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Voorwoord

Op 4 maart 1920 werd de Woningvereeniging Amby vanuit de Katholieke Arbei-
dersbond opgericht. Dit gebeurde op aandringen van arbeiders in de voormalige 
gemeente Amby vanwege de grote woningnood. De woningvereeniging Amby is 
de voorganger van woningstichting Maasvallei. Dit jaar bestaat Maasvallei dan 
ook 100 jaar. Wat een eer om deze bijzondere mijlpaal in het bestaan van Maas-
vallei als directeur-bestuurder mee te mogen maken. We mogen trots zijn dat we 
als organisatie ons 100 jarig bestaan kunnen vieren, dat is mede te danken aan 
alle medewerkers die hieraan hebben bijgedragen. 

Maasvallei heeft een rijke historie. We hebben dit jublileumboekje samengesteld 
om hierop terug te kijken en door te geven aan de toekomst. Begonnen met de 
bouw van acht arbeiderswoningen in de Heukelstraat in Amby in 1929 en uitge-
groeid tot een corporatie met 3739 woningen en studentenkamers in de gemeen-
ten Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Beek in 2020. Daarnaast 
doen we het beheer van 294 woningen voor woningstichting Berg en Terblijt.

In de afgelopen 100 jaar is het niet ongebruikelijk dat Maasvallei haar nek uit-
steekt met vernieuwende projecten of experimenten. Maasvallei is een relatief 
kleine speler in Maastricht met grote daden. We zijn flexibel en innovatief. We 
spelen in op de behoefte van de markt en werken goed samen met onze huur-
ders en stakeholders. We hebben kwalitatief goed bezit op mooie plekken in de 
stad. Klanttevredenheid en gastvrijheid hebben voor ons de hoogste prioriteit. 
Daar zetten we ons ook in de toekomst voor in. 

Trots zijn we op de maatschappelijke bijdrage die we in deze 100 jaar hebben 
geleverd aan de sociale volkshuisvesting in Maastricht samen met en voor onze 
huurders. 

Veel leesplezier gewenst.
Alex Meij, Directeur-bestuurder woningstichting Maasvallei
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Historie

Jao diech höbs us aon ’t hart gelege,
Mestreech door alle iewe heer

12
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Uit nood geboren

Woningstichting Maasvallei is een eeuw oud. En hoe anders zag 
de stad Maastricht er honderd jaar geleden uit! Doordat er een 
groot gebrek aan fatsoenlijke en betaalbare woningen was, wa-
ren de leefomstandigheden in de Maastrichtse arbeidersbuurten 
erbarmelijk. Arbeidersgezinnen leefden al sinds het einde van de 
negentiende eeuw dicht op elkaar in woonkazernes. Vaak was 
er per gezin slechts één kamer beschikbaar. Terwijl de gezin-
nen toen ook nog eens stukken groter waren dan tegenwoor-
dig. Deze vreselijke woonomstandigheden en de slechte hygiëne 
brachten met zich mee dat het ernstig gesteld was met de volks-
gezondheid. Er heersten ziekten als cholera en tuberculose. Pro-
blemen als verwaarlozing, alcoholisme, psychische spanningen 
en relatieproblemen waren aan de orde van de dag.  

De zogenaamde Noodkistrede op 12 maart 1917, door mon-
seigneur Henri Poels, realiseerde hiermee een doorbraak voor 
versnelling van de woningbouw en sanering van de vele krotwo-
ningen. Het veto op het bouwen van woningen door de gemeen-
te werd opgeheven. Het bouwen van woningen werd overgelaten 
aan het particulier initiatief, dat nu de schouders eronder ging 
zetten om (kleine) arbeiderswoningen te gaan bouwen. En zo 
ontstond de Maastrichtse Bouwvereeniging, als eerste corpora-
tie, opgericht in 1877.
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Woningwet

De toenemende druk op de overheid door de woningnood en de 
daar aan gerelateerde maatschappelijke problemen, had uitein-
delijk succes en leidde tot het aannemen van de Woningwet die 
in 1902 van kracht werd. De Woningwet was voor die tijd revo-
lutionair, liberale beginselen vierden hoogtij, en deze wet maakte 
overheidsinmenging mogelijk op het gebied van de volkshuis-
vesting. De belangrijkste maatregelen om slechte woningen uit 
te bannen, waren:

Veer bleve diech altied genege
En deilde dreufheid en plezeer

14
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•  De mogelijkheid van financiële steun voor woningbouw door erkende 
woningbouwverenigingen en bouwmaatschappijen die uitsluitend in het 
belang van de volkshuisvesting werkzaam waren.

•  De verplichting voor gemeenten om een bouw- en woningverordening 
op te stellen met voorschriften waaraan nieuwe bouwwerken, met 
name woningen, zouden moeten voldoen.

•  Het verbod om zonder bouwvergunning van de gemeente iets nieuws 
te bouwen of een bestaand gebouw te verbouwen of uit te breiden.

