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Aan de gemeenteraad van Maastricht

Maastricht, Landbouwbelang, 25 november 2021

Betreft: bijdrage stadsronde 1 december 2021

[English translation ahead]

Geachte leden van de gemeenteraad,

Het zal u opgevallen moeten zijn dat onze gemeenschap niet of nauwelijks heeft geparticipeerd in
de stadswandelingen, -gesprekken en informatiebijeenkomsten. Onder uw kopje “participatie”
lezen we hoe de onderzoeksgroep was samengesteld en dat de jongeren van het Vista College zijn
benaderd. Los van de lage opkomst, lijkt ons dat niet representatief voor de Maastrichtse
bevolking..

Wij durven te stellen dat u onze grootste doelgroep; de passerende internationals en de culturele
onderstroom niet of nauwelijks heeft bereikt. Wij hebben dat van onze zijde wel geprobeerd maar
door de Covid beperkingen was dat helaas niet werkbaar. Bovendien communiceert u de stukken
in het Nederlands en daarmee sluit u een belangrijke groep Maastrichtenaren uit die graag hun
mening hadden willen vormen en geven. Het is ook voor de vrijplaats lastig om te organiseren.

Om toch aansluiting te vinden bij de nu opgevoerde visies hebben wij een foldertje meegestuurd
van het Landbouwbelang. Daarin kunt u lezen wat bij ons in de uitverkoop staat als de vrijplaats
plaats moet maken voor een nieuwe koper.

Wij hopen dat Heemschut de minister van OC&W en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kan
bewegen om de historische waardestelling van de locatie Landbouwbelang opnieuw te
onderzoeken. Als het Landbouwbelang een rijksmonument wordt, ontstaat de situatie dat het
hoofdgebouw niet meer gesloopt mag worden en opent zich de weg voor het Europese
kaderverdrag Faro over Erfgoed Participatie.

Dan zullen we vaststellen dat het erfgoed ten dienste moet staan aan de burgers en niet het
vastgoed. Volgens het verdrag komt het erfgoed toe aan bewoners en gebruikers die er invulling en
betekenis aan geven. Het Landbouwbelang heeft al 20 jaar aansluiting op het culturele, sociale en
economische domein maar wordt al bijna twee jaar gemangeld door de Covid crisis. Wat overigens
ook een factor van betekenis is in de beeldvorming over de positie van de vrijplaats in uw
debatten.

Dat onze vrijplaats formule zich bewezen heeft in de praktijk behoeft geen krans. Wij zagen het als
onze burgerplicht om mensen te helpen en daarmee uitdrukking te geven aan onze kernwaarden.
De Doorgeefwinkel, Foodbank Maastricht, Aurora Collective en nachtopvang bleven tijdens de
crisis open met aanpassingen. Daarmee sluiten we in alle opzichten aan op uw instituties. Maar
vooral ook bij de vetgedrukte woorden in de sociale visie waar u frictie verwacht of doelstellingen
heeft gemist.
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Het behoeft geen betoog dat Landbouwbelang de brug is naar de creatieve subcultuur van
Maastricht. Wij nodigen u uit om samen met ons deze groep aan tafel te vragen.

Wij wachten af wat de tijd zal brengen en ondertussen bereiden we ons voor op de nieuwe
maatregelen die vrijdag door de Regering worden aangekondigd.

Namens de gemeenschap Landbouwbelang,

Secretaris Stichting 06 en woordvoerder Landbouwbelang



Culturele vrijplaats Landbouwbelang
Biesenwal 3 - 6211 AD - Maastricht

To the City Counsel of Maastricht

Maastricht, Landbouwbelang, 25 november 2021

Concerns: contribution city round 1 december 2021

Dear members of the City Council,

You must have noticed that our community participated very little, if at all, in the city walks, talks
and information meetings. Under your heading "participation" we read how the research group
was composed and that the young people of Vista College were approached. Apart from the low
turnout, this does not seem representative of the population of Maastricht.

