
ICONEN & SYMBOLEN

10 & 11 SEPTEMBER 2016
OPEN MONUMENTENWEEKEND MAASTRICHT



 “ICONEN EN SYMBOLEN ”

Het weekend van 10 en 11 september staat in het teken van Iconen en symbolen. Monumenten staan stuk voor stuk symbool 
voor onze cultuur en onze individuele en nationale identiteit. Veel monumentale iconen zullen dit weekend in Maastricht 
opengesteld worden. Maar vanzelfsprekend worden rond het thema ook veel nieuwe monumenten voor het voetlicht ge-
bracht. Op Zondagmiddag 11 september bieden veel monumenten tevens een podium voor het cultuurevent Het Parcours. Ter 
gelegenheid van het 75-jarig jubileum van Maastricht Underground wordt door de VVVMaastricht een speciaal program-
ma aangeboden op diverse Underground-locaties. Dit jaar wordt ook aandacht geschonken aan de herdenking van 25 jaar 
Verdrag van Maastricht. De EuropaTour leidt ons langs plaatsen en monumenten die herinneren aan de Eurotop van 1991 
en de ondertekening van het Verdrag van Maastricht in 1992. Aan het slot van de EuropaTour volgt een rondleiding langs 
gedenkwaardige herinneringsplekken in het Provinciehuis.

THEMATISCHE OPENSTELLINGEN: 

Provinciehuis | Limburglaan 10 | Za 10/09 van 12.00 tot 16.00u | In het Gouvernement aan de Maas 
vinden doorlopend rondleidingen plaats ter gelegenheid van de herdenking van de Eurotop van 1991 en 
de ondertekening van het Verdrag van Maastricht in 1992. Tijdens de rondleiding bezoekt u de plekken 
waar de vergadering en de ondertekening van het verdrag heeft plaatsgevonden. Tevens is er een ex-
positie met een officiële Nederlandse kopie van het Verdrag. Na de rondleiding wordt een consumptie 
aangeboden. | Inlichtingen: communicatie@prvlimburg.nl of  043 389 7069

Maastricht Underground | Za 10/09 | 75 jaar geleden kreeg VVVMaastricht de exploitatie van de grot-
ten Zonneberg uit handen van de ENCI. Sindsdien hebben generaties gidsen miljoenen gasten rondge-
leid langs deze bijzondere ondergrondse cultuurschatten. Hier zijn tal van iconen uit vroeger eeuwen 
te bewonderen: fossielen en mosasaurussen, schuilgelegenheden voor burgers en kunstschatten uit 
het Rijksmuseum. Door de VVVMaastricht worden 5 rondleidingen aangeboden:
10.00 - 11.00: Grotten Zonneberg | verzamelpunt Buitengoed Slavante  |  Slavante 1*
10.30 - 11.30: Fort Sint Pieter | verzamelen bij VVV kantoor Grotten Noord gelegen naast
  Chalet Bergrust | Luikerweg 71 *
12.30 - 14.00: Groeve de Schark | verzamelen bij Chalet D’n Observant | Lage Kanaaldijk 115
  in de groeve achter de ENCI *



15.30 - 17.00: Kazematten  Bastion Waldeck en schuilkelder-expositie | verzamelen bij het
  Waldeckbastion | in het stadspark nabij het Tongerseplein*
16.00 - 17.00: Grotten Zonneberg | verzamelpunt Buitengoed Slavante | Slavante 1*

Elektrische Centrale en Ketelhuizen van de Sphinxfabriek | Ingang: Bassin 88 | Zo 11/09 van 12.00 tot 
18.30u | Open dag van Lumière tijdens cultuurevent Het Parcours | voor de programmering zie: www.het-
parcours.nl  |  Lumière-medewerkers leiden u door het gloednieuwe filmtheater en het sfeervolle café/res-
taurant waar historie en toekomst hand in hand gaan | de rondleidingen starten ieder half uur | expositie 
over de geschiedenis van het monument i.s.m. het Regionaal Historisch Centrum Limburg

