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Alles exclusief onze vaste wekelijkse evenementen.

Over ons
01 Algemene informatie

02 Vorig jaar

03 De Toekomst

Aan de oever van de Maas in het Boschstraatkwartier
waakt een grote metalen draak over de ingang van
een oud graanpakhuis. Tot een aantal jaren geleden
stond er in grote letters “Landbouwbelang” te lezen op
de zijkant. Tegenwoordig is deze zijde van het gebouw
ingepakt met een groot groen zeil om de afbrokkeling
van de oude muren tegen te gaan. Binnen de met graffiti
“bekladde” muren leeft in geuren en kleuren de culturele
vrijplaats die eveneens het Landbouwbelang wordt
genoemd. Dat succes weinig hoeft te kosten bewijst
het Landbouwbelang. De afgelopen jaren creëren zij
ruimte voor eigen initiatief en experiment. Met behulp
van hergebruik, ambacht, veel houtkachels en nog
meer goodwill, ontwikkelt het pand zich tot dé culturele
vrijplaats van Maastricht.

Na jaren zonder te veel inmenging van de lokale
politiek en zijn ongekende hoveelheid aan regelgeving, zijn wij vorig jaar geconfronteerd met een aantal
controles op het gebied van veiligheid. In samenwerking met de gemeente en WOM Belvédère zijn
er een flink aantal verbeteringen uitgevoegd en
hebben wij zelf maandelijks overleg om dit allemaal
in goede banen te leiden. We hebben nu toestemming gekregen een tweetal brandtrappen te plaatsen die de nog overgebleven issues zullen oplossen.

Volgend jaar bestaat het LBB 15 jaar en zal vooral
in teken staan van dit heugtelijke feit, waarbij we na
een enigzins moeizaam jaar weer met veel energie
aan de slag gaan om Maastricht te laten zien waar
het om gaat. Het belang van een plek als deze, maar
ook andere plekken verenigd in het Cultural Freezone
Collective, die hun bestraansrecht opeisen. Plekken
die van bottoms up onstaan in de sameleving, vanuit
een niet voorziene behoefte in de maatschappij een
moeilijk te defineren taak vervullen, maar samen van
groot belang zijn voor de leefbaarheid van een stad.

www.landbouwbelang.org

Op een bepaald moment waren de spanningen zelf zo
hoog dat een gepland bezoek van de nieuwe burgemeester begin dit jaar is afgezegd. Inmiddels wordt er
een nieuw bezoek gepland begin 2017. Wij zijn zeer
tevreden over de profesionele en fijne samenwerking
die dit jaar weer sterk is gegroeid.

In het begin worden dit soort plekken vaak gedoogd
maar dit zorgt uiteindelijk voor conflicten en belangenverstregeling, de uitdaging is aan ons in samenwerking
met de politiek naar goeie oplossingen te zoeken en uit
te voeren om zo Maastricht als creative stad te dienen.

Dada the Revolt of Art

04 Beschrijving

05 Artiesten

“Onzin tegen de waanzin” - 100 jaar DADA dat moet
gevierd worden. Dada of Dadaism was een kunst stroming van de europeese avant-garde in het begin van
de 20ste eeuw. Een kunst expositie van verschillende
kunstenaars, muziek, lezingen, film, etc.

Bart Jan de Graaf, Auke Boersma, Hans Plomp, Olivier
Roosenburg, Helena v.d.Wusten, Peter Soudant, Arek
Laskowski, Loes Brok, Bernadette Huijbers, Mareike
Smolka, Marc de Vree, FREDerick Michielsen, Bert
Janssen (sculpture), Armand Westheim, Jeroen Evertz,
Blackwater, Meta Weltens, Ralf Rafee, Thijs Spiertz,
écriture automatique, Cadavre exquis, Jacques Reiners,
Hjördís Guðmundsdóttir, Theun W, Sanna Circle, Celice
Sgroi, Dada Poetry Generator, Katrin Henss,

www.facebook.com/events/1720819444863137

Met de Ultra Amateuristische Omroep, Unprofessional Broadcasting Network, Music from
Betonfraktion,Doorgeef-wardrobe, Djengis Clan, Minister of Silly Walksci en de Landbouwbelang crew.
Curator & organisator: Virginie Moerenhout

