
De Cannerberg bij Maastricht 
herbergt een bijzonder groeven-
stelsel. Dit voormalige hoofd-
kwartier van de NAVO hield 
tijdens de Koude Oorlog alle mili-
taire bewegingen voor en achter 
het IJzeren Gordijn nauwgezet in 
de gaten. In 1992 verliet de NAVO 
dit complex dat sinds 1956 onder 
de Wet op de Staatsgeheimen 
viel. Maandelijks worden excur-
sies verzorgd waarbij bezoekers 
die geschiedenis kunnen beleven.

VIEWMASTER
In Maastricht worden al jarenlang 
succesvolle videokunsttentoon-
stellingen georgani seerd door View- 
master Projects. Dit jaar kozen zij  
het thema Grenscontrole, Grens-

conflicten en Migratie. De ge-
schiedenis van de Cannerberg 
paste perfect bij deze thematiek. 
Wie had toen kunnen denken hoe 
actueel die boodschap nog steeds 
is?

BIJZONDERE TENTOONSTELLING
Een deel van het groevenstelsel 
is ingericht als tentoonstellings-
ruimte waar 21 hedendaagse  

videowerken en korte films te zien 
zijn onder de titel No Access. Be-
zoekers kunnen voor het eerst in 
dat deel van het gangenstelsel vrij 
ronddwalen. Viewmaster Projects 
zorgt voor een passende verlich-
ting van de ruimtes waar geen pro-
jecties te zien zijn. De tentoonstel-
ling is te bezoeken op donderdag 
t/m de zondag in de periode tussen 
16 september en 13 november.

NO ACCESS

De tickets voor  
View master zijn voor  

€  5,- te bestellen via  
www.viewmaster- 
projects.com. Het  
normale excursie-

programma met de 
maandelijkse  

rondleidingen door het 
voormalig NAVO hoofd-

kwartier gaan gewoon 
door, daarvoor kunt u  
tickets reserveren via 

www.limburgs- 
landschap.nl 

   Kunstmanifestatie  
in Cannerberg

De Stichting Kunst en Cultuur 
Leudal organiseert van 15 t/m  
30 oktober de ‘Beijlshof Landart  
Manifestatie’. Op het eeuwen oude 
landgoed Beijlshof te Heyt huysen, 
gelegen op het kruispunt van vier 
middeleeuwse karrensporen uit 

Haelen, Horn, Heythuysen en 
Baexem, creëren 19 kunstenaars 
werken in en met behulp van de 
natuur. Langs de kunstwerken is 
een wandelroute uitgestippeld.

Onderdeel is een project waarbij 
80 leerlingen van Jenaplanbasis-
school de Klink uit Grathem en 
Basisschool de Zjwiek uit Roggel, 
onder begeleiding van drie kunste-
naars, fantasiedieren van natuur-
lijke materialen maken die in het 
landschap worden geplaatst. 

HISTORISCHE EXPOSITIE
In de eeuwenoude rustieke 
schuren komt een historische 
tentoonstelling over de relatie 
van boerderij Beijlshof en andere 
boerenhoeven in de regio met de 

Graven van Horne. Vele dorpen 
in Midden-Limburg vielen voor 
de Napoleontische tijd onder het 
Graafschap Horn. 

WELKOM
De buitenexpositie van ‘Beijls-
hof Landart Manifestatie’ is van 
zaterdag 15 oktober t/m zondag 
30 oktober dagelijks toegankelijk 
[Beijlshof 1, 6093 PK Heythuysen,  
parkeren is op het landgoed niet 
toegestaan en kan bij Frank  
Coolen Machines; Biesstraat 59, 
6093 AC Heythuysen]. De Histo-
rische expositie en het terras zijn 
geopend op vrijdag t/m zondag 
tussen 13 uur en 17 uur. Op ver-
zoek worden voor groepen rond-
leidingen verzorgd. Lees meer op  
www.Beijlshof-LandArt.nl.

BEIJLSHOF LANDART MANIFESTATIE
  Kunstenaars maken kunst in en met de natuur

Foto Centro di Permanenza  
Temporanea, A. Paci.

Foto Boerderij Beijlshof. Bob Strik.
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