Beste fotografie liefhebber,
Leuk dat je mee gaat doen met de 2e editie van de FotoJam. Je hebt gekozen voor Maastricht,
hieonder vind je een een stukje geschiedenis over Maastricht en een kleine plattegrond van de stad
met interessante locaties waar je kunt gaan fotograferen om de fotografie opdrachten uit te voeren.
De opdrachten hoeven niet op 1 specifieke locatie uitgevoerd te worden, uiteindelijk ben je vrij om
te bepalen waar je gaat fotograferen. De meeste opdrachten kunnen op iedere willekeurige locatie
van de stad uitgevoerd worden.

Maastricht Toen & Nu
LMaastricht is de hoofdstad van de provincie Limburg en ligt op beide oevers van de Maas. Het
stadsdeel dat op de westelijke oever ligt wordt Maastricht genoemd. Het andere deel, op de
oostoever, heet Wyck (uitspreken als Wiek).
Deze bourgondische stad is een van de oudste steden van Nederland. Maastricht heeft een rijke
historie, doordat zij al sinds het begin van onze jaartelling bewoond wordt. Sinds 1982 heeft
Maastricht een door het Rijk beschermd stadsgezicht. De stad telt 1677 rijksmonumenten. Er is dus
veel te zien. Je vindt in Maastricht bijvoorbeeld de oudste stadspoort en de oudste brug van
Nederland. Daarnaast zijn er twee Romaanse basilieken, veel kerken, een middeleeuwse
stadsomwalling en een vestingpoort. Deze historische stad staat bovendien bol van de sfeervolle
straatjes en gezellige pleinen met cafés, terrassen en restaurants.

Fotografie opdrachten
FotoJam wordt dit jaar georganiseerd in 15 steden. In ieder stad krijgen de deelnemers dezelfde
opdrachten die uitgevoerd dienen te worden. Uiteindelijk zit er aan iedere opdracht een
fotowedstrijd verbonden. Het is de bedoeling dat je alle opdrachten uitvoert en foto's instuurt van de
opdrachten die de mooiste resultaten hebben opgeleverd. Je kan met een beperkt aantal
fotowedstrijden meedoen. Kijk voor meer informatie op http://fotojam.nl/de-opdrachten/

Plattegrond Maastricht

Toelichting interessante fotolocaties
Op de plattegrond zijn diverse interessante fotografielocaties aangegeven met een oranje camera. In
de camera staat een cijfer die je hieronder terug kunt vinden met een toelichting. Je mag ook andere
locaties in Maastricht gebruiken voor de opdrachten.
1. Sint Servaasbrug
De brug werd gebouwd tussen 1280 en 1298. Oorspronkelijk telde ze negen stenen bogen en een
houten overspanning aan de Wyckse zijde. Omstreeks 1640 werd de eerste boog aan de westzijde,
die geheel droog was komen te staan door de veranderde stroming van de Maas, dichtgemetseld en
opgenomen in de nieuwe kademuur. Hierdoor bleven er nog maar acht stenen bogen over.
2. Dinghuis – VVV (Kleine Staat 1)
Het Dinghuis is een middeleeuws gerechtsgebouw. De naam Dinghuis is afgeleid van de juridische
functie die het gebouw lange tijd had. Een ding was in oud-Germaanse tijden een plaats van
rechtspraak (denk aan geding). Tegenwoordig is de VVV van Maastricht in dit prachtige pand
gevestigd.
3. Het Stadhuis (Markt 78)
Het stadhuis van Maastricht staat midden op de Markt in het centrum van Maastricht en heeft een
rijke, grotendeels 18e-eeuwse inrichting. Het geheel met natuursteen beklede, vrijstaande gebouw is
een ontwerp van Pieter Post en geldt als een belangrijk voorbeeld van het Hollands classicisme.
4. Vrijthof
Het Vrijthof is het grootste en bekendste plein in het centrum van de Limburgse hoofdstad. Aan het
Vrijthof liggen 38 rijksmonumenten, waarmee het plein in de top 10 staat van monumentrijkste
straten en pleinen van Maastricht. Het plein wordt gedomineerd door de torens van de Maastrichtse
'kerkentweeling'Sint-Servaas en Sint-Jan. Tal van evenementen vinden op het Vrijthof plaats, zoals
de jaarlijkse openluchtconcerten van de internationaal bekende Maastrichtse violist en
orkestleider André Rieu
5. Onze-Lieve-Vrouwebasiliek (Onze Lieve Vrouweplein)
De basiliek van Onze-Lieve-Vrouw dateert grotendeels uit de 11e en 12e eeuw. Het is tegenwoordig
een moderne stadskerk, die niet alleen de eigen parochie bedient, maar ook voor Maastrichtenaren
uit andere wijken en bezoekers van elders betekenis heeft. Met name de kapel van de Sterre der
Zee trekt bezoekers uit de hele wereld. Het grotendeels middeleeuwse gebouw, de romaanse
bouwsculptuur, de kerkinrichting en de kunsthistorische collectie in de schatkamer behoren tot de
belangrijke toeristische attracties van Maastricht. Je vindt de basiliiek aan het Onze Lieve
Vrouweplein. Op dit sfeervolle plein vindt op 29 augustus een evenement plaats. Het is dan
omgedoopt in Kunstplein.
6. Helpoort en de Onze lieve Vrouwewal (St. Bernardusstraat 24b)
De Helpoort wordt ook wel Jekerpoort, Hoogbruggepoort, Alde Poort op den
Ancker, Kruittorenpoort of De Twee Torens genoemd. Het is een voormalige stadspoort die deel uit
maakt van de Onze Lieve Vrouwewal, de eerste middeleeuwse stadsmuur van Maastricht. De poort
is gelegen in het Jekerkwartier aan het zuideinde van de Sint Bernardusstraat, tegenover
het Pesthuys. De poort dateert uit het tweede kwart van de 13e eeuw en is daarmee de oudste nog
bestaande stadspoort van Nederland.
7. Pater Vincktoren
De Pater Vincktoren, vroeger toren achter de Feilzusters of toren bij de Swesteren genoemd, is een
van oorsprong 14e-eeuwse waltoren. De toren was onderdeel van de tweede