LBB Kick Off 2016

06 Beschrijving
De kick-off van het schitterende nieuwe jaar van het
Landbouwbelang! Onder genot van een hapje en een
drankje doen we een praatje over wie we zijn, wat we
doen en wat we in ons komende culturele seizoen gaan
doen.
Veel bubbels, veel gedoe, kom gezellig naar ons toe!
www.facebook.com/events/449628045233725

07 Artiesten
16:00 - 17:00 Ontvangst met muziek van Caisaman
17:00 - 17:20 Speech
17:30 - 18:00 Fire/LED performance
18:00 - 18:30 Borrelen met The Swamp
18:30 - 20:00 Muzikale performance van Rockin’Robbish
& the Kontainers from planet Skip en Bang Bang Band
Girl (met na-borrel)

Tijdens de kick-off is er een expositie met werk van
Sándor Sinko, Diana Gambarella, Davina Versteeg,
Katrin Henss, Youri Houkes, Elena Dauzacker, Bob
van Tilburg, Virginie Moerenhout, Loes Brok, Wanda
Hombergen, Janneke Janssen, Reinder van Tijen
(Demotech), Bernadette Huijbers, Guus Pisters, Arjen
Zuidgeest, Bert Janssen en Marit Rijk (allen bewoners,
ex-bewoners of op een andere manier betrokken bij het
Landbouwbelang).

A Taste of Utopia

an interactive art project

08 Beschrijving
BAUM - international art collective invites you to have
a taste of a utopian world, through interactive video
projects, exploring drawings, a photo-documentary
about hope and fear, and a public debate about an
impressive life choice.
The name BAUM is formed by the first letters of the
founders’ surnames Bachaus and Muja. At the same
time it’s the German term for ‘Tree’, which symbolizes
the way of working of this art collective: The group of

09 Artiesten
artists is completely organic. The structure can be different with each project, and through each new project,
the collective’s network will expand and grow.The
themes of BAUM projects are often related to social
or human issues. You can look upon a BAUM project
as an artistic, contemporary and international research
which can manifest itself in different ways: an online
video project, a live performance, an exhibition in an
art gallery, or a presentation in a museum.

Tum Baum International art collective: Jeton Muja
(Kosovo), Ana Frangovska (Macedonia), Maureen
Bachaus (The Netherlands), Mischa Badasyan (Russia
/ Germany), Nino Lomadze & Shalva Kobaladze
(Georgia) with guest-artists Bert Janssen (The Netherlands), Mareike Smolka (Germany) and Benoit Piret
(Belgium).
www.facebook.com/events/833139110130571

Kermiz afterparty

Le Cirque du Platzak

10 Beschrijving

11 Artiesten

LBB presenteerd u de nieuwste versie “Kermiz show“
van Le Cirque du Platzak. Twee try-outs op vrijdag en
zaterdag met aansluitend de grand afterparty om te
vieren dat de nieuwe show af is.

Le Cirque du Platzak
www.cirqueduplatzak.com

HoppaH
www.hoppah.nu

KAL BAND
www.kalband.com

VJ Az XXL
www.gotomedia.biz

Karikatura
www.karikaturanyc.com

DJ Marlusha

Een adembenemende show, de sfeer van een alternatieve ouderwets circus show met een vleugje burleske!
www.facebook.com/events/1545788689049888

Kunstour 2016

12 Beschrijving

13 Artiesten

De Kunsttour was dit jaar weer een geweldig weekend.
Het Landbouwbelang presenteerd een expositie van
verschillende kunstenaars en gezamelijke werken met
o.a. het project “Nude is Beautiful” en “NEST”.

Kunstenaars: Armand Wachelder, Bernadette Huijbers,
Loes Brok, Marit Rijk, Arjen Zuidgeest, Swampwood,
Meta Weltens en Bert Janssen, Reinder van Tijen.

