w e b a l n g . o r g

Foto door: Jos van Caldenborgh
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externe event organisatoren
Het Landbouwbelang werkt samen met talloze kleine event 
organisatoren en laten die hun eigen ding doen. 

* Certy by 
PartyWithCarti

* Club Blitz
* CousCous Disco
* Deeply Addictive 

Sounds
* DON Soundsystem
* El Dunya
* Elektries Gestoord
* Enter the Void
* Extinction Rebellion

* Het Helter
* Het Parcours
* Into the Deep
* Jazz Maastricht
* Kaleido
* LosDQ
* Love foundation
* M-Town Reggae
* Mandril Jams
* Musica Sacra
* Nightscapes 

Productions
* Ontoegankelijk
* Pirates On Acid
* Plata Morgana
* Poetic Phonetics
* Primitive DNB
* Sauna Club
* Stadsnomade
* State of Unrest
* Sustainable Laughs
* TDS

* The Breakfast Club
* The We Festival
* Thunderday
* Too Early for Techno 

Too Late for House
* Treehouse Clan
* Triple M
* Trompe L’oeil
* Undefined
* Via Via
* ZirQus

http://www.landbouwebalng.org


Skatecafe
sta d sn o m a d E o p d o n d Er dag

SkateCafé om de week op donderdag en ladyonly 
night op de dinsdag.

“Het SkateCafé is een avontuurlijk, experimenteel 
en nachtelijk cultureel evenement. Het biedt een 
platform aan de internationals, de studenten, de cre-
atieven, de skaters en de locals. Het combineert een 
hedendaagse (lokale) muzikale programmering, met 
dansen, gastronomie en skateboarden.

Het SkateCafé is voor Stadsnomade een noodzake-
lijke uitingsvorm in het kader van het door ons on-
derkende belang van een tegengeluid in onze stad. 
We willen middels deze vorm van culturele program-
mering een aanvulling zijn op het reeds bestaande 
culturele aanbod.”

Bron: stadsnomade.org

2 2P a g i n a

h t t p : / / w w w . s t a d s n o m a d e . o r g /

14  November
Skatecafé in de Grote 
Hal.Donderdag om 
de week vanaf 20:00 
tot 12:00 uur s nachts

19  September
Foto boven en links: 
Skatecafé aan de kade 
in combinatie met een 
feestje in t Keldertje. Wat 
wil je nog meer op een 
zwoele nazomer avond.
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Foto door: Jos van Caldenborgh

Foto door: Jos van Caldenborgh

Foto door: Jos van Caldenborgh

https://www.stadsnomade.org/


zirQus
ku ns t En a a r s  co l l E c t i Ef

is een nieuw gezelschap van o.a. Mafad studenten 
van	 wie	 het	 initiële	 idee	 was	 om	 een	 “Atelier	 Ca-
fe-Project” te starten. Door omstandigheden zijn 
deze plannen inmiddels deels gewijzigd. O.a. door-
dat er in het LBB  altijd wat extra kosten bij komen 
voor het op orde maken van de ruimte voordat hier 
i.v.m. brandveiligheid en dergelijke publiek ontvan-
gen kan worden. Maar dat is nu juist de kracht van 
de vrijplaats de mogelijkheid te experimenteren.  

“ZirQus is a open collective for art and culture. We 
invite everyone to become part of a group that strives 
to mutually support one another’s creative proces-
ses. Furthermore we facilitate Atelier space for our 
members and aim to create regular exhibitions..”

Bron: : ZirQus, David

2 3P a g i n a

h t t p: // w w w. f a ceb o o k .co m / Z i r Q us -27 3 42713 69 9 4 8926

31   Augustus
Concrete Dream: 

Mâhfoud & 
ZirQus

29   Juni
The sun & the 

moon- ZirQus̀  
Atelier Cafe 

Fundraising Party
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Foto door: Jos van Caldenborgh

Fotograaf onbekend

https://www.facebook.com/ZirQus-2734271369948926


Het is Maastricht niet ontgaan dat Kaleido een plek heeft gevonden in ‘t 
Keldertje van het Landbouwbelang. In de zomer is er hard gewerkt door 
de crew van Kaleido.

“Internationale studentenclub Kaleido ‘schuilt’ in Maastrichts Landbou-
wbelang” kopt De Limburger in het artikel van 4 november 2019. 

“Kaleido overleeft dapper in ’t Keldertje” kopt Thuis in Maastricht op 
23 november 2019. 

“Maastricht is een stad vol verrassingen: zo heb je een nieuwe studen-
tenclub in de Muziekgieterij, en zo kun je weer vertrekken. Dat overk-
wam Kaleido, dat nu tijdelijk onderdak heeft in ‘t Keldertje.”

