
#wnm18 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  
vraagstukken samen op te pakken met initiatief
nemers en partners. We experimenteren in de  
stad en leren door te doen. De kennis die daarbij 
wordt ontwikkeld delen wij openlijk met geïn
teresseerde mensen en organisaties.

De Week van Nieuw Maastricht
(#WNM18) 
is een zesdaags event dat geheel in het teken  
staat van nieuwe stedelijke ontwikkelingen  
in Maastricht. Van zondag 27 mei t/m vrijdag  
1 juni organiseert het MaastrichtLAB 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. 

Meer details over het totaalprogramma: 
www.maastrichtlab.nl/wnm
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De stad van gisteren, 
voor de dag van morgen

Nieuwe 
ideeën, 
nieuwe 
concepten, 
nieuwe 
horizon

gebruik gedurende de week #wnm18

zondag 27 mei
STADSTUIN EXPEDITIE 
Door CNME en MaastrichtLAB
LoCAtiE startpunt Elisabeth Strouven Fonds, Abtstraat 3
tijD 9.30 – 12.00 uur
DEELNAME  € 5 per persoon / inschrijven via www.meetmaastricht.eu/

product/festivalsecretgardens

BLOGGERS- EN VLOGGERSTOUR 
‘HIDDEN SPACE AND IT’S PEOPLE’
Bloggers en vloggers uit binnen- en buitenland bezoeken 
Maastricht en ontdekken verborgen parels en lokale  
ondernemers.
Door MaastrichtLAB en lokale ondernemers
LoCAtiE diverse plekken in de stad
tijD hele dag
DEELNAME besloten tour

maandag 28 mei
OPENINGSONTBIJT
Officiële opening #WNM2018 door  
o.a. wethouder Krabbendam
Door MaastrichtLAB
LoCAtiE Rooftop Bar The Student Hotel
tijD 08.00 – 10.00 uur (inloop 07.45 uur)
DEELNAME vol!

BLOGGERS- EN VLOGGERSTOUR 
‘HIDDEN SPACE AND IT’S PEOPLE’
Bloggers en vloggers uit binnen- en buitenland bezoeken 
Maastricht en ontdekken verborgen parels en lokale  
ondernemers.
Door MaastrichtLAB en lokale ondernemers
LoCAtiE diverse plekken in de stad
tijD hele dag
DEELNAME besloten tour

>>>
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maandag 28 mei - vervolg
BOUWPLAATSBEZOEK
MUZIEKGIETERIJ
Een rondleiding op de bouwplaats van de Muziekgieterij  
onder begeleiding van de bouwer en de architect.
Door MaastrichtLAB
LoCAtiE Bouwplaats Muziekgieterij
tijD 16.30 – 17.30 uur (inloop vanaf 16.00 uur)
DEELNAME  gratis maar aanmelden via wnm@maastrichtlab.nl  

(max. 30 deelnemers)

LAB CAFÉ
De nieuwe spelers in het Sphinxkwartier.
tAfELgAstEN  o.a. Albert Berghof, Patrique Bulté, een vertegen  

woor diger van het Landbouwbelang, de wethouder
tAfELvoorzittEr George Vogelaar
Door MaastrichtLAB
LoCAtiE De Brandweerkantine, Capucijnenstraat 21
tijD 18.00 – 19.00 uur (inloop vanaf 17.30)
DEELNAME gratis!

Lezing TOPOS
‘De toekomst van religieus erfgoed in Maastricht’
Door TOPOS
LoCAtiE Stayokay, Maasboulevard 101
tijD 20.00 – 22.00 uur
DEELNAME gratis!

dinsdag 29 mei 
URBAN TRAIL
Een hardloop ronde van ca. 6 km door en langs  
de spannende plekken van Maastricht.
Door MaastrichtLAB en Maastricht Running Tours
LoCAtiE Stayokay, Maasboulevard 101
tijD 07.30 – 09.00 uur (inclusief ontbijt)
DEELNAME  gratis maar aanmelden via wnm@maastrichtlab.nl 

(max. 30 deelnemers)

Euregiotour & 
LAB Safari Dear Hunter
Door Dear Hunter en MaastrichtLAB
LoCAtiE Euregio en Maastricht
DEELNAME besloten event

DOCUMENTAIRE ‘MAASTRICHT,  
STUDENTENSTAD OF NIET?
Een documentaire van de Maastrichtse student. De student  
die de stad verlaat of bewust in Maastricht blijft.
Door MaastrichtLAB en Sphinx Debatcentrum
LoCAtiE The Student Hotel (basement – The Commons)
tijD 20.00 – 22.00 uur (inloop 19.30 uur)
DEELNAME gratis!