Landbouwbelang | Maasmolendijk 24 / Maasboulevard | Za 10/09 & Zo 11/09 | Rondleidingen door het 
monument o.l.v. gidsen van het Krakerscollectief Culturele Vrijplaats Landbouwbelang om 14.00 en 16.00u: 
tickets afhalen bij VVVMaastricht * | Zo 11/09 openhuis tijdens het cultuurevent Het Parcours van 12.00 tot 
19.00u: zie voor de programmering: www.hetparcours.nl

BOUWPLAATSEN:

St. Lambertuskerk | Koningin Emmaplein | Za 10/09 van 12.00 tot 17.00 u | De St. Lambertuskerk wordt 
momenteel verbouwd tot een multifunctionele ruimte inclusief kantoren en woning.  Zowel de eigenaren 
en medewerkers van Laudy Bouw & Ontwikkeling B.V., alsook van het architectenbureau Bruls geven toe-
lichting bij de herinrichtingsplannen 

Stadhuis | Markt 78 | toelichting bij de restauratieplannen en rondleiding langs de vertrekken waar mo-
menteel ingrijpend constructief herstel plaatsvindt o.l.v. medewerkers van het architectenbureau Fritz, 
het aannemersbedrijf Koninklijke Woudenberg en de gemeente Maastricht | Tevens demonstratie van de 
restauratie van de kroonluchters door Mestrom Chandeliers | Za 10/09 van 11.00 tot 16.30 u | start via de 
poort tussen de toegangstrappen aan de westzijde van het stadhuis | gratis tickets afhalen bij VVVMaas-
tricht *

*ALLEEN MET RESERVERINGSTICKETS DIE TOT 9 SEPTEMBER 2016 TIJDENS KANTOORUREN
GRATIS BIJ DE VVV MAASTRICHT (KLEINE STAAT 1) AFGEHAALD KUNNEN WORDEN.

Voor het volledige programma en een overzicht van alle rondleidingen:
zie de site www.vvvmaastricht.nl of www.maastricht.nl of www.openmonumentendag.nl  



Kasteel Borgharen | Kasteelstraat 4 Borgharen | Za 10/09 van 10.00 tot 16.00 uur | open huis in het kasteel 
waarvan de bouw teruggaat tot de 13de  eeuw met rijke interieurs uit de 18de eeuw. Na een periode van ver-
waarlozing wordt het kasteel thans door de nieuwe eigenaar Ronny Bessems en vele tientallen vrijwilligers 
weer naar de oorspronkelijke toestand hersteld. Tijdens de Open Monumentendag worden ieder kwartier 
rondleidingen verzorgd. Expositie van de verdwenen schilderingen van de Luikse schilder Pierre-Michel 
de Lovinfosse in samenwerking met het Buitengoed Geul & Maas

Looiershof | toelichting bij het plan  en rondleiding over de locatie van de vml. Vermicellifabriek Bau-
duin o.l.v. Ruud Jacobs (Focus International Real Estate) | Za 10/09 om 11.00 u | start vanaf het pand Grote 
Looiersstraat 28 | gratis tickets afhalen bij VVVMaastricht *

De Ridderbrouwerij | Oeverwal 3 | toelichting op de herontwikkeling en restauratieplannen van de voor-
malige stadsbrouwerij De Ridder o.l.v. ontwikkelaar Mulleners Vastgoed en Mathieu Bruls architect | 
Za 10/09 om 12.00 en 14.00u | gratis tickets afhalen bij VVVMaastricht *

OPENSTELLINGEN EN RONDLEIDINGEN:

Woonhuis van Petrus Regout |  Boschstraat 45 | Zo 11/09 van 12.00 tot 19.00u | het woonhuis van de stich-
ter van de aardewerkfabriek aan de Boschstraat werd in 1863 ontworpen door de architect Wilhelm Wickop 
uit Aken. Momenteel is hier Het Coachhuis gehuisvest. Mini-Expositie en Openhuis tijdens Het Parcours 
van 12.00 tot 19.00u: zie voor de programmering: www.hetparcours.nl

