
Een interview met Jules Vaessen,  
sinds kort PINK! alumnus en lijsttrekker van de Partij voor de Dieren in Maastricht. 
 
Iets meer dan 31 jaar geleden is Jules 
Vaessen geboren in Amsterdam. Daar is 
Jules deels opgegroeid, alsook in Limburg 
en België. Hij studeerde geschiedenis in 
Brussel en Nederlands recht in 
Maastricht. Als hobby tuiniert hij – fruit, 
groenten en kruiden – en houdt hij dieren 
– een hond, katten en kippen – om zo 
duurzaam en zelfvoorzienend mogelijk 
te leven. Dit leidde hem dan ook naar de 
Partij voor de Dieren, aldus de website 
van de Statenfractie van de Partij voor de 
Dieren Limburg, waar hij 
fractiemedewerker is. 

Ik ontmoette hem in 2019, bij de 
kick-off van de campagne voor de 
Provinciale Staten van Limburg, daarna 
als medebestuurslid bij PINK! Limburg 
en later bij de Limburgse Statenfractie. 
Een spannende verkiezingsuitslag 
resulteerde in twee zetels voor de Partij 
voor de Dieren, en later kwamen er in 
Limburg – als laatste Nederlandse 
Provincie – ook burgercommissieleden. 
Zo ben ik toen bij deze fractie gekomen. 
Ook heb ik hem thuis bezocht en zijn 
kippen mogen ontmoeten. 
 Inmiddels is Jules alweer twee 
keer verhuisd. Eerst naar Heerlen, waar 
hij ook de Partij voor de Dieren-fractie 
versterkt, en later naar Maastricht, 
samen met zijn vriendin Linda.  
 
Wil je een paar activiteiten voor de Partij voor de Dieren en/of PINK! in de afgelopen 
twee jaar uitlichten? Waar ben je trots op? 
Ik ben steeds zo fier dat we met Partij voor de Dieren (PvdD) bij zoveel protestacties 
aanwezig zijn, vaak als enige politieke partij. Denk daarbij aan internationale 
vrouwendag, het vergroenen van ABP, wakes tegen stalbranden, klimaatmarsen, 
verzet tegen de kap van het Sterrebos, etc. Bijvoorbeeld bij die eerste 3 was de PvdD 
altijd als enige politieke partij vertegenwoordigd. Ik denk dat dat ook is wat ons 
onderscheidt van de andere partijen; die roepen meestal maar wat loze woorden raak 
in de media maar als puntje bij paaltje komt, zijn ze nergens te bekennen. De PvdD 

Afbeelding. 1. Jules met zijn hond Babs. 



voegt ook daadwerkelijk de daad bij het woord. Dat vasthouden aan onze idealen, als 
actiepartij, onderscheidt ons en dat vervult mij met trots. 
 
Bij PINK! Limburg was ik jarenlang bestuurslid acties en evenementen. Hoewel de 
corona crisis het er niet makkelijker op maakte, kijk ik met plezier terug op 
activiteiten en workshops waarbij ik mijn kennis en passie met anderen kon delen. 
Dan denk ik aan de (online) yoga-sessies, maar vooral aan onze bomenplant-activiteit 
eind 2019, vlak vóór de pandemie uitbrak. Die dag hebben we met PINK! Limburg 63 
bomen geplant, waaronder 3 hoogstamfruitbomen. Limburg staat historisch gezien 
bekend om zijn fruitrassen en hoogstamfruitbomen die het glooiende landschap 
sierden. Elk gehucht, dorp of streek kende wel zijn eigen appel-, kers-, peer- of 
pruimensoort. Met de intensivering van de landbouw zijn deze echter grotendeels 
gerooid en verdwenen. Deze unieke lokale soorten in stand houden, is een passie van 
me. In de afgelopen jaren heb ik er zelf 42 op privégrond geplant, waarvan er nog 39 

in leven zijn. Als ik anderen voor deze passie warm kan maken, graag       
 
En nu lijsttrekker in Maastricht, de hoofdstad van Limburg. Wat was je reactie op het 
nieuws? 
Ik was zowel verbaasd als trots. Die emoties streden bij mij echt om voorrang. Ik kan 
mij nog herinneren dat ik stond te trillen op m’n benen toen ik gebeld en gevraagd 
werd om op 1 te staan haha. 
 