We dare to say that you have not or barely reached our largest target group; the passing
international and subculture. We have tried to do so from our side, but due to the Covid
restrictions, this was unfortunately not workable. Moreover, you communicate the documents in
Dutch and thus exclude an important group of Maastricht people who would have liked to form
and express their opinion. It is also difficult for the Vrijplaats to organise.

In order to still connect with the visions that have now been presented, we have sent along a
leaflet from the Landbouwbelang. In it you can read what will be on sale if the Vrijplaats has to
leave for a new buyer.

We hope that Heemschut can persuade the Minister of Education, Culture and Science and the
State Agency for Cultural Heritage to re-examine the historical value assessment of the
Landbouwbelang site. If Landbouwbelang becomes a national monument, the situation will arise
in which the main building may no longer be demolished and the way will open for the Faro
European Framework Convention on Heritage Participation.

Then we will see that heritage must serve the citizens, not real estate. According to the
convention, heritage belongs to inhabitants and users who give it substance and meaning. For 20
years, the Landbouwbelang has been connected to the cultural, social and economic domain but
has been mangled by the Covid crisis for almost two years. Which, by the way, is also a significant
factor in the perception of the Vrijplaats's position in your debates.

The fact that our vrijplaats formula has proven itself in practice needs no further elaboration. We
saw it as our civic duty to help people and thus to express our core values. The Doorgeefwinkel (a
shop), Foodbank Maastricht, Aurora Collective and the night shelter remained open during the
crisis, with adjustments. In doing so, we are in line with your institutions in all respects. But
especially with the words in bold in the social vision where you expect friction or have missed
targets.

It goes without saying that Landbouwbelang is the bridge to Maastricht's creative subculture. We
invite you to join us in inviting this group to the table.



We are waiting to see what time it will bring and in the meantime we are preparing ourselves for
the new measures that will be announced by the government on Friday.

On behalf of the Landbouwbelang community,

Harold van Ingen

Secretary Stichting 06 and spokesman Landbouwbelang



Het Landbouwbelang
van morgen
Landbouwbelang nu

Onze gemeenschap floreert onder het dak
van een voormalig graansilogebouw en
grote kunstmesthal. De vrijplaats biedt
initiatieven uit de Maastrichtse samenleving
onderdak om samen te komen en publieke
activiteiten te organiseren.

Daarnaast is Landbouwbelang een woon- en
werkplek voor makers, kunstenaars,
studenten en zelfstandigen.

Landbouwbelang wordt vertegenwoordigd
door een stichting en is verenigd in een
collectief van initiatieven. Samen met de
culturele onder- en bovenstroom van
Maastricht zorgt Landbouwbelang voor de
programmering van de vrijplaats.

Stichting 06
Vergadert ad hoc maar minimaal 4 keer per
jaar.

Stichting 06 is de formele rechtspersoon die
Landbouwbelang vertegenwoordigd volgens
het statuut van de stichting. De stichting
heeft een vierkoppig bestuur en wordt door
externe adviseurs bijgestaan.

Onze missie
De doelstelling van Stichting 06 is de
normalisering en het behoud van de
vrijplaats Landbouwbelang. Daarbij zorgt de
stichting voor de interne transparantie
tussen de gevestigde initiatieven en de
verslaglegging daarover naar buiten.

Onze visie
Het Landbouwbelang is een plek waar:

● geëxperimenteerd kan worden op
velerlei gebied (kunst, cultuur,
duurzaamheid);

● men de vrijheid heeft om anders te
denken over leven en werken (free
spirit);

● alternatieve mogelijkheden voor
persoonlijke ontwikkeling gefaciliteerd
worden naast de gevestigde
maatschappelijke structuren;

● ‘learning by doing’ leidt tot een
toenemende bewustwording over
verantwoorde, sociale en duurzame
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 activiteiten 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
leven willen inrichten. Deze cultuur is wat
ons betreft onlosmakelijk verbonden aan de



domeinen Sociaal, Cultuur, Duurzaam en
Innovatief.