Thuis in Maastricht

“De zoektocht naar een nieuw onderkomen heeft in ieder geval gere-
sulteerd in de vondst van een bijzondere tijdelijke locatie: ’t Keldertje, 
het huiscafe van Maastrichts eigen grote kraakveste Landbouwbelang.”

Thuis in Maastricht

10  09
The	onofficiele	
opening van 
Kaleido in 
t keldertje.  
Iedereen kon 
eindelijk alle 
veranderingen 
door Kaleido
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2 4P a g i n a

Kaleido
e e n  n i e u w e  s c h u i l P l a a t s  i n  t  k e l D e r J e



Het Landbouwbelang is blij dat het een club als Kaleido tijdelijk of misschien 

uiteindelijk zelfs vast onderdak kan bieden. Stiekem genieten we een beetje 

van de positie die we in de stad verworven hebben. Die door dit soort 

ontwikkelingen nogmaals word onderschreven en bevestigd.

Het begint op een bepaalde manier bijna pijnlijk dui-
delijk te worden dat de Muziekgieterij naar mijn me-
ning een verkeerde inschatting heeft gemaakt. 

“Maastricht’s nieuwe internationale studentenclub 
Kaleido had vorig jaar in het gebouw van de Muziek-
gieterij aanvankelijk een mooie plek gekregen: de zo-
geheten	Office	Club,	een	zaal	met	ruimte	voor	300	
mensen.

Maar het werkte toch niet, bleek bij nader inzien. 
Vanwege ‘competing business models’, zoals het 
diplomatiek wordt verwoord. Het klikte kortom niet 
met de Muziekgieterij en Kaleido kon het fraaie ge-
renoveerde pand van de Timmerfabriek, tussen 
Sphinx en Cinema Lumière, weer verlaten. ”

Thuis in Maastricht

Een prachtige omschrijving van typisch Maastrichts  
geklungel zal ik het maar even noemen.  Van maan-
dag t/m woensdag wordt de programmering ver-
zorgd door Kaleido in ‘t Keldertje. Het LBB is enorm 
blij met Kaleido. Er is leven in de brouwerij en het 
zijn echt leuke avonden met  bovendien een grote 
variatie. Singer-song-writer events, stand up comedy 
nights, bands die komen spelen, speciale crew

avonden, open podium, etc. oftewel er gebeurt 
vanalles. Financieel hebben we een eerlijke deal tus-
sen Kaleido en Landbouwbelang.

Bij het LBB onstonden er door de komst van Kaleido 
meer samenwerkingen en hebben veel mensen via 
Kaleido het Landbouwbelang gevonden, maar ook 
zeker andersom. De Muziekgieterij en Complex zijn 
geen concurrenten van het LBB maar onze partners. 
Samen versterken wij elkaar en de popcultuur van 
de stad.

Een mooi voorbeeld is de “Foodcoop Maastricht Veg-
gie Sale” die een plek zochten om elke woensdag de 
bestelde groente te verdelen en daarvoor het LBB 
benaderden. Ze doen dit nu onder begeleiding van 
Kaleido in het ‘t Keldertje.

Arjen Zuidgeest

2 5P a g i n a

h t t p : / / w w w . k a l e i d o - m a a s t r i c h t . n l /

https://www.kaleido-maastricht.nl/


16  09
Sociocracy: 
Collaborative 
decision-
making 
Practice Lab

09-04-2020 The Treehouse heeft een jaar van 
groei, levendigheid en alles daartussenin gehad. Van-
af begin 2019 hebben we via feesten (ondersteund 
door de LBB en extreem gulle dj’s) bijna 10.000 euro 
ingezameld. Met meer dan 100 vrijwilligers hebben 
we een groot deel van Het Landhuis verbouwd en de 
onderste verdieping omgetoverd tot een prachtige 

openbare woonkamer. Samen maakten we van een 
onbruikbare ruimte een huis met een vleugje magie. 

We hebben evenementen van 6-60 deelnemers ge-
organiseerd: pizzeria-woonkamers, meditaties, so-
ciaal-experimentele dineravonden, prachtige huis-
kamerconcerten, mannen- en vrouwengroepen, 

treehouse
D e  o n t w i k k e l i n g e n  v a n  D e  J o n g s t e  c o m m u n i t y .

2 6P a g i n a P a g i n a

Een update van The Treehouse zelf op de vraag: Hoe gaat het nu met onze jongste community. 

Wat waren de hoogtepunten van 2019 en wat waren de dieptepunten van het jaar.

