De waarde van Industrieel Erfgoed in Maastricht

12.30 – 13.00 uur - ontvangst met koffie en vlaai in de Wyck Bazaar
fotopresentatie Henk Houben
Henk Houben is begaafd fotograaf met een unieke fotocollectie over industrieel
erfgoed in Maastricht. In oktober 2017 geeft hij een fotoboek uit over de Sphinx.
13.00 – 13.10 uur - welkom
Ir. Ing. William Buil (KIVI-regio Maastricht en Stichting Science & Industry)
13.10 – 13.30 uur - hoe wordt industrieel cultureel erfgoed ingezet door de ondernemers van Wyck?
Michel Maes (Projectontwikkelaar in Wyck) en bouwhistoricus Coen Eggen.
Michel Maes is investeerder en projectontwikkelaar in o.a. Wyck. Ook de Wyck Bazaar is
één van zijn projecten. Voor de inrichting verwijst hij bewust naar het rijke, industrieel
verleden van Maastricht om onderscheidend te zijn.
13.30 – 13.50 uur - hoe uniek is het industrieel erfgoed van Maastrichts?
Prof. Dr. Ernst Homburg (Maastricht University – Stichting Science and History)
In Maastricht is nog veel industrieel erfgoed behouden gebleven. Dit erfgoed is in
veel aspecten uniek en verdient meer aandacht en waardering dan dat het nu geniet.
13.40 – 14.15 uur - is Maastricht meer dan winkelen en terrasjes?
Drs. Rebecca Prevoo (Kwartiermaker / Developer Maastricht Brand Partners)
Voor de gemiddelde toerist is Maastricht een stad om te winkelen en om er een
terrasje te pikken. Rebecca Prevoo is van mening dat Maastricht veel meer te bieden
heeft. Kan het industrieel erfgoed daar ook voor ingezet worden?
14.15 – 14.30 uur - presentatie wandelroute Wyck en overhandiging aan de stad Maastricht
Ir. Ing. William Buil en Ing. Joep Orbons (KIVI regio Maastricht)

14.30 – 15.15 uur - korte wandeling langs Industrieel erfgoed Wyck.
Onder begeleiding van VVV-gidsen wordt een gedeelte van de wandeling gelopen. De
wandeling eindigt bij het Centre Ceramique, waar het 2e gedeelte van de seminar
plaatsvindt.
15.15 – 15.30 uur - aankomst bij het Centre Ceramique met koffie, thee of fris.
15.30 – 15.40 uur - welkom en introductie van Nicolaas August Bosch
Ir. Ing. William Buil (KIVI-regio Maastricht en Stichting Science & Industry)
15.40 – 16.10 uur - planontwikkeling en Sphinxkwartier (herinrichten van industrieel erfgoed)
Erwin Gerardu – (Communicatie Programma Belvédère Maastricht)
In het Belvédère staan veel panden uit het industrieel verleden van Maastricht.
Erwin Gerardu geeft inzage in de plannen die de gemeente hiervoor heeft ontwikkeld
en hoe deze tot stand zijn gekomen.
16.10 – 16.30 uur - hoe kun je industrieel erfgoed succesvol inzetten voor een stad?
Ir. Rob Brouwers (architect van SATIJN plus Architecten)
SATIJN plus Architecten heeft veel “Transformatieprojecten” gerealiseerd, waarbij schier
onmogelijke panden weer een zeer succesvolle toekomst kregen. Rob bespreekt of het
Industrieel Erfgoed van Maastricht ook weer een succesvolle toekomst kan krijgen.
16.30 – 17.00 uur - hoe succesvol is Strijp S voor Eindhoven ? (economisch, cultureel, maatschappelijk)
Drs. Thom Aussems (directeur/bestuurder Trudo – Eindhoven)
Woningbouwvereniging St. Trudo is de initiatiefnemer voor de ontwikkeling van Strijp S .
Thom Aussems weet als geen ander hoe St. Trudo een visie kon vertalen naar een groot
succes voor St. Trudo en de stad Eindhoven.
17.00 – 17.10 uur - afsluiting
17.10 – 18.00 uur - borreluurtje

De waarde van Industrieel Erfgoed in Maastricht

KIVI, regio Maastricht en Stichting Science and Industry zetten zich in om industrieel erfgoed te behouden
en herbestemmen. Maastricht heeft in de Nederlandse geschiedenis een belangrijke, industriële rol
gespeeld en er is nog veel onroerend goed dat hiernaar verwijst.
Wij willen u laten kennismaken met Wyck. Ooit de bloeiende industriële voorstad van Maastricht met grote
bekende bedrijven zoals de MOSA, de Société Ceramique en de Verenigde Glasfabrieken. Veel minder
bekend is dat dit stadsdeel, met een eigen stadsmuur en haven, bol stond van kleinschalige bedrijven,
molens, boerderijen, brouwerijen en handelshuizen.
Dit doen wij door het uitbrengen van een toeristische wandelroute langs industrieel erfgoed in Wyck.
Wij zullen met u een gedeelte van deze route lopen.
Wij organiseren vanmiddag voor u een seminar over het industrieel erfgoed van Maastricht en
onderzoeken wat dit economisch, cultureel en maatschappelijk voor Maastricht kan betekenen. Wij hebben
hiervoor diverse gastsprekers bereid gevonden te kijken naar het unieke industrieel verleden van de stad,
hoe het industrieel erfgoed als branding voor Maastricht kan worden ingezet maar wij kijken ook naar
projecten waar het industrieel erfgoed al succesvol werd ingezet.
Wij nodigen u van harte uit onze bijeenkomst bij te wonen om met u de waarde van het industrieel erfgoed
van Maastricht te kunnen onderzoeken.