Culturele en sociale
initiatieven

Foodbank Maastricht
Wekelijks op woensdag en vrijdag. Op
woensdag cultureel programma (<100)

Foodbank Maastricht is een door vrijwilligers
gerund initiatief met als doel het publiek
bewust te maken van het probleem van
persoonlijke, lokale en mondiale
voedselverspilling. De gemeenschap
onderhoudt actieve contacten met
uiteenlopende voedselinitiatieven in de
regio.

Maastricht Goes Vegan
Wekelijks op dinsdagavond (20+)

MGV is een wekelijkse gemeenschaps
activiteit voor iedereen die geïnteresseerd is
in het leren koken van heerlijk veganistisch
voedsel. Elke week wordt er samen een
unieke driegangenmaaltijd bereid en
geserveerd aan de aanwezigen.

Doorgeefwinkel
Wekelijks op donderdag (<100)

Doorgeefwinkel is een 2e hands spullen
winkel tegen massaproductie. Je kunt er
gratis spullen a�alen of recyclen die voor
jou geen nut meer hebben

Demotech
Doorlopend onderzoek en workshops op
afspraak.

Demotech promoot een duurzame aanpak
door het herontwerpen van uitvindingen,

concepten, gereedschappen, methodes en
ideeën om ze toegankelijk en betaalbaar te
maken voor iedereen in de wereld.

Aurora Collective
Wekelijks op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Aurora Collective wil een holistisch,
spiritueel toevluchtsoord scheppen waar
deelnemers zich kunnen terugtrekken en
deel kunnen nemen aan activiteiten als yoga
en meditatie.

Ascension Hotline
Op afspraak.

Ascension Hotline is een spirituele praktijk
die persoonlijke groei bevordert op alle
gebieden van het leven; mind, body and
spirit. Hun meest populaire dienst is tarot
lezingen.

Beehive Sound Studio
Op afspraak.

BeeHive Sound Studio biedt een ruimte voor
bands en artiesten om samen te komen en
muziek te maken.

Board Games Club Maastricht
Wekelijks op maandag.

BGCM organiseert wekelijkse bijeenkomsten
waar je samen kunt komen en een breed
scala aan bord- en kaartspellen kunt spelen
met vrienden.

Triple M
Geen regelmatige bijeenkomsten.

Triple M is een rave-initiatief dat
gespecialiseerd is in psytrance en goa. Ze
maken hun eigen decoraties met de hand



om een psychedelische omgeving te
creëren

Kaleido
Diverse wekelijkse activiteiten (<50)

Kaleido biedt de internationaal
georiënteerde studenten van Maastricht een
"place to be" waar ze kunnen rondhangen,
ideeën en gedachten uitwisselen met
anderen, studeren en feesten.

2nd Floor Art Collective
Doorlopend in gebruik (<8)

Het 2nd Floor Art Collective is een
kunstcollectief opgericht door acht
verschillende kunstenaars met een breed
scala aan artistieke disciplines en
achtergronden. Ze werken samen in een
gemeenschappelijk atelier op de 2e
verdieping van het Landbouwbelang.

Faciliteiten

Grote Hal
Maandelijkse programmering (<500 p)

Grote evenementenhal voor publieke
evenementen, onderwijs praktijkactiviteiten
en exposities. Oppervlakte vanaf 20x40
meter.

Concertzaal
Maandelijkse programmering (<500 p)

Poppodium met bar en dansvloer. Vaste
licht- en geluidsinstallatie voor
uiteenlopende optredens.

‘t Keldertje
Doorlopende programmering maar meestal
op donderdag, vrijdag en zaterdag (<100 p)

Het Keldertje is het LBB podium voor
subcultuur in Maastricht. Uiteenlopende
experimentele performances door lokale en
internationale artiesten.

Werkhal
Doorlopend in gebruik

De werkhal is een ruimte waar een collectief
van individuen samenkomt om te maken,
beeldhouwen, repareren en zaken uit te
uitvinden.