•  De verplichting voor woningeigenaren om bepaalde verbeteringen uit 
te voeren.

•  De bevoegdheid van het gemeentebestuur om een woning onbewoon-
baar te verklaren. Ook hing de verzakende woningeigenaar onteigening 
en krotopruiming boven het hoofd als een woning te verwaarloosd was.

•  De verplichting voor gemeenten om uitbreidings- en bestemmingsplan-
nen op te stellen en die om de tien jaar te herzien.

Dat was nogal wat, deze eerste wet omtrent de volkshuisvesting in Nederland. 
Hiermee erkende de overheid voor het eerst haar (mede-)verantwoordelijkheid 
op dit gebied.
Veel actie werd er echter nog niet ondernomen. Ook in Maastricht niet. Op het 
terrein van ‘zelfbouw’ werden pas rond 1918 een twintigtal noodwoningen ge-
bouwd door de toen nieuw opgerichte Dienst Bouw- en Woningtoezicht.
De Woningwet vormde de wettelijke grondslag voor de woningcorporaties. Op 
basis hiervan zijn toen enkele woningbouwverenigingen tot stand gekomen. Het 
merendeel van de corporaties stamt echter uit de jaren na de Eerste Wereldoor-
log. 
Kende Nederland in 1914 circa driehonderd van deze instellingen, rond 1920 was 
dit aantal explosief gestegen naar ruim dertienhonderd, waaronder Woningver-
eeniging Amby, opgericht op 4 maart 1920, de voorloper van Woningvereniging 
Maasvallei Maastricht, tegenwoordig Woningstichting Maasvallei.

15
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Veer huurde nao dien aw histories
Te peerd op grampeer ziene sjoet

Eerste logo van Maasvallei
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Van twee naar één           

Woningvereeniging Amby werd in 1920 opgericht vanuit de Katholieke Arbei-
dersbond, op aandringen van arbeiders in de voormalige gemeente Amby. Daar 
heerste immers, zoals elders in stad en land, grote woningnood. Bij de oprichting 
waren twaalf leden aanwezig, waaruit vijf bestuursleden gekozen werden. Dit wa-
ren de heren Minten, voorzitter, Denessen, vice-voorzitter, Essers, secretaris-pen-
ningmeester en de leden Knubben en Schoenmakers.
Hoe gedreven deze groep ook was, het lukte pas in 1929 om het eerste project 
op te starten: acht arbeiderswoningen aan de Heukelstraat (Den Kleinen Heukel 
genoemd). 
De totale bouwtijd voor dit project bedroeg zo’n tien jaar. Tegenwoordig onvoor-
stelbaar, maar alles was nieuw en moest worden geleerd. Plannen moesten wor-
den opgezet en over de uitvoering moest bijzonder goed nagedacht worden. Het 
verliep met vallen en opstaan.
Voor de eerste bewoners bedroeg de huur fl 4,50 per week. In 1932 werd dit be-
drag verlaagd tot fl 3,90 als tegemoetkoming omdat de kelders nogal eens onder 
water liepen en omdat de woningen vanwege de prijs moeilijk verhuurbaar bleken.

Tot 1959 bleef het bij deze acht woningen. Oorzaken voor deze geringe producti-
viteit zijn de economische crisis van de jaren dertig en de Tweede Wereldoorlog. 
In Amby werd de woningbouw na de oorlog hervat door de gemeente Amby zelf. 
Vanaf 1959 breidde Woningvereeniging Amby het woningbezit uit. Het ging toen 
een stuk sneller: tien woningen aan de Hélène Schoenmaeckersstraat in 1959, 
veertien duplexwoningen aan de Cramer van Brienenstraat in 1960, tien wonin-
gen aan het Severenplein in 1961 en tien aan de Jan Petersstraat in 1962.
Bij de feestelijke herdenking van het vijftigjarig jubileum in maart 1970 werd 
gemeld dat WV Amby toen over tweehonderdvijfendertig woningen beschikte, 
waarvan er vijf weer waren verkocht.
Maar tevens werd de vrees uitgesproken dat de kans op vermeerdering van het 
woningbezit klein was, omdat aan Amby sinds 1969, in verband met de komende 
annexatie, geen bouwvolume voor woningwetwoningen meer was toegekend.
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Eus ouge bloonke bij dien glories
Of perelde bij diene noed

Huidige logo

Tweede logo van Maasvallei
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Groei Woningvereniging

Toch groeide de woningvereniging, want met de annexatie van Amby door Maas-
tricht op 1 juli 1970, kwam ze ook in het bezit van het Gemeentelijk Woningbedrijf 
Amby. Met honderdzesenveertig woningen was dat een plotselinge groei van 
ruim vijftig procent! Dit was tevens de eerste in een reeks van fusies en over-
names. Vijf jaar later kwam de bouwproductie verder op gang met de realisatie 
van honderd woningen in De Heeg, te weten Cuyleborg en omgeving. In deze wijk 
heeft Maasvallei ongeveer driehonderd woningen gerealiseerd.
In 1984 nam de corporatie voor het eerst initiatieven om te gaan bouwen aan 
de westelijke zijde van de Maas. De woningvereniging met toen ruim zeshonderd 
woningen, wilde immers verder kijken dan alleen in Amby en De Heeg en graag 
meedoen met de andere corporaties in Maastricht. Dat mocht mits de naam 
veranderd werd.  
Uit een prijsvraag werd toen de naam Woningvereniging Maasvallei geboren. 
Sindsdien is Maasvallei ook aanwezig in Maastricht-West. Dit luidde de gewenste 
doorbraak in. Ook in de binnenstad heeft Maasvallei een sterk aandeel weten te 
veroveren.