Foto door: Joshua Glass
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15  11
Deep Listening 
Series #3 with 

AHA Trio

decentrale bestuursworkshops en nog veel meer. 
 
Het is echter niet allemaal rozengeur en ma-
neschijn geweest. Het dak lekt nog steeds en 
we zijn nog steeds niet zo vaak geopend als we 
zouden willen. Ook zijn we nog niet in staat om 
onze hardst werkende vrijwilligers te betalen. 
 
Toch blijven we doorgaan en zijn we dankbaar. The 
Treehouse is de meest facinerende leerervaring die 
we ooit hadden kunnen wensen. We zijn nu meer 

ervaren leiders en veel menselijker dan voorheen. 
 
We gaan deze pandemie tegenmoet met warme 
harten, nemen een moment pauze met onze steeds 
transformerende gemeenschap die The Treehouse 
maakt tot wat het is. Dank aan iedereen voor het bij-
dragen van jullie tijd, energie en betrokkenhied aan 
dit experiment, terwijl we door blijven gaan met het 
verkennen van wat onze huiskamer, die zich richt op 
emotionele integriteit, een betekenisvolle gemeen-
schap en gekheid, kan betekenen.

16  09
Sociocracy: 

Collaborative 
decision-making 

Practice Lab
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2 7P a g i n a

h t t p : // w w w. f a c e b o o k . c o m / t h e t r e e h o u s e m a a s t r i c h t /

Foto door: Lennart Kleinschmidt

Fotograaf onbekend

Foto door: Joshua Glass
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03  09
Nominatie 
voor de 
Asito Sociale 
Innovatieprijs. 
Tweede kamer 
Den Haag

https://www.facebook.com/thetreehousemaastricht/


Maasticht
2 8P a g i n a

Goes vegan
Elke Dinsdag om 18:30 kunt u terecht bij Maasticht Goes Vegan voor een verrukelijke kook cursus 

hoe je zonder dierlijke producten heerlijk kunt koken.

h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / m a a s t r i c h t v e g a n
Alle bovenstaande foto’s vindt u ook op de Maasticht Goes Vegan Instagram en Facebook pagina’s.

https://www.facebook.com/maastrichtvegan


Door Geef
2 9P a g i n a

Winkel
Elke Donderdag van 11:00 tot 16:00 kunt u spulletjes komen brengen of halen oftewel doogeven 

zonder er iets voor te hoeven betalen.

http://facebook.com/Doorgeefwinkel-Maastricht-142611005800141
Foto door: Arjen Zuidgeest

Foto door: Wiel Feron

https://facebook.com/Doorgeefwinkel-Maastricht-142611005800141


Het is bijna niet te geloven hoeveel activiteiten er in 2019 hebben plaats gevonden in het 
Landbouwbelang. Niet dat er niet nog meer bij kan, dus we zullen de komende jaren zeker blijven 
doorgroeien. Zolang het huidige status quo gehandhaafd blijft, kunnen we blijven doorgroeien 
maar zijn de mogelijkheden beperkt. Daarom zullen we volgend jaar over een verruiming van 
het convenant met de gemeente gaan onderhandelen. Want momenteel worden wij soms teveel 
geremd door afspraken uit 
2006. Gemaakt lang voor de 
komst van Muziekgieterij of 
Complex en openingstijden 
tot 5 uur s nachts. Daarnaast 
zijn we onze huidige ruimtes verder aan het 
uitbreiden om in de toekomst meer bezoekers 
aan te kunnen.

Sommige van de volgende teksten zijn vanuit 
evenementen pagina’s op Facebook gekopieerd en 
niet vertaald naar Nerderlands!

Watskeburt
e e n  J a a r  m e t  m e e r  a c t i v i t e i t e n  D a n  o o i t  e r v o o r

3 0P a g i n a

12  December  
De Dansvloer 

tijdens het 
Skatecafé in de 

Grote Hal  
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40000     BEZOEKERS pER JAAR

Photo Festival

Skate Café

Concert Zaal

We Festival

t́ Keldertje

Foodbank

Theater

Come In 2019

0 40002000

1000 per maand

1500 per jaar

4000 per jaar

1200 per jaar

800 per maand

350 per maand

400 per maand

2500 per jaar

Foto door: Jos van Caldenborgh



comein vS inKom
Om de nieuwe studenten te la-
ten zien wat Maastricht nog meer 
te bieden heeft, organiseerde de 
Maastrichtse underground een 
alternatief voor de INKOM. Precies 
een	 week	 na	 de	 officiële	 Inkom	
hebben Landbouwbelang, Mandril 
en Kunstfront hun deuren geo-
pend voor een week van ontmoe-
tingen,  workshops, concerten, 
lezingen, exposities, kennismakin-
gen en natuurlijk feestjes. 