Het Landhuis
Wekelijkse programmering (<25 p)

Het huis heeft diverse kamers die geschikt
zijn kleine groepen die in beslotenheid
willen samenkomen.

Transport Artspace
Maandelijkse programmering (<10 p)

Grote kelderruimte voor experimentele
kunstinstallaties en -exposities.

Beehive Sound Studio
Ad hoc programmering (<5 p)

Geluidsstudio voor muziekopnames.

Bezoekersaantallen

Naar onze inschatting ontvangt het
Landbouwbelang meer dan 40.000
bezoekers per jaar.

Evenementen
Jaarlijks zijn er veel aanvragen voor de grote
hal waar we publieksgroepen tot 500



personen mogen ontvangen. Exposities,
markten, theater, circus, festivals en andere,
deels professionele, producties.

Concerten
Wekelijks vinden er meerdere
muziekconcerten of Dj feestjes plaats tot 100
personen en twee maal per maand grote
dansfeesten tot 500 bezoekers.

Rond voedsel
De initiatieven die zich richten op voedsel en
voedselverspilling ontvangen per week
meer dan 500 bezoekers.

Rond spullen
Wekelijks ontvangt de Doorgeefwinkel tot
200 bezoekers die allemaal 5 tweedehands
spullen komen halen.

Theater
De concertzaal wordt maandelijks gebruikt
door theater studenten en ingezet voor
publieke optredens.

Kunst exposities
Maandelijks vinden er kunst exposities
plaats in verschillende delen van het
gebouw.Ateliers en werkplaatsen

Ateliers
Dagelijks zijn makers en andere kunstenaars
actief in diverse studio’s en werkplaatsen. Zij
werken individueel of vormen met andere
gebruikers een collectief.

Foto en film
Wekelijks zijn fotografen onderweg op de
locatie Landbouwbelang. Regelmatig is de
locatie achtergrond voor film of tv

producties. Het burleske interieur trekt veel
bewonderaars aan.

Mindfulness
Het Landhuis wordt wekelijks door
meerdere groepen gebruikt voor yoga en
meditatie.

Sport
Wekelijks zijn er meerdere vechtsport
groepen actief in de Dojo.

Rondleidingen
Op aanvraag worden wekelijks meerdere
rondleidingen gegeven. Er is veel interesse
in de doorontwikkeling van de vrijplaats.

Onze interne structuur

Algemene vergadering
De General Assembly vergadert 2 tot 4 keer
per jaar en als het nodig is.

Landbouwbelang opereert ook als een
vereniging waarin een algemene
vergadering besluiten neemt over
vrijplaats-brede onderwerpen. Deze
besluiten worden uitgevoerd door het
bestuur van Stichting 06 en jaarlijks
geëvalueerd door de algemene vergadering.

Vertegenwoordigers vergadering
De Representatives vergaderen
maandelijks.

De vertegenwoordigers uit de initiatieven
stemmen maandelijks af over de lopende
programmering en gezamenlijke projecten
waarvoor men ook eigen budgetten kan
samenbrengen. Dit overleg kan mandaten
geven aan vrijwilligers en Teams.



Teams
Teams zijn voor de dagelijkse afstemming in
de vrijplaats die wekelijks samenkomen
voor overleg.

Coordination Team (donderdag)
is verantwoordelijk voor de afstemming in de
vrijplaats en de programmering. Het team
wordt geadviseerd door het bestuur.

Financial Team (maandag)
Is verantwoordelijk voor de financiële
transparantie en afstemming tussen de
Initiatieven en de Teams. Controleert de
inkomsten en uitgaven van Stichting 06.

Productions Team (dinsdag)
Het Productions initiatief houdt zich bezig
met het organiseren van de grote
Landbouwbelang evenementen zoals
feesten en muzieksessies.

Legal Team (ad hoc)
Dit team onderhoudt het juridisch contact
met onze raadsleden en adviseert in
juridische vraagstukken.