De eerste directeur-bestuurder van Maasvallei was John Lennertz, aangesteld op  
1 april 1989. Lennertz was daarvoor werkzaam bij de dienst Stadsontwikkeling 
van de gemeente Maastricht en belast met het financiële beheer van de Volks-
huisvesting en toezicht op de corporaties. Twee maanden later werd het nieuwe 
kantoor in Kasteel Severen in gebruik genomen. Deze gebeurtenissen zorgden 
voor een verdere professionalisering van de corporatie. Daarmee waren tevens 
twee belangrijke voorwaarden geschapen om het fusieproces met het Gemeen-
telijk Woningbedrijf Maastricht (GWB), dat al informeel op gang was gekomen, 
verder vorm te geven.
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Wie dèks woorste neet priesgegeve
Mèh heels dien kroen toch opgeriech
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Gemeentelijk Woningbedrijf Maastricht

Bij besluit van de Maastrichtse gemeenteraad op 5 mei 1924 werd een Gemeen-
telijk Woningbedrijf (GWB) opgericht, met kantoor in het stadhuis. Later aan het 
Vrijthof en uiteindelijk op de Sint Jacobstraat 6. Het GWB werd opgericht om 
de woningwetwoningen te exploiteren maar ook de andere sinds 1918 door de 
gemeente gerealiseerde woningen. Daarnaast werd tegelijk ook een Stichting 
Woningbeheer opgericht met als doel het verhuren van de panden die eigendom 
waren van de gemeente Maastricht.

In 1944 had het GWB tweehonderdvier woningen: honderdzestig betonwoningen 
(bouwjaar 1921) in Wittevrouwenveld, zevenendertig woningen in Limmel en ze-
ven in Heugem. Deze woningen zijn overigens jaren geleden gesloopt. 
Ook de witte bungalows in Trichterveld waren eigendom van het GWB. Een wijk 
waar inmiddels bijna alle oude woningen door Maasvallei zijn vervangen en waar-
van de herstructurering in het jubileumjaar wordt afgerond.

Na de oorlog kwam de bouwproductie weer op gang en werden er onder meer 
vierendertig middenstandswoningen gerealiseerd in de Kalfstraat op St. Pieter, 
negenenzestig montagewoningen in Wittevrouwenveld en tweeënnegentig flat-
woningen aan het Koningsplein.
Daarmee werd het aantal woningen van het GWB in 1953 ineens bijna drie maal 
zo groot. Toen Maastricht Heer in 1970 annexeerde ging daarbij het bezit van 
GWB Heer (met circa twaalfhonderd woningen) over naar het GWB Maastricht. In 
datzelfde jaar kwamen er nog eens zesendertig woningwetwoningen in Itteren bij, 
wederom na annexatie van deze gemeente door Maastricht. Op het moment van 
samenvoeging met Maasvallei, beschikte het GWB Maastricht over iets meer dan 
zeventienhonderd woningen.
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En ongeknak biste gebleve
Door euze band vaan trouw aon diech

22
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Het fusieproces

De overeenkomst tot samenwerking tussen Maasvallei en GWB werd getekend 
op 30 december 1991. Uiteraard werd ook het bestuur van de woningvereniging 
veranderd en wel met aanvulling van drie bestuursleden benoemd door de ge-
meente, en twee bestuursleden afkomstig van de bewonerscommissies van het 
voormalige GWB. Met ingang van 1991 werkten de medewerkers van de nieuwe 
corporatie samen, maar nog steeds vanuit twee locaties. Dat laatste veranderde 
in april 1991, toen de noodkantoorvoorziening op Kasteel Severen kon worden 
betrokken.
Op 14 oktober 1992 werden de laatste stappen gezet in de samenvoeging van 
Maasvallei en GWB. Die dag werd namelijk de akte getekend waarin de juridische 
overdracht van het bezit van het Gemeentelijk Woningbedrijf aan Maasvallei is 
geregeld.

Op 17 november 1992 werd de eerste vergadering van de Ledenraad van de 
gefuseerde woningvereniging gehouden. Hierin werd de oude Woningvereniging 
Maasvallei officieel afgesloten door goedkeuring van de nieuwe statuten en de 
overdrachtsakte. Tevens wijdde de Ledenraad zich aan de start van de nieuwe 
corporatie, waarbij ook het nieuwe logo en de nieuwe naam Woningvereniging 
Maasvallei Maastricht werden gepresenteerd.