WE ARE GRADUATING

4 years, 4 designers, 4 projects, 4 ends

It’s	 our	 final	 year	 and	we,	 Lucie	Hed-
derich,   Houkes, Aimée Knoben and 
Esther Sloots are happy to invite you 
to our graduation exhibition. 

You will get the chance to have a look 
at all the projects we worked on this 
year.

Official	opening	31	MAY	|	14.00

31   Mei  
Eindexamen 

expositie van de 
FYRÅ  (richting 

decor bouw 
van de Theater 

Academy)

22   08
Alternatieve 
Come In event. 
De underground 
van Maastricht als 
tegenhanger van de 
reguliere Inkom.
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3 1P a g i n a

Foto door: Arjen Zuidgeest

Foto door: Arjen Zuidgeest Foto door: Arjen Zuidgeest

h t t p : // w w w. f a c e b o o k . c o m /e v e n t s / 3 6 697 9 6 0 0 69 6 424

h t t p : // w w w. f a c e b o o k . c o m /e v e n t s / 3 3 8 3 5 8 9 5 0 413 8 81

Foto door: Jos van Caldenborgh
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https://www.facebook.com/events/366979600696424
https://www.facebook.com/events/338358950413881


23   11
De DJ aan het werk. 
De dansvloer in 
beweging.
Certy by 
#PartyWithCarti

23   11
De kade van het 
Landbouwbelang.   

Certy by 
#PartyWithCarti

29   06 
De dansvloer 
tijdens het eerste 
ZirQus feestje± The 
sun & the moon- 
ZirQus̀  Atelier Cafe 
Fundraising Party.
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Weer een nieuwe doelgroep die zijn weg naar het Landbouwbelang heeft gevonden. Met de beste Trap, Drill, 
UKG muziek uit de ondergrond scene. Muziek door Rowsu, AaronCarti. Hosted door Yigit.

Het Landbouwbelang helpt graag nieuwe initiatieven als ZirQus. Met een kelder-
feestje geven we ze een zetje in de rug. Het gaat natuurlijk vooral om een goed 
feestje maar er wordt ook aan de deur een beetje geld verdient. Het Landbouw-
belang verdient een beetje aan de bar. Onder het huidige convenant is 100 man 
het maximum bezoekersaantal dat we moeten hanteren. Gelukkig hebben we 
een goed team van beveiligers die vooral hierbij helpt.

3 2P a g i n a

h t t p: // w w w. f a ceb o o k .co m /e v en t s / 20 89 0 82 3 8139 8575

c e r t y 
b y  # P a r t y w i t h c a r t i

t h e  s u n  &  t h e  m o o n - 
z i r Q u s`  a t e l i e r  c a f e 
f u n D r a i s i n g  P a r t y .

c e r t y 
b y  # P a r t y w i t h c a r t i

Foto door: Jos van Caldenborgh

Foto door: Jos van Caldenborgh

Foto door: Jos van Caldenborgh

https://www.facebook.com/events/2089082381398575


29   06 
Bijkletsen op de kade 
enjoying the moonlight. 
The sun & the moon- 
ZirQus̀  Atelier Cafe 
Fundraising Party.

29   06 
Lekker met echt 
vinyl draaien. The 
sun & the moon- 
ZirQus̀  Atelier Cafe 
Fundraising Party.

29   06 
Genieten van het 
kampvuur tijdens: 
The sun & the moon- 
ZirQus̀  Atelier Cafe 
Fundraising Party.
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ZirQus is a collective of 6 young artists based in Maastricht. We have formed 
to mutually support our creative processes. But that is not enough! We want 
to share our knowledge and learn from you as well. That is why we started the  
“Atelier	Cafe-Project”		After	the	summer	break	we	will	offer	a	work	and	communi-
cation	space	to	young	artists	and	designers	who	can	not	afford	renting	a	studio	
space in Maastricht.”

ZirQus zelf omschrijft het op hun Facebook event als: “Come and send all the excessive energy the sun 
threw upon your bodies this week, back up into the night sky of the 29th. Dance and feed the moon with it, 
he	will	be	very	small	and	hungry	for	light	that	night.	Here	we	are,	ZirQus,	throwing	our	very	first	party	at	‘t	
Keldertje,	in	collaboration	with	Couscous	Discous,	remembering	the	great	success	of	our	first	collaboration	

3 3P a g i n a

h t t p : // w w w. f a c e b o o k . c o m /e v e n t s / 5 7 2 9 8 6 7 3 310 8 74 3

Foto door: Jos van Caldenborgh

Foto door: Jos van Caldenborgh Foto door: Jos van Caldenborgh

https://www.facebook.com/events/572986733108743


A fragmentary performance where the cast dived 
into the life of Che Guevara and made a recon-
struction of how he fought for his ideals. Question-

ing ourselves: What is the status quo of our ideals 
in 2019? Could we change the world if we want to?