Communication Team (ad hoc)
is verantwoordelijk voor de externe
communicatie via Sociale Media.

Maintenance Team (ad hoc)
is verantwoordelijk voor de veiligheid in en
het technische onderhoud van het gebouw.

Ambassadeurs
Ambassadors onderhouden voor het
Landbouwbelang de nationale en
internationale contacten.

Woordvoerders
Representeren op basis van mandaat de
belangen van Landbouwbelang naar het
publiek, het openbaar bestuur en partners.
Zijn gebonden aan de missie en visie van
Stichting 06 en leggen verantwoording af
aan de algemene vergadering.

Bestuurlijk
Stichting 06 is de vertegenwoordiger van de
gebruikers van de vrijplaats. Het vierkoppig
bestuur wordt gevormd door een secretaris,
penningmeester, watchdog en algemeen
bestuurslid, tevens bewoner.

Financieel
De administratie wordt professioneel
gevoerd en wordt gecontroleerd door een
extern administratiekantoor. Een budgetten
systeem zorgt ervoor dat de initiatieven
onderling kunnen verrekenen.

Landbouwbelang van morgen

Vrijplaats
De sociale en culturele structuren van de
vrijplaats geven invulling en betekenis aan
de locatie Landbouwbelang en zijn daarom
voor grote betekenis voor Maastricht.

Als we alle omstandigheden onder ogen
zien waarmee we collectief (en onze
planeet) worden geconfronteerd, vinden we
het discutabel dat het vanuit economisch,
sociaal en stedelijk oogpunt wenselijk zou
zijn om deze locatie volledig opnieuw in te
richten.

Een andere mogelijkheid is om het huidige
erfgoed aan te passen en te verbeteren
zodat andere initiatieven aangemoedigd



worden om ervan gebruik te maken.
Daarmee wordt de locatie toegankelijk en
inclusief voor alle mensen van Maastricht.

Voortbouwen op wat er al is, kan worden
gezien als een duurzame ontwikkeling in
plaats van de locatie helemaal opnieuw in te
richten en onzekerheden te scheppen.

De eventuele verhuizing van de vrijplaats
Landbouwbelang is niet mogelijk daarom
zetten we volgend jaar in op de
verzelfstandiging van de afzonderlijke
initiatieven.

Landbouwbelang jarig
Binnenkort viert Landbouwbelang 20 jaar
het proces van evolutie, bouwen en
samenwerken. Ontelbare mensen hebben
bijgedragen aan het proces die het bestaan
en de veerkracht van deze gemeenschap
mogelijk heeft gemaakt.

In sommige landen is 20 jaar in een gebouw
wonen een mijlpaal voor eigendom, en
hoewel dat bij ons niet het geval is zijn we er
toch trots op dat een organisatie als de onze
kan blijven floreren op de manier zoals we
dat al die tijd doen. We hopen dat de rest
van Maastricht met ons mee kan vieren en
trots kan zijn op de diversiteit die de stad in
huis heeft..

We vragen ons af
Sinds de aankondiging van de tender -
aanbesteding vragen we ons af hoe de
toekomst van Landbouwbelang eruit zal
zien.

We vragen ons af hoe Maastricht er uit zal
zien met het verlies van weer een ruimte die

zoveel waarde heeft voor zo'n breed scala
aan individuen, culturen en subculturen.

We vragen ons af hoe de bewoners van
deze gemeenschap door de stad zullen
worden behandeld - vooral in tijden waarin
er in Maastricht een huisvestingscrisis heerst
en betaalbare woningen schaars zijn.

We vragen ons ook af of onze vele
initiatieven een plaats zullen krijgen zodat ze
zich kunnen blijven ontwikkelen en zich
kunnen blijven verbinden met de inwoners
van Maastricht.

Wij vragen de stad, wat er voor nodig is om
de waarde van onze gemeenschap in te zien
op de vele manieren zoals wij doen?

LBB PR en Social Media team, 2021