Zowel de medewerkers van Maasvallei als van het GWB hebben natuurlijk aan 
elkaar moeten wennen. 
Samen moesten zij zien te komen tot een middelgrote professionele organisatie 
met korte lijnen; een corporatie waarin het bestuur op afstand de zaken in de 
gaten hield en waarin zoveel mogelijk zaken gedelegeerd waren aan de directie, 
die op haar beurt verder delegeerde aan de mensen op de werkvloer.
Alles moest veranderen, mensen en culturen moesten op één lijn komen en in het 
begin was dat best moeilijk. Maar zo werd het gezicht van Maasvallei wel steeds 
duidelijker.
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Daorum de hand us touwgestoke
‘t Oug geriech op ‘t stareleech
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Een andere kijk

Door wijzigingen in het beleid van de overheid kwam de nadruk meer te liggen 
op onderhoud en verbetering van de bestaande woningen. Dat verplichtte corpo-
raties met groeiplannen om verder te kijken en nieuwe mogelijkheden te zoeken, 
ook al lagen die over de stadsgrenzen.

Een andere ontwikkeling was de toenemende mondigheid van de burgers en dus 
ook van de woonconsumenten: de huurders. Huurders vormden nu een partij 
waarmee overlegd moest worden en sinds 1993 was dat een plicht die wettelijk 
verankerd lag in het Besluit Beheer Sociale Huisvesting.

Kortom, corporaties zagen zich geplaatst voor een situatie waarin ze een veel 
grotere verantwoordelijkheid en zelfstandigheid hadden, maar waarin ze ook (fi-
nanciële) risico’s liepen. Daarom concludeerde Maasvallei dat het roer om moest.
In 1994 werd besloten van de vereniging een stichting te maken en tegelijk voor-
waarden te scheppen voor een democratische inbreng van de huurders via het 
opzetten van een huurdersbelangenvereniging.
De huurders van Maasvallei werden klanten en de vroegere woningvereniging 
groeide uit tot een bedrijf, een sociale volkshuisvestings-ondernemer met een 
heus ondernemingsplan voor de komende jaren.
Het besluit om dit plan te ontwikkelen dateerde van medio 1993. In november 
1993 is hiermee daadwerkelijk gestart. In het plan werden door bestuur, manage-
mentteam en werkapparaat gezamenlijke keuzes gemaakt voor de toekomst, zo-
dat de neuzen allemaal dezelfde kant op stonden. 

In 1995 was Woningstichting Maasvallei, kortweg Maasvallei, een feit. Gekozen 
werd voor een Raad van Beheermodel, waarbij de bevoegdheden van de direc-
teur-bestuurder in de statuten zijn vastgelegd. Het vroegere verenigingsbestuur 
werd omgezet in een stichtingsbestuur, bijgestaan door een Raad van Commissa-
rissen. Waar eerst besluiten door het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur en de 
Ledenraad voor akkoord bevonden moesten worden, was dat nu niet meer nodig.
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En weurt dat oug daan ins gebroke
Daan beit veur us ‘t aajd Mestreech
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Verbreding in dienstverlening

De nieuwe opstelling, waar Maasvallei vervolgens met veel elan 
aan werkt, vergt een bezinning op de visie wat met de wonin-
gen gedaan moet worden. Mede daarom is een meerjaren-on-
derhoudsplan gemaakt, gebaseerd op een technisch onderzoek 
dat moet leiden tot een voorraadbeheerplan. Maasvallei moet 
breder kijken naar wat ze in de toekomst met haar product wil 
bereiken. Dat betekent klantgericht werken vanuit het product 
en dus werken naar de vragen en behoeften op de woningmarkt.

Een mooi voorbeeld van klantgericht werken is de zuil die in de 
hal van het oude kantoor stond en waarmee Maasvallei in 1994 
de landelijk primeur had. Via deze elektronische woonwinkel kon-
den huurders en mensen die eventueel een woning van Maasval-
lei wilden huren allerlei informatie over het woningbestand van 
Maasvallei krijgen.
Een gebruiksvriendelijke uitbreiding van de service en een aan-
vulling op de schriftelijke woning- en buurtinformatie van het 
toenmalige Woningburo. 
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Doe, blom vaan Nederlands landouwe
Gegreujd op ‘t graaf vaan Sintervaos

Pesthuis
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Bijzondere projecten

Het is bij Maasvallei niet ongebruikelijk om de nek uit te steken. Het is dan ook 
bekend dat men met experimenteren of vooruitstrevende projecten in stads-
vernieuwing en volkshuisvesting bij Maasvallei terecht kan. Bovendien is het bij 
Maasvallei een ingebakken gewoonte om gehoor te geven aan signalen afkomstig 
van de markt en datgene te realiseren waar behoefte aan is.