Een uitgebreid programma met opera, performance,
theater, live-muziek, eten, gezelligheid en zon.
www.facebook.com/events/562870487206478

Opera: Bibi Ortjens Straatman (soprano) and Noah
Schaul (tenor);

Monoloog “kunstenaar” door Bas Vandeberg,
geschreven door Don Duyns.

Muziek en performances: Fledermaus Fantasies, Nitro
Injekzia, Sjang Kabang, DJ Kwieto, Swamp, Mellow
Dust Showcase;

Theater ConnAct speelt “The Cure”.
www.facebook.com/events/1723148654635122/

Eten door “Maastricht goes vegan” en drankjes.
www.facebook.com/maastrichtvegan

LBB & Het Parcours
presents: jazz sunday

14 Beschrijving

15 Artiesten

Tijdens de officiele opening van het culturele seizoe:
Het Parcours organiseerde het Landbouwbelang in
samenwerking met Jazz Maastricht, Conservatorium
Maastricht en Kumulus een Jazz Zondag om u te
voor-zien van de beste Jazz muziek van Maastricht.
Geweldige muziek, onze biologische bart en vegan
sandwiches.

Leerorkest (Kumulus muziekschool)
Vitzkids!
Kumulus Bigband
Jazz Maastricht act 1.
Consevatoruim act 1.
Conservatorium act 2.
Jazz Maastricht act 2.
Rockin´ Robbish + DJus.

www.facebook.com/events/276278892756169

In de tuin was er naast alle geweldige Jazz muziek was
er natuurlijk meer te zien en te beleven:
Biologisch Landbouwbelang Bar
Bob´s shooting hall
Cirque du Platzak surprise act
Sculpture exhibition - Patrick Bastiaanse
Vegan sandwich bars.

Wasteland

“one man’s trash is anoter man’s treasure”

16 Beschrijving

17 Artiesten

Het Landbouwbelang heeft een groot deel van zijn
bestaandsrecht te danken aan re- en up- cycling.
Tijdens wasteland zullen paden je gidsen door de chaos
naar nieuwe diverse vormen die onstaan zijn uit afval.

Music: Dzjengis Clan, Licht-ung, Jeans Beast, DJ
Robbie, Th’ Woodchip Barrels, DJ Robbie

Een ode aan afval wat op creatieve manieren een
tweede leven krijgen en opnieuw een functie hebben.
www.bestindesigntemplates.com

Initiatives at Wasteland: Demotech, Design for selfreliance, Doorgeefwinkel Maastricht Love Recycling,
Foodbank Maastricht Vegetable liberation front, Nightscapes, Productions Magic, De Krakende Fiets Bike
repair, Squating as a nececity of ryclycling for a city

Artists at Wasteland:Arek Laskowski, Tim Scheffer, Hu
Rambo Raket, Guus Pisters, Marit McFluff, Bernadette
Huijbers, Loes Brok, Fritz Zizzel, Bob, Rob van Acker,
Amber de Lange, Janneke Janssen, Rob Driessen,
Elena Macedo Dauzacker, Reinder van Tijen, Katrin
Henss, Jesic Oner, Patrick Bastiaanse, Marc de Vree,
Peter Soudant, Jeroen Brouwers, Theun, Annada Rietveld, Lilian Strik, Bart Vankrunkelsven and Nanouk
Weijnen, Solmode Organic, Hu Rambo Raket, Thijs
Spiertz, Ralf Rafee
Video/foto registration at Wasteland: Edward van
Kempen, Jila Bo

wekelijkste activiteiten

Op elke maandag, Dinsdag, Donderdag en vrijdag

18 Foodbank

19 Landhuis

20 Het Keldertje

The Foodbank is a non-profit initiative aiming for more
sustainability by turning food “waste” into a beautiful
vegan feast.
In order to reduce food waste and spread awareness
about the deliciousness of vegan food we upcycle
orphaned vegetables and fruits into yummy dishes

Sinds de eigen stichting is opgeheven is het Landhuis
weer onderdeel van het Landbouwbelang. Hoewel er
een paar dingen veranderd zijn heeft het Landhuis zich
dit jaar opnieuw bewezen als zelfstandig initiatief met
een sterke eigen commity met wekelijkse evenementen.
De verbouwing zal snel worden uitgevoerd zodat het
Landhuis weer volledig oparationeel is.