“We grew up in his shadow, a generation of young 
people. Our generation. We see him as the red 
grandpa we all deserve. He was undoubtedly one 
of ours. Maybe the greatest among us.”

Director: Koen Verheijden

Actors: Zjuul Bartels, Linda Brouwers, Juliana Dziur-
la, Merlijn van Emmerik, Gabriele Fresia, Fleur van 
den	Heuvel,	Laurens	Holthaus,	Karlijn	Scheffers	&	
Vera Tschirsch

10 / 11 / 12   Mei
Genieten van 
Guerillo een theater 
performance van het 
gezelschap Alles is 
Drama.

2 

0 

1

9

3 4P a g i n a

h t t p : / / w w w . a l l e s i s d r a m a . c o m

ALLES IS DRAMA

Foto door: Edward van Kempen

Foto door: Edward van KempenFoto door: Edward van Kempen

Foto door: Edward van KempenFoto door: Edward van Kempen

http://www.allesisdrama.com


16 November
Triple M 5 jarig 
jubileum feest 
met DJ Anoubis
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3 5P a g i n a

Nadat Triple M hun anti-kraak locatie aan de overkant  van de Maas moesten verlaten, hebben wij als Land-
bouwbelang hen een atelierruimte aangeboden. De eerst illegale Goa / Psy Trance feesten doen ze nu in ‘t 
Keldertje en soms in de LBB Concert Zaal. Door deze samenwerking is het Landbouwbelang de enige locatie 
die samen met Triple M kwalitatief hoogwaardige Goa / Psy Trance feesten organiseerd. 

Voor dit feest hebben ze zelfs een levende legende in de goa scene weten te boeken. Wat betreft decoratie 
en verlichting wordt er elke keer weer een uistekende prestatie geleverd. Dit is hoe ze het zelf omschrijven:

“TripeM exists 5 year. Time for a Triple M party at the big concert hall of LBB. We started 5 years ago when 
the caverave scene  was on his end and collapse. But the show must go on. We found some unique locations 
to party and also had our own building for 2 years. At this time we are every happy to call Landbouwbelang 
as our new home.

For this special edition we invited Anoebis (Suntrip Records) it’s a honour to have him in Maastricht and we 
are really looking forward to his 3hr set!”

h t t p : // w w w. f a c e b o o k . c o m /e v e n t s / 37 7 2 3718 319 6 3 41

Foto door: Visual Artifacts

Foto door: Visual Artifacts Foto door: Visual Artifacts

https://www.facebook.com/events/377237183196341


t r i P l e  m  5  J a r i g  J u b i l e u m 
f e e s t  m e t  D J  a n o u b i s

Foto door: Visual Artifacts



h t t p : // w w w. f a c e b o o k . c o m /e v e n t s / 37 7 2 3718 319 6 3 41

Foto door: Visual Artifacts

Foto door: Visual Artifacts

Foto door: Visual Artifacts

Foto door: Visual Artifacts

https://www.facebook.com/events/377237183196341


05   October
Expo: Show your 
work tijdens het 
Parcours. Met werk 
van Bernadette 
Huijbers en Armand 
Wachelder.
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Het Landbouwbelang was in 2016 voor het eerst onderdeel van het Parcours; 
een	gemêleerd	publiek	flaneerde	langs	het	Bassin,	en	kon	genieten	van	live	jazz,	
performance en monumentale kunst. De Culturele Vrijplaats is ook eigenlijk niet 
meer weg te denken uit Maastricht. Het LBB, in de volksmond, is uitgegroeid tot 
een place to be voor jong en oud. Ook trekt het LBB met haar evenementen veel-
al jonge mensen uit de Euregio aan. Langzaam maar zeker verandert de plek in 

een vrije experimentele ruimte; een duurzame ont-
moetingsplek waar ruimte is voor verscheidenheid. 
In het kader van het Parcours 2019 zal op 31 augus-
tus de tentoonstelling.   

“Show your work!”

Exposanten:

Bernadette Huibers

www.bernadettehuijbers.nl

Armand Wachelder

www.armandwachelder.com

Waar het kloppend hart is ...