Woningen voor studenten, aanleunwoningen voor ouderen, woonprojecten voor 
gehandicapten, huurwoningen in één project combineren met koopwoningen, het 
bewoonbaar en bewoond houden van monumentale panden.

Speciale projecten zijn bijvoorbeeld:

• Bejaardenhuis Achter de Hoven 
• Villa Mockstraat/Scharnerweg als studentenhuisvesting 
• Flat Cruyshaag als eerste flatgebouw
• Aanleunwoningen De Zeven Bronnen 
• Charles Voscour/Hoogfrankrijk
• Fokus-woningen Misericordeplein 
• Monumentale panden Vijfkoppen/Helpoort, Begijnenstraat,
 Faliezusterspark en kleinste pand aan de Ezelmarkt 11
• Herstructurering Trichterveld
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Charles Voscour
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Trichterveld
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Faliezusterspark
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Ezelmarkt 11
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Bis weerdeg dobbel te besjouwe
gespiegeld in de blaanke Maos
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Omgaan met klimaatverandering

In de loop van de tijd werd van woningcorporaties ook 
steeds meer gevraagd in het kader van duurzaamheid, 
energiebeleid en veiligheid. En de gevolgen van klimaat-
veranderingen waren wel degelijk al te merken. 
In 1993 trad de Maas uit de oevers en hebben mede-
werkers van Maasvallei hun medeleven in meehelpen 
omgezet. Op Tweede Kerstdag werd in de huurwoningen 
in Itteren hulp geboden om waar mogelijk meubilair en 
kastjes naar boven te verplaatsen. Nadat het water zich 
weer had teruggetrokken zijn in die woningen veel her-
stelwerkzaamheden en nieuwe keukenblokjes door Maas-
vallei geplaatst, maar in 1995 gebeurde het helaas weer.
En in Heer onder de Kerk moest door de gemeente in de 
voortuinen een groot ondergronds wateropvangbassin 
aangebracht worden om te voorkomen dat bij hoosbuien 
het water de woningen in liep. 

‘n Staar, de witste oet de klaore,
besjijnt diech met häör straole zach
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Met huurders in gesprek
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Maasvallei en haar huurders

Weten wat de wensen en voorkeuren van de huurders zijn staat 
centraal bij Maasvallei.

Inlevingsvermogen, servicegerichtheid en een persoonlijke bena-
dering zijn voor Maasvallei de manier om die wensen en voorkeu-
ren te achterhalen. Maasvallei is zichtbaar in de wijk en luistert 
wat er leeft en speelt. In het huidige tijdperk van digitalisering 
en globalisering is persoonlijk contact geen vanzelfsprekendheid 
meer.

Maasvallei is zowel fysiek als sociaal in beweging. Samen met 
huurders en partners streven we onze maatschappelijke visie 
na, zoeken we verbinding, uiteindelijk om onze huurders zo goed 
mogelijk van dienst te zijn, rekening houdend met de verschil-
lende doelgroepen en hun wensen en verwachtingen. Daarvoor 
moeten we tussen de mensen staan, proactief en zichtbaar zijn. 
Luisteren en doen. We zijn niet alleen sociaal, maar ook resul-
taatgericht. Gastvrij met als doel professioneel en adequaat in-
vulling geven aan onze taken en als het even kan meer dan dat. 
We gaan naar buiten om binnen te komen.

En um diech zuver te bewaore
‘nen Ingel hèlt bij diech de wach
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Terugblik van 
oud-directeur-
bestuurders  
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John Lennertz, 

voormalig directeur-bestuurder van Woningstichting

Maasvallei Maastricht (1989-2008) vertelt: 

Per 1 april 1989 werd ik benoemd als direc-
teur-bestuurder van de relatief kleine Woning-
vereniging Maasvallei (ca zeventienhonderd 
verhuureenheden).

Mijn eerste mooie taak was om een nieuwe or-
ganisatie vorm te geven en te huisvesten in het 
nog in te richten kantoor in Kasteel Severen. Ik 
ging met één groot bureau en één stoel in dit 
kasteel zitten en begon aan die klus.

Op 1 januari 1992 was de samenvoeging onder 
de naam Woningvereniging Maasvallei Maas-
tricht een feit.
Ik had mezelf veel doelen gesteld in een nieuw 
volkshuisvestingstijdperk waarin zelfstandig-
heid, sociaal- en maatschappelijk ondernemer-
schap, klantgerichtheid en bewonersparticipa-
tie met hoofdletters werden geschreven.

Voor het slagen van dit samensmeltingsproces 
wil ik toch nadrukkelijk een heel groot compli-
ment maken aan de medewerkers van het nieu-
we Maasvallei, de familie Maasvallei zoals ik die 
vaak noemde.
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Dat ik hiervoor ook veel gesprekken met medewerkers heb moe-
ten voeren zal duidelijk zijn, maar het gaf me telkens een tevre-
den gevoel dat we een fijne club aan het bouwen waren en dat 
alle medewerkers erg loyaal aan Maasvallei waren. Ook zij wilden 
zich ten opzichte van de collega woningcorporaties bijzonder 
profileren met ‘De kleinste maar de fijnste’.

