
Duboisdomein 30 
Als gevolg van het niet doorgaan van het campusgebouw van architect Calatrava op 
Randwijck kwam de UM in ruimteproblemen. Dit probleem is opgelost door in 2010 het 
vooralsnog huren van het oude gebouw van dagblad “de Limburger”. Rijdend vanaf de 
Kennedybrug kun je het oude dagblad-pand niet missen. Het gebouw is ‘’zwart’’, heeft 
donker raamglas en wordt daarom in de volksmond ook wel de “doodskist” of “zwarte 
doos” genoemd. Máár, de kleur van het gebouw is niet zwart maar inktblauw, refererend 
aan de drukinktkleur van de krant. Het gebouw Duboisdomein 30 is neergezet als 
ultramodern eigentijds gebouw voor de krant. Het is door het toenmalige 
architectenbureau Swinkels/Paschier (tegenwoordig architectenbureau aan de Maas), 
de ontwerpers van AZM en de UM gebouwen op Randwijck, ontworpen en in 1988 
gerealiseerd.  
Het gebouw bestond destijds uit drie functionele delen. Een kantoorgedeelte dat ook 
flexibel qua ruimte was in te delen, waar de redactie werkte, waar ondermeer fotografen 
en letterzetters actief waren, kortom waar de krant werd bedacht. Ook een restaurant 
behoorde tot het kantoordeel. Het tweede bouwvolume bestond uit de hal waar de 
fysieke productie van de krant plaatsvond, hier stond een gigantisch drukpers. Tegen de 
productiehal aan was het derde bouwdeel gerealiseerd: de expeditieruimte. Het complex 
ligt aan de stadsautosnelweg en vlakbij de op en afritten van de Kennedybrug, dus een 
nabije en snelle verkeersaansluiting. Van die ligging heeft de UM nu ook haar profijt. 
De krant heeft slechts enkele jaren het pand benut. Toen fuseerden een aantal kranten, 
ook de Limburger, en was het gebouw overbodig, met als gevolg leegstand. De 
gemeente Maastricht heeft nog kort het kantoorgedeelte gehuurd en daarna stond het 
pand weer leeg. Even heeft men met een wild idee gespeeld, recreatie te laten 
plaatsvinden met skelterbanen. Pas vorig jaar november trok de universiteit in dit 
gebouw, nadat het werd aangepast aan de wensen van de nieuwe functie. 
Het complex bestaat onder meer uit 5.460 m2 kantoorruimte en 152 parkeerplaatsen.  
De UM huurt het complex vanwege een verdere uitbreiding en om haar kantoorfuncties 
te kunnen bundelen. Zodoende komt er elders ruimte vrij voor onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek.  
 
 


