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Complex en Heineken begonnen met herstelwerkzaamheden 
voormalig ‘platte zoal’. 
 
 
Zowel Heineken als Complex zijn deze week begonnen met de buiten 
herstelwerkzaamheden aan de voormalige ‘platte zoal’, tegenwoordig Complex genaamd. 
Heineken investeert in een nieuw dak en in het herstel van houtrot en het schilderwerk. 
Complex investeert in extra geluidsisolatie in het nieuwe dak en in nieuwe geluidsisolerende 
buitendeuren. Het pand is eigendom van de gemeente Maastricht en zit in erfpacht bij 
Heineken. Complex is de huurder en exploitant. Met de gezamenlijke investering is ongeveer 
500.000 euro gemoeid. 
 
‘De afgelopen jaren hebben we al meer dan een miljoen euro geïnvesteerd in Complex en 
NOON. Het betrof voornamelijk binnen werkzaamheden, zoals een nieuwe vloer, nieuwe 
electriciteitsinstallaties, schilderwerk, een brandmeldinstallatie, inrichting, een licht- en 
geluidsshow, een nieuwe keuken en meerdere barren. Het pand was echt volledig 
achterstallig in onderhoud. Nu zijn we de buitenzijde ook aan het opknappen. Heineken is 
daarvoor verantwoordelijk en heeft dat de laatste weken accuraat opgepakt. De Liberale 
Partij in Maastricht had hierover de afgelopen weken vragen gesteld aan het college. Wij 
met Complex investeren in extra geluidsisolatie onder andere voor het dak. Het pand 
voldeed door ouderdom en vooral achterstallig onderhoud, niet meer aan de eisen van deze 
tijd’ aldus Hans Paul Nieskens, mede-eigenaar Complex BV. ‘Na deze revisie zijn we klaar 
voor de toekomst en kan COMPLEX blijven doorgroeien tot een van de techno uitgaan 
tempels van Europa.’ 
 
Complex bv, is een initiatief van Lucas de Beaumont en Hans Paul Nieskens. De lokatie 
groeide de afgelopen jaren door tot een ontmoetingsplek van formaat. Met 120.000 
bezoekers in de club in 2019, uit de gehele Euregio en Europa, is het een van de culturele 
uitgaansplekken van Maastricht. In hetzelfde pand zit ook hide-out NOON gevestigd, een 
luxe brasserie met groot zonnig terras. Ook dit behoort tot Complex.  
‘Met behoorlijk wat inspanning hebben we dit gebied nu kunnen transformeren. En dat 
geeft veel voldoening. De volgende stap is mooiere bestrating en een structureel onderhoud 
aan de Maastrappen. De stad en Wyck gaat er in de dit gebied echt op voorruit als we samen 
zorgen dat het goed onderhouden wordt.’ aldus Nieskens   
‘Vroeger stond het gebied bekend als het ‘junkenpark’ van de stad, maar sinds we hier zitten 
hebben we geen enkele junk meer gezien. Dat is een hele fijne ontwikkeling. Dit deel heeft 
plaatsgemaakt voor fine-dining en exclusief clubbing” aldus Beaumont. ‘En daar staan we 
ook voor’. 
 



Meer informatie: 
Hans Paul Nieskens 0653445449 