Bij het doorbladeren van de jaarverslagen kwamen veel mooie 
herinneringen voorbij van in de loop van de tijd bereikte mijlpa-
len.
Zo werd in 1992 al snel het nieuwe logo gepresenteerd. De let-
ters WMM (Woningvereniging Maasvallei Maastricht) gegroe-
peerd rondom een vorm van een huis. Hierbij mag bij WMM ook 
gedacht worden aan Wonen, Maasvallei, Mensen en waarmee 
ook een link wordt gelegd naar de fusie. Immers ‘Een fusie slaagt 
alleen als het een menselijke fusie is’. En met dit logo was ook de 
huisstijl voor alle uitingen binnen en naar buiten geboren.

Om aan te geven wat de toekomstige richting van de woning-
corporatie was, werd in 1997 in de update van het onderne-
mingsplan nadrukkelijk gesteld: “Vroeger boden we mensen 
huisvesting, nu streven we naar optimaal woongenot voor onze 
huurders”. 
In die zin werd ter ondersteuning van deze kwaliteitsmissie ge-
kozen voor de slogan:

Je voelt je thuis bij Maasvallei

Het ingezette kwaliteitstraject leverde in 1998 als een bekro-
ning het procescertificaat SKW (Stichting Kosten-Kwaliteitszorg 
Woningbouw) op voor de wijze van het verhuren van studenten-
eenheden. Een feit dat in de landelijke media gehonoreerd werd 
als een waardevolle prijs. Landelijk was Maasvallei daarmee een 
van de eerste woningcorporaties en in Maastricht is Maasvallei 
daarmee de enige woningcorporatie gebleven. 
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Vervolgens werd een kwaliteitszorgplan ingezet om het zoge-
naamde KWH-label (Kwaliteitszorg Woondiensten Huursector) te 
behalen. 
Al in 2001 mochten wij het felbegeerde plakkaat op de muur 
bevestigen. Tot nu toe weer als enige woningcorporatie in Maas-
tricht. 
En hoe streng de normering was, blijkt uit het feit dat toen pas 
zesenzestig van (de toen nog) zeshonderddrieënveertig woning-
corporaties in Nederland volledig hieraan voldeden.
Het voldoen aan die eisen vergde veel van de medewerkers maar 
de zeer positieve reacties van bewoners, bewonersorganisaties 
en collega-woningcorporaties waren hartverwarmend.

Ook de bewonersparticipatie maakte kwaliteitsslagen. Zo werd in 
2002 door de Huurdersbelangenvereniging een nieuw kantoor 
met bezoekersfaciliteiten in gebruik genomen. Dit kantoor werd 
gesierd met de nieuwe naam en fraai logo van ‘Huurdersvereni-
ging Woonvallei’.

Vanaf 2001 werd nadrukkelijker gekeken naar welk bezit nog 
geschikt was om te behouden voor de toekomst. 
Bij het project Trichterveld werd overigens weer een primeur be-
haald. Bij dit project was gekozen voor systeembouw. Hiervoor 
was gekozen omdat het vervangingsproces vele jaren zou duren 
met geen gedwongen verhuizingen. En de bouwoverlast voor de 
buurt moest daarbij zoveel mogelijk beperkt blijven. 
Voor de bouw van de eerste twee woningen werd de hele buurt 
uitgenodigd om mee te maken dat het casco van twee woningen 
in één dag werd opgetrokken. Om zes uur ’s morgens werd de 
buurt met een kersenkanon wakker geschoten en kwamen de 
vrachtwagens met de bouwelementen aanrijden. Aan het eind van 
de dag stonden de casco’s van twee woningen overeind en werd 
de dag afgesloten met de ceremoniële opening van de voordeur 
door wethouder Hazeu gevolgd door een feestelijk samenzijn met 
de medewerkers en buurtbewoners. Drie maanden later konden 
deze woningen volledig klaar worden opgeleverd. 
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Ook werd in die periode veel discussie en overleg met de zor-
ginstanties gevoerd over de sloop van het oude bejaardenhuis 
in Amby. In 1998 werd al de beleidsrichting dat ouderen zolang 
mogelijk zelfstandig willen (moeten) blijven wonen ingezet. Uit-
eindelijk heb ik in 2007 in een feestelijke bijeenkomst de samen-
werkingsovereenkomst met Zorgorganisatie Vivre mogen onder-
tekenen. De ontwerpen van de nieuwbouw werden goedgekeurd 
en de sloop van het oude bejaardenhuis werd opgestart. Daar-
voor is in twee fases een fraai woon-zorgcomplex met vieren-
twintig zorgwoningen, honderdvierentwintig zelfstandige appar-
tementen, dertig verpleegeenheden, duizend vierkante meter 
voor zorg en welzijnsvoorzieningen alsmede drie ondergrondse 
parkeergarages in de plaats gekomen.

