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¨ Locatie 

Dag 1 - zaterdag 21 mei 2022 
Maastricht Science Programme, Faculty of Science and Engineering, Universiteit Maastricht 
Paul-Henri Spaaklaan 1 (PHS1), 6229 EN Maastricht 
Hoofdingang: Gaetano Martinolaan 10, 6229 GS Maastricht 
 
Dag 2 - zondag 22 mei 2022 
Natuurhistorisch Museum Maastricht 
De Bosquetplein 7, 6211 KJ Maastricht 
 

 
  



¨ Routebeschrijving 

Maastricht is goed te bereiken, zowel met de auto als met het openbaar vervoer. Afhankelijk 
van de locatie van je overnachting en keuze van vervoer, kun je wanneer je met de trein 
komt, uitstappen bij het Maastricht Centraal of Maastricht Randwyck. Indien je gebruik 
maakt van de auto, kun je parkeren in één van de vele parkeergarages die Maastricht rijk is. 
 
De locatie op zaterdag is nabij de A2 en treinstation Maastricht Randwyck, slechts 1 station 
vanaf Maastricht Centraal of 1,5 km lopen. De universiteit biedt ons gratis gebruik van hun 
ondergrondse parkeergarage, maar het aantal parkeerplekken is beperkt. De ingang is te 
bereiken via Endepolsdomein. Met de lift sta je dan zo in de hal van het universiteitsgebouw. 
Een andere parkeerplaats in de omgeving die we kunnen aanraden is aan Duboisdomein 30. 
 
Op zondag zijn we in het Natuurhistorisch Museum Maastricht, op slechts 1,6 km (20 
minuten lopen) van Maastricht Centraal. Parkeren kan o.a. bij P+R Maastricht Noord 
(Hoekerweg), max. 48 uur, gratis. Buslijnen 10 en 30 brengen je naar het centrum van 
Maastricht. Een andere P+R vind je bij Maastricht Centraal. Hier betaal je 14 euro per dag, of 
2,17 euro per uur. Een korting wordt hier alleen gegeven wanneer er gebruik gemaakt is van 
de NS trein, en dus niet op de korte rit tussen Maastricht Centraal en station Randwyck. 
 
Andere parkeermogelijkheden kunnen worden gevonden op de volgende webites: 

- https://www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/reizigersinfo/auto/parkeren/ 
- https://www.parkeren-maastricht.nl/ 

 

¨ Verblijf 

Verschillende hotels zijn benaderd betreffende beschikbaarheid voor overnachting, 
groepsaccommodatie en een eventuele kortingscode. Wij adviseren je om zelf naar eigen 
behoefte een verblijf te boeken. Wel kunnen wij onderstaande hotels en een hostel 
aanraden (beschikbaarheid is niet gegarandeerd!). 

- The Student Hotel 
- Design Hotel 
- Mabi Hotel (LBG) 
- Kaboom Hotel (LBG) 
- Townhouse Designhotel (LBG) 
- Hostel The Green Elephant (LBG) 
- Hotel The Dutch 
- Van der Valk Maastricht 
- NH Hotel Randwyck 

We wachten momenteel nog op een Kortingscode van LBG Hotels, voor 10% korting op een 
boeking via hun website. Zodra we die code hebben, zullen we deze delen met alle 
geregistreerde deelnemers. 
 

¨ Vragen 

Vragen kunnen gesteld worden aan de penningmeester van de WPZ: 
penningmeester@pleistocenemammals.com 



¨ Deelnamekosten 

De kosten voor het symposium bedragen 95 euro. Dit is voor beide dagen, inclusief twee 
lunches, een diner op zaterdag, een borrel op zondag, pauzedrankjes en versnaperingen. 
Deelnemers ontvangen tevens een exclusieve tas met daarin het programma en het 
symposiumboek (Cranium 39-1) waarin alle artikelen behorende bij de presentaties staan. 
 
Betaling dient te geschieden door overmaking op rekeningnummer NL57ABNA0627307167 
(BIC ABNANL2A) op naam van Werkgroep Pleistocene Zoogdieren, onder vermelding van 
‘Symposium2022’ en je naam. 
 

¨ Registratie 

Registreren kan tot 23 april en is compleet na betaling! 
 
https://pleistocenemammals.com/registration-on-stage-ice-age-cemeteries/ 
Registratie is alleen mogelijk voor beide symposiumdagen. 
 

¨ Randprogramma 

Op zaterdagmiddag worden de deuren van de universiteit ook geopend voor het grote 
publiek, om deel te nemen aan een zeer interessant randprogramma. Registratie hiervoor is 
niet nodig en deelname is gratis. 
 
Dit evenement zal beginnen om 13:00 uur en eindigen rond 16:30 uur en valt gedeeltelijk 
samen met het hoofdprogramma. Het randprogramma zal bestaan uit speciale presentaties, 
tentoonstellingen, een markt, workshops en het vertonen van een film. Details zullen 
worden prijsgegeven in ons volgende rondschrijven. 
 

¨ Tentoonstelling 

Help ons met het maken van de kortste en kleinste tentoonstelling van pleistocene fossielen! 
 
Universiteit Maastricht geeft ons de mogelijkheid om met alle fossielenverzamelaars 
pleistocene vondsten te tonen in kleine wandvitrines. Je herinnert je misschien de door 
WPZ-leden gevulde vitrines in de tentoonstelling ‘Kijk wat ik gevonden heb!’ ten tijde van 
ons 30-jarig jubileum, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam? Iedereen kan fossielen 
vinden uit het Pleistoceen in Nederland. Dat willen wij nu ook weer laten zien. 
 
Het hoeven niet de grootste of de mooiste fossielen te zijn. Het mogen juist botfragmenten, 
tanden en kiezen zijn, als ze maar uit het Pleistoceen komen en een diversiteit aan vondsten 
en dieren laten zien, en in een 10 tot 35 cm brede vitrine passen. Wil jij ons daarbij helpen? 
 
Het enige wat wij vragen is om je aan te melden bij Nike Liscaljet: nike.liscaljet@gmail.com 
en je fossiel(en) mee te nemen naar het symposium op 21 mei en aan het eind van de dag 
weer mee terug te nemen. 
  



¨ Programma 

Zaterdag 21 mei 2022 

10:00  Welkom en registratie 
Faculty of Science and Engineering, Universiteit Maastricht 

10:45  Opening 

11:00  Lezingen 

12:30  Lunchpauze 
Opening van het randprogramma en andere activiteiten 

13:45  Openbare lezingen 

15:30  Koffie/Thee pauze 

16:00  Lezingen 

17:30  Sluiting 

19:30  Diner 
Uitsluitend voor gastsprekers en deelnemers 

 

Zondag 22 mei 2022 

9:00h  Welkom en begeleide tour door museum 
Natuurhistorisch Museum Maastricht 

10:45  Opening 
Nieuwenhofkapel (Universiteit Maastricht); om de hoek van het museum 

11:00  Lezingen 

12:30  Lunchpauze 

14:00  Lezingen 

15:30  Sluiting 

16:00  Reuzenbeverborrel 
Natuurhistorisch Museum Maastricht 