Mooi! En hoe voel je je er nu over? Wat voor beweging is daarin geweest? 
Ik ben nog steeds uitermate trots, hetgeen alleen maar toenam toen de lijst definitief 
vastgesteld werd door het ledencongres. Hoewel ik nog steeds alles erg spannend 
vind en het een zeer drukke periode is, kijk ik ook enorm uit naar de verkiezingen, 
het raadslidmaatschap en het vertegenwoordigen van de PvdD in de Maastrichtse 
gemeenteraad. 
 
Waar kijk je met name naar uit? 
Waar ik met name naar uitkijk, is de PvdD op een gedegen manier te 
vertegenwoordigen. Zodat we mooie politieke successen kunnen boeken, waardoor 
we Maastricht alleen maar mooier, groener, diervriendelijker, gezonder en 
klimaatbestendiger maken. 
 
Welke vijf onderwerpen wil je het eerste aanpakken in de raad? 
Allereerst wil ik Maastricht diervriendelijker maken. Er staat nu een nieuw 
dierproefcentrum gepland, mede door GroenLinks. Dat mag er never nooit komen. 
Daarnaast kent Maastricht een van de slechtste luchtkwaliteiten van Nederland. Dit 
met name door vervuilend verkeer dat de stad in kan rijden. Ondanks de beloftes van 
talloze partijen is er nog steeds geen echte milieuzone voor vervuilende voertuigen, 
daar wil ik werk van maken. Ook kampt Maastricht met een enorm woningtekort; 
betaalbare woningen zijn uiterst schaars. Braakliggende terreinen waar plek zou zijn 
voor betaalbare woningen worden door de gemeente bijv. opgeofferd voor een 
megaloods. Ook hier speelt GroenLinks een kwalijke rol. Wij willen hier betaalbare, 



duurzame woningen in combinatie met een tiny forest. Verder moet de gemeente 
sowieso kappen met kappen. Massieve eiken langs de Tongerseweg zijn allemaal 
nodeloos gekapt. Ook in Maastricht moet geleerd worden van het Sterrebos. Tot slot, 
moet Maastricht een duurzame energietransitie krijgen. Die niet ten koste gaat van 
Maastrichts groen en natuur, voor zonneweides. Duizenden Maastrichtse daken 
liggen nog te wachten op een zonnepaneel. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afbeelding 2. De Maastrichtse top 5 (vlnr Jules, Roland, Ria, Jamie en Chandra, met 
credits aan Paula Wielders voor de foto. En met een filmpje achter de QR-code. 
 
Naast gave foto’s hadden jullie ook een gaaf voorstelfilmpje (zie de QR-code). Er is nog 
genoeg te doen! En in Maastricht is dus een zeldzame hagedis bij de Kazematten? 
Dankjewel, maar inderdaad is er nog genoeg te doen in Maastricht. Een verantwoord 
natuurbeleid en dierenwelzijn zijn nog ver te zoeken bij de huidige partijen in de 
Maastrichtse gemeenteraad.  
 
De muurhagedis is daar een goed voorbeeld van. Maastricht is de enige plek in 
Nederland waar de muurhagedis voorkomt, meer bepaald in het Frontenpark. En 
ondanks de aanwezigheid van deze unieke fauna, moet er een sneltram naar Hasselt 
dwars door het leefgebied van de muurhagedis komen. In de aangrenzende Ravelijn 
zijn zelfs 12 luxe villa’s gebouwd bovenop deze unieke Maastrichtse soort, maar ook 
dieren als de vroedmeesterpad en de hazelworm. Dit toont wel aan dat de PvdD meer 
dan nodig is om de overige Maastrichtse partijen bewust te maken van échte groene 
belangen, dierenwelzijn en natuurbeleid. 
 
Hoe ziet jouw leven als raadslid er straks uit? Ga je nog schuiven met andere 
bezigheden? Het scheelt natuurlijk dat je nu geen lid meer bent van PINK! 
 



Klopt, ik ga het als raadslid enorm druk krijgen dus in dat opzicht kwam mijn PINK!-
pensioen niet helemaal ongelegen. Daarnaast ga ik een dezer dagen eindelijk 
helemaal afstuderen, en als ik eenmaal verkozen ben stop ik als fractiemedewerker 
bij de Heerlense PvdD-fractie. Het raadslidmaatschap combineer ik dan met mijn 
baan als fractiemedewerker bij de Limburgse PvdD-statenfractie. 
 
En hoe bevalt het wonen in Maastricht? 
Zeer goed! Hoewel ik mettertijd steeds beter mijn weg vond in Heerlen, voel ik mij 
toch meer thuis in Maastricht. Ik ben hier deels opgegroeid en heb hier gestudeerd, 
dus mijn sociale leven speelde zich hier al grotendeels af. Dat is nu alleen maar 
toegenomen, hetgeen in tijden van crisis en lockdowns een zeer welkome uitkomst is. 
Bovendien woon ik nu samen met mijn vriendin, Linda, en dat bevalt ook heel goed. 
Tot slot hebben we ook een tuin, waar ik graag in moestuinier. 
 