Concept en uitvoering: Bernadette Huibers

Hartbesturing: Coen Eckhardt

voor meer informatie en hart verhuur

+31 (0)6 34189283

www.bernadettehuijbers.nl

Foto door: Coen Eckhardt



h t t p : // w w w. f a ce b o o k .co m /e v e n t s /11113 8 9 82 5 697814

Foto door: Coen Eckhardt

https://www.facebook.com/events/1111389825697814


Panama Pictures presenteert een nieuwe en authen-
tieke signatuur, waarbij dans en circus naadloos in 
elkaar overvloeien. Het gezelschap bezoekt het festi-
val	met	Stripped.	Choreografe	Pia	Meuthen	creëer-de	
deze voorstelling voor Aerial strap-artiest Tarek Ram-
mo. Zijn persoonlijkheid, achtergrond en relatie met 
zijn discipline zijn het vertrekpunt van deze creatie. 

“Een bijna perfecte combinatie van circus (aeri-
al straps), hedendaagse dans en een zorgvuldig 
samengestelde soundtrack. Tarek Rammo (acrobatiek/
dans) heeft me serieus omvergeblazen.” – Marc Celis, 
voorzitter circuscommissie, Vlaamse Circusmagazine

Stripped is een intiem portret van een man die 
probeert te achterhalen wie hij in wezen is. In gesprek 
met zichzelf en het publiek onthult hij laag voor laag 
een andere kant van zijn karakter. De aerial straps di-
enen daarbij als verlenging van zijn lichaam, als bep-
erking van zijn be-wegingsvrijheid maar ook als opstap 
naar een andere werkelijkheid.

4 0P a g i n a

STRIppED! VAN DE pANAMA pIcTuRES

 TIJDENDS DE NEDERLANDSE DANS-

DAgEN IN MAASTRIcHT

h t t p : / / w w w . p a n a m a p i c t u r e s . n l

Foto door: Miquel de Jong Foto door: Miquel de Jong

Foto door: Miquel de Jong

http://www.panamapictures.nl


05   October
Strip’ped van 
de Panama 
Pictures tijdens 
de Nederlandse 
Dansdagen.

2 

0 

1

9

4 1P a g i n a

h t t p : / / n e d e r l a n d s e d a n s d a g e n . n l
Foto door: Miquel de Jong

http://nederlandsedansdagen.nl


El k E dag EEn t u i n f EE s t j E

Het We Festival is jaren geleden vanuit het LBB en 
de Mandril ontstaan door een groep enthousiaste 
studenten die als workforce Reinder hielpen met zijn 
Demotech projecten. Inmiddels is het We Festival, na 
veel verschillende vormen gehad te hebben, weer 
volledig terug gekeerd naar het Landbouwbelang als 
hoofdlocatie. Een van de oorzaken is dat de Gas hou-
der die het jaar ervoor de hoofdlocatie was, dit jaar 
niet beschikbaar was. 

“New era, new concept, new people!

As you may or may not already know, The WE Festival 
is	a	non-profit	organisation	focused	on	culture	and	
sustainability, which aims to reconnect the free cul-
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Foto door:Carla Suñol Escribano 

Foto door: Jos van Caldenborgh

https://www.facebook.com/TheWeFestival/


El k E dag wo r k sh o p s
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Jos van Maastricht

Foto door:Carla Suñol Escribano 

Carla Suñol Escribano 

tural spread with the local, underground and student 
community in Maastricht. 

Since 2010 we have been organizing a yearly free fes-
tival where everyone can come together to co-cre-
ate, spread knowledge, meet new people and enjoy 
the	 first	 summer	 vibes.	 This	 years	 edition	 revolves	
around the colour BLUE. 

Retaining our focus on cooperation and sustainabili-
ty, we and all our partners will be providing you with 
a whole week of “themed” days and joyful nights. We 
look forward to joining you for some laughter and 
learning.

Find out more @ http://www.we-festival.org” Foto door: Jos van Caldenborgh
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Foto door: Jos van Caldenborgh

Foto door: Jos van Caldenborgh

Foto door: Jos van Caldenborgh

Foto door: Jos van Caldenborgh

Foto door: Jos van Caldenborgh

Foto door: Jos van Caldenborgh
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Foto door: Jos van Caldenborgh

Foto door: Jos van Caldenborgh

Foto door: Jos van Caldenborgh







Foto door: Muriel Kruize Foto door: Muriel Kruize 



Foto door: Muriel Kruize 



http://www.facebook.com/events/2179037765679526/

https://www.facebook.com/events/2179037765679526/


http://www.facebook.com/events/2179037765679526/
Foto door: Carla Suñol Escribano 

https://www.facebook.com/events/2179037765679526/


28   04 
Kingsday Keldertje Party 
4 The Treehouse.
Gewoon weer een erg 
gezellig kelder feestje. 
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k i n g s D a y  k e l D e r t J e 
P a r t y  4  t h e  t r e e h o u s e .