middeleeuwse stadsmuur en is gelegen in het Faliezusterspark, dat deel uit maakt van het Stadspark.
Tegenwoordig vormt de Pater Vincktoren met aan de ene kant het geconserveerde stuk walmuur en
aan de andere kant de waterpoort, een veel gefotografeerd ensemble in het Faliezusterspark, het
overgangsgebied tussen het Jekerkwartier en het Stadspark.
8. Stadspark met bastion
Het Stadspark bestaat uit een aantal deelparken, die verschillend in sfeer en functie zijn:
1. De smalle strook tussen de Maas en de Maasboulevard heet D'n Ingelsen Hoof.
2. Het parkdeel tussen Maasboulevard en Onze Lieve Vrouwewal heet Kempland en heeft een
eenvoudige inrichting met grote ligweiden
3. Tussen Helpoort en Poort Waerachtig ligt het schilderachtige Faliezusterspark met het
Faliezusterklooster
4. Rondom het bastion Haet ende Nijdt ligt het Monseigneur Nolenspark. Dit is een echt
wandelpark met veel oude bomen
5. Het Henri Hermanspark ligt tussen de stadswal en de Tapijnkazerne en is door de
aanwezigheid van hertenkamp en volière favoriet bij gezinnen met kinderen
6. In het Aldenhofpark woonde tot 1993 de laatste bruine beer in de oude berenkuil.
Tegenwoordig bevindt zich op de plek de Halfautomatische Troostmachine van
kunstenaar Michel Huisman. Tevens bevindt zich hier het beeld van d'Artagnan, de Franse
musketier die voor de poorten van Maastricht sneuvelde. Nabij de voormalige berenkuil
stroomt de Jeker die vlakbij door waterpoort De Reek de binnenstad in stroomt.
9. Hoge Brug (Hoeg Brögk)
Deze moderne brug (2003) voor voetgangers en fietsers verbindt de oude binnenstad met de nieuwe
wijk Céramique. De door René Greisch ontworpen brug won in 2004 de Staalprijs van de stichting
Bouwen met Staal. Je hebt vanaf de Hoge Brug een mooi uitzicht over de Maas.
10. Centre Céramique (Avenue Ceramique 50)
Het Centre Céramique is een indrukwekkend, multifunctioneel gebouw dat in de gelijknamige
wijk Céramique ligt. Het is ontworpen door Jo Coenen en herbergt onder andere
de stadsbibliotheek van Maastricht en diverse expositieruimtes. Jaarlijks is hier de World Press
Photo-tentoonstelling te zien.