Een ander opmerkelijk project waar ik met trots op terugkijk was 
het invullen van de opgave aan Maasvallei om acht standplaatsen 
met vier huurwoonwagens aan de Rijksweg richting Gronsveld te 
realiseren in het kader van de afbouw van Vinkenslag. Wij von-
den het echter geen goede zaak om langs deze Rijksweg woon-
wagens te plaatsen en het beeld van een groepje woonwagens 
achter een muur was naar onze overtuiging in het algemeen 
niet gewenst. Gekozen werd voor een rijtje van vier geschakelde 
woningen langs de Rijksweg en met drie standplaatsen op het 
achtergebied. Een duidelijke sprong vooruit in het normalisatie-
proces van de huisvesting van (voormalige) woonwagenbewo-
ners. Wij mochten het project op de Vinkenslag met positief 
onthaal presenteren. 

Een heel spannende ontwikkeling was voor mij de deelname aan 
het overleg met de gemeente over de A2 ondertunneling. De 
aanleg van deze tunnel reikte verder dan een verkeersoplossing. 
Door verbreding van het projectgebied  zouden met name de 
naastliggende wijken Wittevrouwenveld, Wyckerveld, Nazareth, 
Limmel, waar de woningcorporaties veel woningbezit hebben, 
een opwaardering kunnen krijgen. Met alle woningcorporaties in 
Maastricht werd een convenant gesloten. 
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De basis voor de huidige Groene Loper werd toen gelegd. Voor 
Maasvallei speelde daarbij nadrukkelijk dat de zogenaamde ge-
meenteflat als cultureel erfgoed dreigde gesloopt te worden. 

Door de verkoop van deze flat aan de projectontwikkelaar wer-
den de financiële consequenties hiervan voor Maasvallei wegge-
sluisd en werden enkele nieuwbouwclaims bij of langs de Groene 
Loper in een overeenkomst vastgelegd. Doordat uiteindelijk ge-
kozen is voor een tunnel met twee lagen boven elkaar en dus niet 
in de breedte is de gemeenteflat van sloop gespaard gebleven.

Met gepaste trots meen ik te mogen concluderen dat ik in 2008 
Woningstichting Maasvallei als een financieel krachtige maat-
schappelijke ondernemer met kwaliteitsproducten, goede klant-
gerichte service, transparante communicatie en participatie, en 
met een flinke portefeuille met nog te realiseren mooie projec-
ten heb overgedragen aan mijn opvolger.
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Frans Crijns,

voormalig directeur-bestuurder 

van Woningstichting Maasvallei 

Maastricht (2008-2018)

In 2008 ging ik aan de slag bij Woningstichting Maasvallei. Daar-
voor was ik werkzaam bij verschillende gemeentes, onder meer 
als gemeentesecretaris. In deze periode ben ik geïnspireerd ge-
raakt door het begrip ‘empoweren’. 

Met empoweren maak je mensen sterk in hun werk, help je 
hen in hun kracht te zetten.  Aan het begin van mijn carrière 
heb ik meegemaakt hoe het is om in een organisatie te wer-
ken waar een knellende bureaucratie heerst. De creativiteit en 
het eigen denken van de werknemer werden op deze manier 
helemaal uitgeschakeld, denkkracht en zelfontwikkeling verstikt. 
Daarna kreeg ik een leidinggevende functie in een zogenaam-
de matrixorganisatie. Het verschil was huizenhoog. Er werd hier 
samengewerkt in multidisciplinaire teams. Eigen verantwoorde-
lijkheid, het zogenaamde eigenaarschap, speelde een grote rol. 
Toen ik drieënvijftig jaar was, wilde ik een carrière-switch ma-
ken en kwam in de wereld van de corporaties terecht, waarbij ik 
de waardevolle werkwijze van empoweren en eigenaarschap in 
praktijk ging brengen. Ik ervoer Maasvallei als een goede, dege-
lijke club waar hard werd gewerkt en met veel liefde het beheer 
van de woningen werd gedaan. Het was een uitdaging om van 
Maasvallei een platte organisatie te maken. 
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Vernieuwing en transparantie

