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Inleiding
Precies een jaar na de openstelling van de J.F. Kennedybrug werd op 6 mei 1969 een
monument onthuld op het Tongerseplein, ter herinnering aan het gereedkomen van deze
traverse. Het beeld is in 1968 ontworpen door kunstenaar Alphons Bemelmans en in
brons gegoten en vervaardigd door bronsgieterij Sillen te Swalmen.
Beschrijving
Dit beeld getiteld ‘De ontmoeting tussen oost en west’ is een ontwerp van Fons
Bemelmans. Het beeld toont twee in het universum zwevende figuren met de zonneschijf
en de maan. Het heeft twee betekenissen: Ten eerste de herinnering aan de
ruimtelanding in 1969 (het beeld met de figuren met de zon en de maan een verwijzing
naar de eerste maanlanding). Ten tweede: de verbinding van de oost- en westzijde van
Maastricht door middel van de Kennedybrug. Het beeld staat op een 7 meter hoge, van
beton gestorte sokkel, met de tekst: JOHN F. KENNEDYBRUG 6 MEI 1969. Hoog torent
steekt het monument uit boven de zeer intensief door verkeer gebruikte rotonde.

WAARDERING

De ontmoeting tussen oost en west is van kunsthistorisch belang als onderdeel van het
oeuvre van Fons Bemelmans. Het beeld is van cultuurhistorisch belang als verwijzing
naar de aanleg van de J.F. Kennedybrug, die een uitdrukking is van de
stedenbouwkunsige ontwikkeling van de stad. Voor het Tongerseplein is het tevens van
betekenis voor het aanzien van de stad.

RICHTLIJNEN

Algemeen:
• Voor de algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende bouwwerken, alsmede
de waardevolle cultuurhistorische elementen, zie paragraaf 2.1 van dit rapport.
• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen van waardevolle
groenelementen, zie paragraaf 2.2 van dit rapport.
• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen in cultuurhistorische
attentiegebieden en beschermde stadsgezichten, zie paragraaf 2.3 van dit rapport.
Objectgericht:
• Behoud van het beeld op deze locatie is van belang.