De plek om elke donderdag avond te genieten van
kleinere concerten en onder het genot van een drankje
nieuwe mensen te leren kennen. Met herhaalde events
zoals een open rap podium, love foundation avonden
en een grote verschijndenheid aan Bands, Singer song
writers en dans avonden. Een plek met een fijne admosfeer en zeer gewardeerd onder muziekanten.

www.facebook.com/groups/281317432010378

www.facebook.com/hetlandhuismaastricht

www.facebook.com/lbbcafe

wekelijkste activiteiten

Op elke maandag, Dinsdag, Donderdag en vrijdag

21 Maastricht goos vegan

22 Landhuis Brunch

23 Broodbakken

Our main activity is a cooking course on every tuesday
at 7 p.m.. Usually, we are about a dozen people and
prepare a three-course menu for which you are asked
to bring a 5€ contribution. Drinks (coffee, tea, bionade
& beer) are available for a small donation but you can
also bring your own.

Are you looking for a space to host an event, or do
you wish to use The Landhuis building with an active
group? Come by the Landhuis on the 3rd sunday of the
Month to meet active members for a brunch and bring
your own ideas + contributions! The Landhuis kitchen
is open this Sunday with freshly baked bread and some
tea, coffee, or mate. Bring your own Juice + spreads.

Overheerlijk biologisch brood gebakken in een tradioneel op hout gestookte oven.

www.facebook.com/maastrichtvegan

www.facebook.com/events/1514664635225951

www.facebook.com/events/712925918855425

Elke maandag bakt Daniel dit heerlijke brood dat je
maandag aan het eind van de ochtend ovenvers kan
komen ophalen.

wekelijkste activiteiten

Op elke maandag, Dinsdag, Donderdag en vrijdag

24 Doorgeefwinkel

25 Volkskeuken verbouwing

De Doorgeefwinkel, voorheen De weggeefwinkel is
een onderdeel en initiatief van het Landbouwbelang
Maastricht. Sinds 2008 is dit een plek waar er word
gewerkt aan vermindering en bewustwording van de
overconsumptie en overproductie in onze maatschappij.
Recycling, Upcycling, Sustainability.

Wij zijn trots om te melden dat de nieuwe keuken en eetzaal onder flink opschieten. Er moet nog een hoop gebeuren
maar het meeste werk zit erop en zo is er weer een prachitge nieuwe volkskeuken ruimte aan het onstaan op de
begaande grond. De Kometen crew heeft besloten hun Maandag avonden op te schorten totdat de nieuwe keuken
onder is gerealiseerd. De Foodbank, die ook gebruikt maakte van de Volkskeuken boven, werkt momenteel in een
geïmporviseerde keuken, naast de keuken in aanbouw.

doorgeefwinkelmaastricht.weebly.com

Begin 2017 zal de nieuwe ruimte af zijn en feestelijk in gebruik worden genomen. Houdt de Facebook in de gaten
voor de laatste updates.
www.facebook.com/Kometen-169720123721358

Landbouwbelang 15 jaar

Een jubileum jaar met meer events in 1 jaar dan in de afgelopen 15 jaar bij elkaar!