Luthersekerk | Hondstraat 14 | toelichting bij het plan van architect Wiel Arets voor de herbestemming 
van de Luthersekerk tot woning en cultureel podium | Za 10/09 van 13.00 tot 17.00u | Tijdens de openstel-
ling zal het monumentale orgel bespeeld worden door Hans van der Boom 

De Groote Sociëteit | Vrijthof  36 | Zo 11/09 van 13.00 tot 17.00u | Aanvankelijk was hier een militaire 
sociëteit gehuisvest. Het gebouw werd halverwege de 19de eeuw verbouwd en het interieur werd voorzien 
van prachtig stucwerk. Tijdens de Open Monumentendag worden er rondleidingen verzorgd door gidsen 
van de Groote Sociëteit

Basiliek van Sint Servaas | Keizer Karelplein | rondleidingen met ondermeer een bezoek aan de galerij 
van het westwerk met rijkgedecoreerde romaanse kapitelen op Za 10/09 om 13.00 en 15.00u | start bij
ingang Lange Gang aan het Keizer Karelplein | gratis tickets afhalen bij VVVMaastricht *
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St. Janskerk en Toren | Henric van Veldekeplein | Za 10/09  van 11.00 tot 16.00u & Zo 11/09 van 13.00 tot 
16.00u | De Sint Janskerk is gebouwd in het begin van de 14 de eeuw. De mergelstenen toren werd pas in 
1450 voltooid. De toren zelf is tijdens de Monumentendag toegankelijk

Hotel de Lévrier et de L’Aigle Noir | Boschstraat 76 | Zo 11/09 van 12.00 tot 19.00u | in de 19de eeuw was 
in dit monumentale pand een groot luxueus hotel gevestigd. Na de WO-II vond ook de Maastrichtse 
Hotelschool hier onderdak en momenteel is het LIOF er gehuisvest.
Mini-Expositie en Openhuis tijdens het cultuurevenement Het Parcours van 12.00 tot 19.00 uur:
zie voor de programmering: www.hetparcours.nl

Cellebroederskapel | bereikbaar via de poort naast Brusselsestraat 58 | Za 10/09  van 10.00 tot 14.00 u 
| openstelling met doorlopende presentatie over de kapel  | Zo 11/09 om 12.00 en om 14.00u | lezingen 
door Corry de Koster en Jac van den Boogard over de geschiedenis van de Cellebroeders en hun kapel en 
over Mariasymboliek afgewisseld met orgelrecital door Kasper Schonewille | Zo 11/09 16.00u | Slotcon-
cert op het historische Binvignatorgel door Kasper Schonewille ter gelegenheid van 25 jaar Stichting 
Samenwerkende Orgelvrienden | Voor meer informatie zie www.cellebroederskapel.nl.

Désirée Tonnaer | Capucijnenstraat 69A | Za 10/09 & Zo 11/09 van 14.00 tot 17.00u | open huis in de 
galerie en het atelier van beeldend kunstenaar Désirée Tonnaer. De kunstenaar is zelf aanwezig om een 
toelichting te geven bij de symboliek en de technische aspecten van de bronzen kunstwerken 

 
Dominicanenkerk | Dominicanerkerkplein 1 | Za 10/09 van 9.00 tot 18.00 & Zo 11/09 van 12.00 tot 18.00u 

| Expositie van Pentekeningen en Aquarellen die Mathy Engelen heeft gemaakt over monumenten in de 
omgeving van Maastricht en Lanaken

Hoeve Lichtenberg | Lichtenbergweg 2 | Za 10/09 & Zo 11/09 12.00 tot 16.30u | Expositie over de toren-
ruïne van Lichtenberg

15 16 17

Colofon: Samenstelling Servé Minis | Vormgeving Richard Hanssen | Drukwerk  Impreso, Maastricht
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ERFGOEDWANDELINGEN 