Wat is jouw favoriete Maastrichtse plek? 
Maastricht kent veel mooie plekken, zowel op cultureel, historisch en natuurlijk vlak. 
Maar ik moet zeggen dat mijn huidige favoriete plek het Jekerdal is. Ik woon nu in 
Biesland, en dan is het Jekerdal ideaal om met mijn hond te gaan wandelen, een frisse 
neus te halen en m’n gedachten te laten waaien na een lange dag werken. 
 
Heb je nog kunnen tuinieren nadat je bent verhuisd naar Heerlen en daarna naar 
Maastricht? 
Jammer genoeg niet omdat ik geen tuin had in Heerlen, dat viel mij wel zwaar. Toen 
ik nog in België woonde, had ik op een gegeven moment een moestuin van 250m2. Dat 
was weliswaar zwaar werken, maar ook elke dag genieten omdat je steeds weer 
opnieuw iets uit je eigen tuin op je bord kon toveren. Nu ik in Maastricht woon, heb 
ik gelukkig wel weer een tuin. Die ga ik de komende tijd omtoveren tot een heuse 

moestuin       
 
Wie is je favoriete kip?  
Ha een strikvraag, ik heb al mijn kippen even graag. Wat ik vooral mooi aan ze vind, 
is dat ze allemaal hun eigen karakter hebben en ik ze daarop kan inschatten. Zo is 
mijn mergellandhoender Koekoek een echte 
avonturierster, die voor de duvel niet bang is. Zij 
zal altijd de leiding nemen, waar bijvoorbeeld 
brabanter Mie en Brabants boerenhoen Gwenny 
achter haar aanlopen. Koekoek groet mij ook 
altijd als eerste, door naar mij te kakelen als ik ze 
roep en naar ze toeloop. Alle kippen hebben 
naargelang hun ras ook een eigen gekakel of 
zang, waar je ze aan kunt herkennen. Veel 
mensen weten niet van deze bijzondere 
eigenschappen van kippen, maar voor mij is het 
onbegrijpelijk dat mensen deze bijzondere 
dieren kunnen eten. Als mijn kippen eenmaal een 

Afbeelding 3. Jules’ kippen (vlnr 
Mie, De Professor, Hansie en Izzy) 



natuurlijke dood vinden na een lang en prachtig leven in de buitenlucht krijgen ze 
allemaal een mooi grafje. 
 
Wat vond je van PINK!? Hoe was het? 
Ik vond mijn periode zeer fijn, leerrijk en waardevol. Ik ben bijna 3 jaar lang 
bestuurslid geweest bij PINK Limburg en heb dat altijd met veel plezier gedaan. Het 
ontmoeten van leeftijdsgenoten die dezelfde ideeën en idealen delen, heeft voor mij 
altijd inspirerend gewerkt. Daarbij vormde mijn tijd bij PINK! ook een springplank 

naar een eerste functie bij de Partij voor de Dieren; net als bij jou, Indra      . Daar is 
PINK! uiteraard ook voor bedoeld: als kweekvijver voor politiek talent. Ik hoop dan 
ook dat ik vele PINK!’ers in politieke functies terug ga zien. 
 
Heb je er bepaalde dingen geleerd en kan PINK! wat van jou leren? 
Naast de workshops die ik bij PINK! over mijn passies mocht geven en waarbij ik mijn 
kennis kon delen, heb ik vice versa ook van workshops van andere PINK’ers mogen 
leren. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de workshop over duurzame energie van Marco 
Creemers, de duurzame kookworkshop van Martine Edixhoven en de workshop over 

duurzaam bankieren gegeven door jou, Indra       
 
Ontzettend veel succes met deze spannende stap! En alhoewel 
je geen PINK!’er meer bent als je straks in de raad komt, ben je 
desalniettemin een van de eerste PINK!-lijsttrekkers! En die 
titel is permanent. Alleen Christine Teunissen (Den Haag) en 
Cynthia Pallandt (Waterschap Brabantse Delta) gingen jou 
daarin voor! 
 
Dankjewel! Daar was ik me eigenlijk geeneens bewust van… 
wat een eer!  
 
Interview van Jules Vaessen, 
door Indra Gesink Afbeelding 4. Witte Kip 