26 April 2017

27 Landbouwbelang Zomer Festival 2018

Op 6 april 2002 werdt het Landbouwbelang in gebruik
genomen door een groep kunstenaars en vrije geesten,
die deze plek de afgelopen jaren hebben getranformeerd. Van leegstaande fabriekhallen naar een enomre
community, een sociale broedplaats van kunst en
cultuur. De jaren ervaring en ons gingantische internationale netwerk zullen zorgen voor en memorabel
15 jarig jubileum.
www.facebook.com/events/1514763808539919

In de zomer van 2018 zal het er dan toch eindelijk van komen een groot Landbouwbelang festival met meer dan
100 artiesten en verschillende podia op verschillende locaties in de stad. Nog nooit waren er zoveel goede redenen
om een groot festival te organiseren. Het is dan precies 10 jaar geleden dat het grote LBB kraakfestival in 2008
niet mocht doorgaan en natuurlijk om het 15 jarige jubilium op een goeie manier af te sluiten. Dus houdt de website
goed in de gaten, pak je tentje in en kom vogent jaar naar Maastricht voor een festival dat zijn weega niet kent.
Het festival wordt in samenwerking georganiseerd met het Cultural Freezone Collective en verschillende andere
organisaties waaronder natuurlijk gemeente Maastricht en WOM Belevedérè.
www.kraakfestival.nl

De comunity

Organisch georganiseerd gezelzap van makers, uitvinders en kunstenaars

28 Wie zijn wij
Wie wij zijn is lastig te omschrijven de bovenstaande zin
is een redelijke samenvating maar zeker niet compleet.
Een organsich georganiseerd gezeldschap van makers,
uitvinders, kunternaars, muziekanten, studenten,
zzp-ers en vrijwilligers. Die met ieder een eigen beeld
van een betere wereld samen hieraan invulling proberen te geven.
De kracht van het LBB is dat wonen, werken en publiekelijke activiteiten samensmelten tot een unieke
inspirerende plek die iedereen dagelijks uitdaagd tot
het bedenken van nieuwe ideën en concepten voor
een betere wereld.
Er is een vaste groep van wisselende mensen van
ongeveer 50 man die samen wonen of werken binnen
het Landbouwbelang die met de vele vrijwilligers

en bezoekers samen het Landbouwbelang tot een
bruisende plek maken vlak bij de binnenstad van Maastricht.

waar alles mogelijk is, zolang het maar duurzaam en
milieuvriendelijk is.

Voor een groot gedeelde worden vaste taken uitgevoerd
door de bewoners van de woongroep binnen het LBB en
een aantal zogenoemde steutelvrienden die niet in het
LBB wonen maar wel deel uit maken van de organisatie.

Op de achtergrond ziet u een dertigtal van de bewoners
en sleutelvrienden die de afgelopen jaren het Landbouwbelang hebben ondersteund met hun tijd en ernorme
wilskracht om nieuwe intiatieven van de grond te krijgen
en bestaande initiatieven te behouden.

Samen zijn we goed voor tienduizende bezoekers
per jaar die zich door het LBB laten inspireren en
komen genieten van de fijne en open admosfeer.

Iedereen is zeer gedreven en besteden veel tijd aan
het LBB, hiernaast enkele van hun om ze hier even
aan u voor te stellen.

Wij zijn er trots op dat het volledige LBB wordt georganiseerd en uitgevoerd op vrijwillige basis. Waarbij
wij bijna altijd gepresenteerde uitdagingen zelf weten
op te lossen. Deze zelfredzaamheid zorgt voor een
grote onafhankelijkheid en een creert een omgeving

Voor meer informatie over alle mensen wil ik u graag
verwijzen naar onze website:
ww.landbouwbelang.org/community

uitgelicht

Mensen die zich binnen de organisatie exeptioneel hebben ingezet

29 Bob van Tilburg

30 Harold van Ingen

31 Armand Wachelder

Tum faccabo rrores et eaquiat. Aximili gnimetur?
Quiatet omnistrum quatur? Os alicitae nati conse pla
venis si sum que plabo. Ignatemquae in nulparum eati
conet quos ulpa dolest imenemp oremodi isquam quunt
arcipitatur? Suntotatur am harit quam videm aut quatur,
inimolores dit laborempos magnatio Gia non exped
etur? Quis mod utaerumque pellorio idenimus.

labo. Ignatemquae in nulparum eati conet quos ulpa
dolest imenemp oremodi isquam quunt arcipitatur?
Suntotatur am harit quam videm aut quatur, inimolores
dit laborempos magnatio Gia non exped etur? Quis
mod utaerumque pellorio idenimus. sum que plabo.
Ignatemquae in nulparum eati conet quos ulpa dolest
imenemp oremodi isquam q