Foto door: Jos van Caldenborgh

Foto door: Jos van CaldenborghFoto door: Jos van Caldenborgh

Foto door: Jos van Caldenborgh

Foto door: Jos van Caldenborgh
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Foto door: Jos van Caldenborgh

Foto door: Jos van CaldenborghFoto door: Jos van Caldenborgh

Foto door: Jos van Caldenborgh

http://www.facebook.com/events/356869458280297


28   04 
Primitive Drum N 
Bass heeft de positie 
in de underground 
overgenomen van State 
of Unrest.
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Foto door: Livaj Consemulder



Foto door: Livaj Consemulder

Foto door: Kimberley Kessels

Foto door: Kimberley Kessels

Foto door: Kimberley Kessels

Foto door: Kimberley Kessels

Foto door: Kimberley Kessels

Foto door: Kimberley Kessels

Foto door: Kimberley Kessels

h t t p : // w w w. f a c e b o o k . c o m /e v e n t s / 37 7 2 3718 319 6 3 41

http://www.facebook.com/events/377237183196341


vo o r d E EEr s t E  k EEr  h E t  ma a s-
t r i c h t  ph oto fE s t i va l

“Up Close. The Maastricht Photo Festival presents 
photographers from these parts whose work cross 
borders from artistic and geographic perspectives.”

bron: https://maastrichtphotofestival.nl

Maar liefts vier verschillende Exposities van SASK 
Hasselt, MAMDT, Fotobond Limburg en Forum 
BEELDtaal in de Grote Hal. Een combinatie van zeer 
verschillende thema’s en projecten die toch samen 
een geheel vormen. 

MAMDT heeft gekozen voor maatschappelijke the-
ma’s waarbij men de vebinding met de buitenwereld 
heeft gezocht. 

https://mamdt.nl/

SASK Hasselt presenteert beelden uit een groeps-
project rond serendipiteit, onder de titel “TOEVAL”, 
waar studenten, oud-studenten en docenten een 
confrontatie aangingen in een uitgebreide tentoon-
stelling in onze academiegalerie. Maar ook zes afstu-
deerprojecten.

http://sask.kunstencampushasselt.be

De Fotobond Limburg exposeerd de 10 beste inzen-
dingen uit de bonds-fotowedstijd 2019.

https://www.fotobondlimburg.nl/

Met UNCOVER19 presenteert Forum Beeldtaal tij-
dens het Maastricht Photo Festival 10 fotografen die 
geslaagd zijn voor hun masterclass.

https://www.fotografieforumbeeldtaal.nl/
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http://www.maastrichtphotofestival.nl
http://www.maastrichtphotofestival.nl
https://mamdt.nl/
%0Dhttp://sask.kunstencampushasselt.be
http://sask.kunstencampushasselt.be
https://www.fotobondlimburg.nl/
https://www.fotografieforumbeeldtaal.nl/


Als LBB kennen we Bert 
Janssen goed. Wij zijn 
hem eeuwig dankbaar 
voor dit prachtige foto-
boek. Ondertussen al-
weer een paar jaar gele-
den gepresenteerd maar 
nog steeds op voorraad.

Culturele Vrijplaats Landbouwbelang Maastricht 
een fotoboek door Bert Jansen
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http://www.maastrichtphotofestival.nl
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http://www.maastrichtphotofestival.nl


http://www.maastrichtphotofestival.nl
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http://www.maastrichtphotofestival.nl


Op	het	gebied	van	Financiën	is	LBB	
enorm aan het groeien. Sinds een 
paar jaar heeft LBB professionele 
hulp	 ingeschakeld	 om	 de	 financi-
en op orde te brengen. Door dit te 
doen	zijn	de	financiën	inzichtelijker	
geworden. Hierdoor hebben we 
ervoor kunnen zorgen dat uitgaven 
beter gecontroleerd werden en de 
inkomsten gingen stijgen. Ook zijn 
verliezen in voorraden verminderd. 

Afgelopen jaar zijn de omzetten bij-
voorbeeld met meer dan 50% ge-
stegen.	Door	de	financiën	beter	op	
orde	te	krijgen	is	het	LBB	ook	flink	
aan het groeien. Met dit geld zijn 
nieuwe investeringen in het pand 
gedaan. En er wordt gekeken hoe 
we op lange termijn ervoor kunnen 
zorgen dat LBB door kan blijven 
groeien.