Industriële Erfgoedwandeling Made in Maastricht | o.l.v. deskundige gidsen van de Ingenieursver-
eniging KIVI langs belangrijke getuigenissen van ons Industrieel verleden aan de Boschstraat | Zo 11/09 
om 14.00 tot ca. 15.30u | start bij het standbeeld van Minckelers op de Markt

Iconische Gevelstenenwandeling | o.l.v. Jef Bartelet (Vrienden van de Maastrichtse Gevelstenen) 
langs bijzondere geveltekens, wapenstenen en chronogrammen | Za 10/09 om 14.00 tot ca. 15.30u | start 
bij de Fontein op het Vrijthof | gratis tickets afhalen bij VVVMaastricht *

 Iconische beeldenwandeling | o.l.v. Servé Minis (Gemeente Maastricht) langs beeldende kunst in de 
openbare ruimte en op verborgen binnenplaatsen in de stad |  Za 10/09 om 15.00 tot ca. 16.30u | start op 
de Ezelmarkt | gratis tickets afhalen bij VVVMaastricht *

EuropaTour | verzorgd door Stichting Veldeke Mestreech | Za 10/09 van 12.00 tot 15.00u | Vanaf het 
Plein 1992 | De EuropaTour leidt ons langs plaatsen en monumenten die herinneren aan de Eurotop van 
1991 en de ondertekening van het Verdrag van Maastricht in 1992. Aan het slot van de EuropaTour volgt 
een rondleiding langs gedenkwaardige herinneringsplekken in het Provinciehuis

Buitengoed Geul & Maas | diverse locaties in Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul | Za 
10/09 & Zo 11/09 van 10.00 tot 17.00u | Begeleide wandel- en fietstochten langs diverse buitenplaatsen in 
het Buitengoed. Inlichtingen: www.buitengoedgeulmaas.nl  onder het kopje ‘evenementen’

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Parcours: Het Parcours 2016 loopt dit jaar van het Vrijthof tot Het Bassin langs  de nieuwe culturele hot-
spot van Maastricht: het Sphinxkwartier waar het Filmhuis Lumière, de Muziekgieterij, Bureau Europa 
en Bioscoop Pathé samengaan.  Zie voor de programmering: www.hetparcours.nl  

PAS Maastricht:  Aan de vooravond van het Monumentenweekend op 09 & 10 & 11 september, organi-
seert Studium Generale van de Universiteit Maastricht drie avonden vol kunst en kennis in het Quartier 
Latin van Maastricht. Zie voor de programmering: www.pasmaastricht.nl
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Zaterdag 10 september

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

1 Provinciehuis

2 Maastricht Underground

4 Landbouwbelang

5 St. Lambertuskerk

6 Stadhuis

7 Kasteel Borgharen

8 Looiershof

9 De Ridderbrouwerij (om 12.00 en 14.00u) 

11 Luthersekerk

13 Basiliek van St. Servaas (om 13.00 en 15.00u)

14 St. Janskerk en Toren

16 Cellebroederskapel

17 Désirée Tonnaer

18 Dominicanenkerk (vanaf 09.00u)

19 Hoeve Lichtenberg

22 Europatour (door Veldeke Mestreech)

Zondag 11 september

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

3 Elektrische Centrale en Ketelhuizen van de Sphinxfabriek

4 Landbouwbelang (tijdens cultuurevent Het Parcours tot 19.00u)

10 Woonhuis van Petrus Regout (tijdens cultuurevent Het Parcours tot 19.00u)

12 De Groote Sociëteit

14 St. Janskerk en Toren

15 Hotel de Lévrier et le L’Aigle Noir (tijdens cultuurevent Het Parcours tot 19.00u)

16 Cellebroederskapel (lezing om 12.00 en 14.00u en 16.00u slotconcert op orgel)

18 Dominicanenkerk (expositie van pentekeningen en aqurellen van Math Engelen)

19 Hoeve Lichtenberg