Armand Wachelder was born in 1977 in Heerlen, the
Netherlands. After gaining a Baccalaureate in 1996,
he studied in various fields of artistic research at the
Art Academies of Utrecht, Berlin and Maastricht. His
artistic work, mainly paintings and works on paper, has
been taken into numerous private collections.Armand
currently lives and works in Maastricht, the Netherlands.

www.facebook.com/IndependentArtistBob

www.isb.nl

www.armandwachelder.com

Demotech

32 Beschrijving

33 Demo Units

34 HY2U

Demotech, design for self reliance.
Re-design is our job. Re-designing concepts, tools,
methods, ideas to make them accessible and affordable to everybody in the world. By re-designing the
way we live, Demotech works to improve our lives with
techniques and tricks aimed at a single over arching
goal: “More Joy Per person”

Individuals, groups and organizations can use their right
for freedom of speech. Even with limited means and
a tight budget you should still be able to transmit your
message to the public in an eye-catching and attractive
way. That’s where the DemoUnits come in! A DemoUnit
is clever tool to make your message visible high up
above the heads of a crowd, for all to see and to read.

The Hy2U (Hygiene to U) campaign is an innovative approach for rapid promotion and acceptance of
washing hands in poor rural and urban areas, like Ethiopia and Kenya. The project consists of a tool for washing
hands and a method for its dissemination. Instead of
promoting hygiene by focusing on aspects of health,
the project’s focus is on comfort, niceness and fun.

www.demotech.org

www.demounits.net

www.hy2u.net

Slotwoord

Mensen die zich binnen de organisatie exeptioneel hebben ingezet

35 Duurzame toekomst
Het LBB is samen met verschillende partijen aan het
werken aan een duurzame toekomst. Een onderzoek
naar wat het LBB de afgelopen jaren heeft betekend
voor een stad in transitie als Maastricht. Op welke
vlakken hebben wij bijgedragen aan het onstaan van
het Spinkskwartier en plekken als de Muziek Gieterij
en de nieuwe Lumiere. Toen het LBB 15 jaar geleden
begon was dit hele gebied rauw en vervallen met veel
leegstaande oude industriele panden zoals de timmer-

fabriek en het oude Sphinksterrein. Met het LBB zijn er
meer initiatieven zich gaan vormen in dit gebied denk
hierbij aan de Madril, Ossekop en het Landhuis. Deze
en andere initiatieven die zich nu verenigd hebben in het
Cultural Freezone Collective zijn de bakermat geweest
voor andere meer commerciele intiatieven als Bureau
Europa en de nieuwe Lumiere. Wij willen er voor waken
dat initiatieven zoals het LBB uiteindelijk niet worden
vervangen maar blijven bestaan om zo de vruchtbare

voedingsbodem voor de gebiedsontwikkeling in het
Sphinkskwartier te behouden en samen te werken aan
een dynamische stad.

36 Slotwoord
Wij hopen u zo weer een klein inkijkje gegeven te
hebben in het LBB en zijn activiteiten. De ontwikkelingen van 2016 en de plannen voor 2017.

Contact & Colofoon
Gemaakt door
Met dank aan alle bezoekers, artiesten, bewoners,
paticipanten, en vrijwilligers voor het geweldige jaar
2016!
Ontwerp en teksten door:

Goto Media
Arjen Zuidgeest
0628877644
info@gotomedia.biz

Landbouwbelang

Het Landhuis

biesenwal 3
6211 AD Maastricht
info@landbouwbelang.org

Maasmolendijk 24
6221 AH Maastricht
info@hetlandhuis.org

www.gotomedia.biz
Foto’s:

Bert Janssen
fotografie@bertjanssen.eu
www.bertjanssen.eu

www.landbouwbelang.org

www.hetlandhuis.org

Company Name
1292 Heliport Loop
Terre Haute, IN 47807
812-742-8257
812-742-8266
www.companysite.com

