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 MECC staat voor Maastrichts Expositie en 
Congres Centrum, in het Engels:  
Maastricht Exhibition & Congress Centre. 
Het complex ligt in de wijk Randwyck in 
het zuiden van Maastricht. Het MECC komt 
voort uit de Eurohal die eerst in Valkenburg 
lag en later aan de Griend in Maastricht. De 
bouw startte in 1984 en de opening was op 
23 september 1988. In 2019 startte de 
nieuwbouw, die is op 8 december 2021 
afgerond, dan vindt de officiële opening 
plaats.

Het MECC bestaat uit drie expositiehallen 
waarvan de totale oppervlakte bijna 30.000 
m2 beslaat. Daarnaast zijn er twee 
congrescentra verdeeld over drie 
verdiepingen met in totaal 50 flexibele en 
multifunctionele vergaderruimtes. Er zijn 
twee auditoria met in totaal 1700 
zitplaatsen. De capaciteit is 5.000 
deelnemers, meer congressen naast elkaar 
zijn mogelijk.

Er vinden jaarlijks diverse terugkerende 
evenementen plaats: Classic Car, TEFAF, 
Horecavakbeurs BBB. Jumping Indoor 
Maastricht (JIM), Holiday on Ice. Natuurlijk 
zijn er ook incidentele evenementen. En 
diverse (medische) congressen.

We maken een wandeling door het gebouw.

Het MECC

Gaetano Martinolaan, 6229 GV Maastricht
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De TEFAF is de kunstbeurs die 
jaarlijks terugkomt in het MECC. De 
kale expositiehallen worden in een 
paar weken omgetoverd tot een 
zeer chique en luxe omgeving. 
Sommige standhouders richten hun 
stand in alsof het een winkel in 
Venetië of Sienna is. Kunst en 
bloemen, wat een prachtige 
combinatie. Ik laat deze foto's zien, 
omdat het contrast bijna niet te 
bevatten is. Wat een heerlijke 
omgeving. En dat in Maastricht.



 De twee auditoria kijken uit op een 
groot en breed podium. Maar het is 
natuurlijk mogelijk beide zalen te 
scheiden. 1700 zitplaatsen in 
totaal.

Waar ik ook liep, overal straalde 
het gebouw soberheid uit. Sober in 
de zin van less is more. Maar het 
maakte ook een zeer luxe en 
mondaine indruk. Dat moet ook 
wel als je gasten van over de hele 
wereld ontvangt.



 Bar Bistro Saam is een ode aan de 
Maas. Men heeft er speciaal oog 
voor het erfgoed van Maastricht. 
Dat is te zien aan de inrichting 
(men vertelt er graag over) en aan 
het menu (daar vertelt men ook 
graag over). Naast het restaurant 
zijn er aparte ruimtes voor 
evenementen: een private dining 
voor kleinere, besloten groepen tot 
40 gasten en de Event Space voor 
grotere groepen tot 50 personen. Er 
is ook een terras.



Dit magazine is gratis en komt uit de 
Boekenkast van Peter Scheele: 
https://scheelpj.home.xs4all.nl/Site

Ik wens u veel kijk- en leesplezier.

Peter Scheele

Colofon
Camera: Panasonic Lumix LX100, Make II
Bewerking: Adobe Lightroom 6.14
Opmaak: Apple Pages 11.1
Foto's, tekst en opmaak: Peter Scheele

Maastricht in Beeld 
kortweg MiB

MiB is een 
fotomagazine voor 
liefhebbers van de 
stad Maastricht.
De opzet is simpel: 
interessante 
onderwerpen, 
behoorlijke foto's, 
korte stukken tekst 
met wat uitleg en 
achtergronden en 
een nette layout.
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