woensdag 30 mei 
URBAN TRAIL
Een hardloop ronde van ca. 6 km door en langs de spannende 
plekken van Maastricht.
Door MaastrichtLAB en Maastricht Running Tours
LoCAtiE Stayokay, Maasboulevard 101
tijD 07.30 – 09.00 uur (inclusief ontbijt)
DEELNAME  gratis maar aanmelden via wnm@maastrichtlab.nl 

(max. 30 deelnemers)

LAB SAFARI BROEDPLAATSEN
Op de fiets op ontdekkingstocht en op bezoek bij  
5 Maastrichtse broedplaatsen. 
Door MaastrichtLAB 
LoCAtiE start Het Werkgebouw, voormalige Tapijn
tijD  10.00 – 15.00 uur (open tour inclusief pizza)  

13.30 – 18.15 uur (besloten tour)
DEELNAME opEN tour  gratis maar aanmelden via wnm@maastrichtlab.nl 

(max. 50 deelnemers)

LAB CAFÉ xl
Van wie is de stad Maastricht? Welke rol heeft de overheid, de 
inwoner en de bezoeker? Wat zijn de functies van het centrum?
tAfELgAstEN o.a. Nel de Jager, Paul ten Haaf, Christiaan Kastrop
tAfELvoorzittEr Rupert Parker Brady
Door MaastrichtLAB
LoCAtiE De Brandweerkantine, Capucijnenstraat 21
tijD 18.00 – 20.00 uur (inloop vanaf 17.30)
DEELNAME gratis!

donderdag 31 mei 
URBAN TRAIL
Een hardloop ronde van ca. 6 km door en langs  
de spannende plekken van Maastricht.
Door MaastrichtLAB en Maastricht Running Tours
LoCAtiE Stayokay, Maasboulevard 101
tijD 07.30 – 09.00 uur (inclusief ontbijt)
DEELNAME  gratis maar aanmelden via wnm@maastrichtlab.nl 

(max. 30 deelnemers)

Stadmakerslunch
Door MaastrichtLAB
LoCAtiE Landbouwbelang, Biesenwal 3
tijD 12.00 – 14.00 uur (inloop vanaf 11.30)
DEELNAME  besloten event, maar 5 vrije plekken voor geïnteresseerden. 

aanmelden via wnm@maastrichtlab.nl

DCR KENNISDAG XL
Door MaastrichtLAB, Landbouwbelang en DCr
LoCAtiE Landbouwbelang, Biesenwal 3 en The Student Hotel
tijD 12.00 – 18.00 uur
DEELNAME  besloten event, maar 5 vrije plekken voor geïnteresseerden. 

aanmelden via wnm@maastrichtlab.nl

Euregional Speed Dates:  
What opportunities lies in CHE?
Door Creative Hub Euregio, The Artist and the Others en MaastrichtLAB
LoCAtiE The Student Hotel
tijD 17.30 – 19.30 uur
DEELNAME gratis, maar aanmelden via hello@theartistandtheothers.nl

vrijdag 1 juni
URBAN TRAIL
Een hardloop ronde van ca. 6 km door en langs de spannende 
plekken van Maastricht.
Door MaastrichtLAB en Maastricht Running Tours
LoCAtiE Stayokay, Maasboulevard 101
tijD 07.30 – 09.00 uur (inclusief ontbijt)
DEELNAME  gratis maar aanmelden via wnm@maastrichtlab.nl 

(max. 30 deelnemers)

KENNISSESSIE LIMBURGSE LABS
Inmiddels telt Limburg alweer Diverse Limburgse LABs. 
In Heerlen is het ‘LAB’ in ontwikkeling. 
Door MaastrichtLAB en Provincie Limburg
LoCAtiE Qeske, Entre Deux
tijD 10.00 – 12.00 uur 
DEELNAME besloten event

Tentoonstelling 
Embracing Exchange
Door Maurer United
LoCAtiE Eiffelgebouw, Boschstraat
tijD 12.00 – 18.00 uur
DEELNAME gratis!

KENNISSESSIE SMULLN (ICIS)
Delen en vergelijken van lessen en ervaringen met de  
LAB kit met verschillende Stadslabs in Nederland.
Door MaastrichtLAB en iCis / Universiteit Maastricht
LoCAtiE Qeske, Entre Deux
tijD 12.00 – 17.00 uur 
DEELNAME besloten event

AFSLUITEND EVENT: 
KEYNOTE SPEAKER 
CHARLES LANDRY
Q & A door Saskia van Stein, Bureau Europa
Door MaastrichtLAB
LoCAtiE Stadhuis Maastricht
tijD 19.30 – 21.00  uur 
DEELNAME gratis!
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