Er werd een goede HRM-afdeling gerealiseerd, functiebeschrij-
vingen werden herzien en de verantwoordelijkheden tussen de 
verschillende afdelingen werden verhelderd. Alle processen wer-
den op papier gezet om voor iedereen duidelijkheid te creëren. 
Ook de afdeling vastgoed werd opnieuw opgezet. Er lagen wel 
plannen om nieuwe woningen te bouwen maar deze werden niet 
uitgevoerd. Er was te weinig mankracht. Gelukkig was Maasvallei 
financieel gezien een sterk bedrijf, waardoor er projectleiders 
aangetrokken konden worden, evenals projectondersteuners en 
vastgoedontwikkelaars. Na twee jaar begon het te lopen. Toen 
zich in september 2008 de economische crisis aandiende, had 
Maasvallei daar weinig last van. De ambitie was neergezet om 
minstens vijfhonderd woningen bij te bouwen, er was geld en 
mankracht dus er werd gewoon begonnen. Bouwvakkers van 
noodlijdende bedrijven konden bij Maasvallei aan de slag. Ook 
werd er samenwerking gezocht met andere instanties, met zorg- 
instellingen, met de gemeente. Er werd naar bewoners geluis-
terd, met ze gepraat. Wat zijn de behoeftes, wat kan beter? 
Maasvallei begon mee te groeien met de veranderende maat-
schappij. De werknemers kregen eigen verantwoordelijkheden 
waardoor er minder managers nodig waren. Dat was behoor-
lijk wennen, maar na enkele weken wilde niemand meer terug. 
Zo’n grote verandering in een bedrijfsstructuur vergt heel wat 
van mensen maar uiteindelijk wordt de hele organisatie er beter 
door en behaal je de beste resultaten. En wordt het werkplezier 
groter. Alles is transparanter geworden en daar hebben zowel 
personeel als klanten baat bij.



51

Groei en bloei 

Onder leiding van Frans zijn er heel wat nieuwe projecten opge-
start zoals Trichterveld, Belvedère, Maagdendries, De Leim, Ha-
gerhof, Amby Centrumplan, De Westrand, De Blauwe Veste en 
Onder de Kerk in Heer. Buiten Maastricht werd er woningbouw in 
Gulpen, Beek en Eijsden-Margaten gerealiseerd. De woningcor-
poratie groeide en bloeide. De relatie met de huurdersvereniging 
verbeterde en Frans is trots op de toename van klanttevreden-
heid.  Zijn aanpak heeft geleid tot een gezond bedrijf met goed 
opgeleverde renderende projecten. 
Na tien jaar was Frans dik tevreden over de platte structuur 
binnen Maasvallei, die een grote verbetering te weeg heeft ge-
bracht. Het werd tijd voor een nieuwe uitdaging. Iemand anders 
mocht het stokje overnemen om het gerealiseerde verder uit te 
bouwen. De organisatie-filosofie werd geborgd en er werd een 
opvolger voor Frans gezocht die het opgebouwde geheel hoog 
houdt en uitbouwt. En die is gevonden in de persoon van de 
huidige directeur-bestuurder Alex Meij.
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Slotwoord
door Vivianne Heijnen, Wethouder Economie,

(EU)regionalisering, Wonen en Sociale Innovatie.

Geheel rechts op de foto staat wethouder Vivianne Heijnen.
Zij overhandigt een geschenk aan Maasvallei voor het 100 jarig bestaan.
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100 jaar Maasvallei in Maastricht

Maastricht is een sociale en saamhorige stad. Daar hoort bij dat 
er voor iedereen een prettige en betaalbare plek is en blijft om 
te wonen en leven.

Al een eeuw lang staat Maasvallei klaar voor onze inwoners. Voor Maastrichtena-
ren met een bescheiden inkomen of in kwetsbare posities. Maasvallei biedt hen 
goede en betaalbare huisvesting, in aantrekkelijke woonmilieus. Dag in, dag uit, 
sinds 1920. Dat verdient een groot compliment van ons stadsbestuur. 
De afgelopen twee jaar heb ik als wethouder voor wonen intensief contact gehad 
met de directeur-bestuurder en medewerkers van Maasvallei. De vele gesprekken 
en de samenwerking heb ik als bijzonder prettig ervaren. 
Met de prestatieafspraken tussen gemeente, Maasvallei en de andere corpora-
ties leggen we jaarlijks een stevige basis om Maastricht ook in de toekomst een 
aantrekkelijke en voor iedereen toegankelijke woonstad te houden. 
Directeur-bestuurder Alex Meij heb ik eerder leren kennen als een gepassio-
neerd collega-volksvertegenwoordiger. Alex beheerste zijn dossiers, was kundig 
en deed zijn raadswerk met groot hart voor Maastricht en zijn inwoners. Ik weet 
dat afscheid nemen van de gemeenteraad niet gemakkelijk was, maar heb er alle 
vertrouwen in dat hij in zijn nieuwe functie als directeur-bestuurder met dezelfde 
passie en inzet de belangen van de Maastrichtenaren zal behartigen. 
Hij kan daarbij bogen op een professionele organisatie. Tijdens mijn laatste be-
zoek ontmoette ik de langstzittende medewerkers van Maasvallei. Zij kennen het 
verleden van onze stad en kunnen zo stevig mee adviseren over het Maastricht 
van morgen. Dat velen al meerdere decennia trouw zijn aan een en dezelfde werk-
gever, is veelzeggend voor de wijze waarop Maasvallei met haar medewerkers 
omgaat. Diezelfde nabijheid en verbinding zie ik terug in het persoonlijk contact 
tussen Maasvallei en haar huurders. 
Beste Alex, beste medewerkers van Maasvallei, 
Van harte proficiat met deze mooie mijlpaal. Ik wens jullie allemaal veel geluk en 
succes in de toekomst.
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