Nadat we de afgelopen jaren voor-
al bezig zijn geweest met de tota-
le	financiën	zal	in	de	komende	tijd	
ook juist verder worden gekeken 
naar de losse Initiatieven en wordt 
er een systeem opgezet waardoor 
er nog meer transparantie kan ont-
staan naar alle verschillende ini- 
tiatieven. Op deze manier kunnen 
we er beter voor zorgen dat LBB 
een plek is waar initiatieven zich 

De cijfertjes
o v e r z i c h t  v a n  2 0 1 9  i n  c i J f e r s

Dit jaar zijn als het gaat om bezoekersaantallen 
eigenlijk alle records verbroken. Bij bijna elk feest 
staat er standaard een enorme rij met mensen die 
we deels vanwege beperkte capaciteit dan weer 
met hulp van onze beveiligers naar huis  toe  sturen. 

Als het gaat om aantallen evenementen zijn 
ook alle records verbroken. Steeds meer 
ruimtes worden weer in gebruik genomen zoals 
bijvoorbeeld het Landhuis waar de Treehouse 
Tribe nu van de begaande grond gebruik maakt.

We houden tegenwoordig alles netjes bij. Op de volgende pagina’s vindt u verschillende gegevens over bezoekersaantallen, 

evenementen, financiën, etc. Als de gemeente nu een nieuwe NUL meeting zou willen doen dan zijn wij er klaar voor. In 2020 

zullen we samen met onze partners meer activiteiten programmeren en meer externe partijen faciliteren die gebruik willen 

maken van onze unieke locatie. Er wordt meer geld verdiend dus kan er ook meer geïnvesteerd worden in allerhande zaken. 

We hebben een enorme inhaalslag gemaakt op het gebied van organisatie en monitoring.

6 2P a g i n a

40000     BEZOEKERS pER JAAR 400     EVENMENTEN pER JAAR

Photo Festival Theater / performances

Skate Café Sport

Concert Zaal Rond voedsel

We Festival DJ Feestjes

t́ Keldertje Kunst Exposities

Foodbank Comedy

Theater Festivals

Come In 2019 Concerten

0 040002000 200100

1000 per maand 150 per jaar

1500 per jaar 50 per jaar

4000 per jaar 100 per jaar

1200 per jaar 25 per jaar

800 per maand 3 per jaar

350 per maand 20 per jaar

400 per maand 35 per jaar

2500 per jaar 5 per jaar
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kunnen vormen en groeien. Ver-
volgens kunnen zij dan als ze dit 
willen een eigen rechtsvorm gaan 
aannemen, doorgroeien en even-
tueel weer plek maken voor het 
volgende initiatief. Door de trans-
parantie	 in	 de	 financiën	 zullen	de	
initiatieven sneller kunnen groeien 
naar het doel wat ze hebben en 
kan LBB ze ondersteunen in hun 
doelstelling.

Daarnaast zal LBB door verder te 
professionaliseren zelf ook groei-
en en ook ervoor kunnen zorgen 
dat er meer investeringen in het 
gebouw kunnen worden gedaan. 
Hierdoor kunnen we de initiatieven 
weer een betere plek bieden om 
hun doelen te bereiken.

Ik heb vertrouwen in onze samen-
werking met Jaap Draaisma en ga 
ervanuit dat we samen met hem 
de juiste projectontwikkelaar vin-
den zodat we het LBB kunnen be-
houden.	De	financiën	zijn	 in	 ieder	
geval op orde dus daar zal het niet 
aan liggen.

Maurice van Os

Foto door: Jos van Caldenborgh Foto door: Jos van Caldenborgh

Foto door: Jos van Caldenborgh



w w w . s t o c k i n d e s i g n . c o m

SLOTWOORD - Dit jaaroverzicht is mede mogelijk gemaakt door iedereen die 
simpelweg zijn ding doet in de Culturele Vrijplaats Landbouwbelang. Dank aan 
alle vrijwilligers die zich jaarlijks klakkeloos inzetten voor het behoudt van de 
grootste vrije broedplaats van de stad. Bijzondere dank aan de vele foto’s van 
verschillende fotografen. Veel dank aan Stichting 06. Hopelijk tot snel in het 

LandbouwbeLang

cOLOFOON

Mede mogelijk gemaakt door: 

Culturele Vrijplaats Landbouwbelang 

www.landbouwbelang.org

Stichting 06 

www.Stichting06.nl

Content & Ontwerp : 

Goto Media - Arjen Zuidgeest 

arjen@gotomedia.biz 

www.gotomedia.biz

Bijzondere dank aan: 

Jos van Caldenborgh 

jos@maastricht.photo

Origineel ontwerp: 

InDesign Magazine Template 

door Erick Ragas

 
Foto door: Jos van Caldenborgh

http://www.landbouwbelang.org

