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Activiteit:  Lezing  

 Nooit gebouwd Maastricht. Een overzicht en verklaring van de plannen die in de 

 periode 1950-heden nooit zijn uitgevoerd  

door Hans Hoorn 

Wanneer: 5 november 2018, 19.30-21.00 uur 

Locatie: StayOkay, Maasboulevard 101 te Maastricht 

 

 

Geachte leden, 

 

Van harte nodigt het kringbestuur u uit voor een lezing door de heer drs. Hans Hoorn op 

maandag 5 november a.s. in Stayokay, Maasboulevard 101 te Maastricht.  

Aanvang: 19.30 uur.  

Ook niet-leden zijn van harte welkom; aan hen wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd.  

 

De lezing draagt de titel: Nooit gebouwd Maastricht. Een overzicht en verklaring van de plannen 

die in de periode 1950-heden nooit zijn uitgevoerd. 

 

Toelichting van de spreker op zijn lezing: 

 

Ongeveer een jaar gelen opende Bureau Europa (gevestigd in het Sphinx-kwartier) een 

spraakmakende tentoonstelling over het thema “Nooit gebouwd Maastricht”. Onderzocht werd 

hoe Maastricht er uit had kunnen zien. 

De directeur, Saskia van Stein, heeft naar het idee van Wido Smeets (directeur Zuiderlucht) de 

expositie, ondersteunende films en lezingen, vorm gegeven. 

Aanleiding voor dit alles  waren de volgende vragen: 

* Hoe komt het dat projecten, vol ambitie, toch stagneren of zelfs noot worden gerealiseerd? 

* Welke factoren beïnvloeden het slagen of falen van projecten? 

* En: zijn er lessen uit te trekken? 

 

De tentoonstelling gaf inzicht in de complexiteit waarbinnen stedenbouwkundigen en architecten 

(moeten) werken. Zij moeten zich een weg zien te banen door het krachtenveld  van stadsvisies, 

beleidsnota’ s, publieke opinie, projectontwikkelaars,  politici, de economische conjunctuur en de 

culturele Zeitgeist…  



Zoals bij elke geschiedschrijving bestaat de natuurlijke neiging  om het stedenbouwkundige 

verleden van Maastricht te portretteren als een onvermijdelijke mars van bekrompenheid naar 

vooruitgang. Maar: wie dieper graaft, ziet dat ook gefaalde plannen ontstaan vanuit een ambitie  

om de stad en haar leefbaarheid te verbeteren. 

In mijn lezing  wil ik deze complexe geschiedenis van 50 jaar Maastricht  toelichten; een 

geschiedenis die vele kanten op had kunnen gaan en waarbij we nu achteraf vaak blij en af en toe 

teleurgesteld zijn dat plannen  nooit zijn uitgevoerd… 

 

 

 
De spreker: 

Na mijn doctoraal examen urbane sociologie (waarin niet alleen de hardware, zoals de 

ontwikkeling van steden, de gebouwen, openbare ruimten e.d. aan de orde kwamen, maar  ook de 

software: de mensen in die gebouwde omgeving) heb ik 35 jaar bij de gemeente Maastricht 

gewerkt in diverse functies. Zoals de laatste 15 jaar adj. directeur van de dienst 

Stadsontwikkeling en Grondzaken en gedurende ruim10 jaar als voorzitter van de welstands- en 

monumentencommissie van Maastricht en ruim 30 jaar als stafdocent verbonden aan de 

Academie voor Bouwkunst van Maastricht. 

In mijn pensioentijd was ik voorzitter van welstands- en monumentencommissies van Heerlen, 

Sittard-Geleen, Roermond en Venray. Ook was ik voorzitter van de commissie Kunst in de 

openbare ruimte van Heerlen. Daarnaast ben ik adviseur van een bouwvereniging en geef ik vele 

lezingen in Nederland en buitenlanden over o.a.: 

- Stadsontwikkeling met kwaliteit; de toverformule ontrafeld; 

- Vormgeving van de openbare ruimten; 

- Kunsttoepassingen in de openbare ruimten; 

- Wonen in (binnen-)steden; 

- Wat betekenen de klimaatsveranderingen voor steden?; 

- Het nut van welstands- en monumentencommissies; 

- Nooit gebouw Maastricht. 

Ook geef ik vele rondleidingen in Maastricht. 
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