
TOPOS-JAARVERSLAG 2020 

Maastricht, 31 december 2020. 

Gedurende het (corona)jaar 2020 heeft TOPOS - ondanks alles - de 
volgende activiteiten ondernomen: 

Maastricht: stad in een regio zonder grenzen!? 
Datum: maandagavond 13 januari 2020 
Plaats: Stayokay, Maasboulevard, Maastricht 
Tijd: 20.00-22.00 uur 

Gedurende de afgelopen decennium is Maastricht behoorlijk ‘op de schop’ 
gegaan. Grote projecten, zoals de Groene Loper, Het Sphinxkwartier, het 
Frontenpark, de Tapijnkazerne en bijvoorbeeld het ENCI-gebied werden 
doorgevoerd. Ze hebben het gezicht van Maastricht veranderd en 
aangevuld. Wat betekenen deze en andere projecten voor de Euregio? 
Heeft Maastricht de ambitie om een leidende rol te spelen in de 
Euregionale ontwikkeling? Welke ruimtelijke plannen staan er voor de 
toekomst in Maastricht op de agenda en in hoeverre dragen die bij aan het 
proces van ‘place making’ in de Euregio? 
Lezingen door Prof. drs. Harry Welters, Ir. Nicole Maurer en Ir. Marc 
Maurer 

De Euregio: tussen realiteit en illusie!? 
Datum: maandagavond 10 februari 2020 
Plaats: Jan van Eyck Academie, Academieplein 1, Maastricht 
Tijd: 20.00-22.00 uur 

Over de Euregio waarvan Maastricht deel vormt wordt veel gesproken en 
geschreven, maar wordt er ook iets gedaan met al die woorden en teksten? 
Het gemeentelijke beleidsjargon staat bol van verwijzingen naar de rol en 
betekenis van Maastricht in de Euregio. Maar gaat het hier om ‘wishful 
thinking’, om ‘Euregionaal verbaal geweld’ of schuilt er achter die noties 



een stedenbouwkundige en architectonische realiteit die niet kan worden 
ontkend? 
Lezingen door Ir. René Daniëls, Ir. Nicole Maurer en Ir. Marc Maurer 

De Blauwe Loper 
Datum: maandagavond 17 februari 2020 
Plaats: Jan van Eyck Academie, Academieplein 1, Maastricht 
Tijd: 20.00-22.00 uur 

Vanuit de tijd van prachtwijken met een ruim programma en 
mogelijkheden, was er een periode van crisis die ook ruimte gaf voor 
bezinning en creativiteit. Burgers aan zet. Nu lijkt er een nieuw 
evenwicht dat ruimte geeft aan mooie duurzame ontwikkelingen in de 
stad. Ook bij de herstructureringsopgave in de buurt Blauwdorp 
(Mariaberg) duurde het jaren voordat partijen ‘ja’ konden zeggen tegen 
een gezamenlijke aanpak. Ambities waren divers, maar kwamen samen 
op de sterke gezamenlijke wens van verbetering van de woonomgeving. 
De opgave is breed en vraagt om een gecombineerd spoor van een 
fysieke en een sociale aanpak. Nu is er een gezamenlijk plan waarin 
wonen, mobiliteit, groen, duurzaamheid, gezondheid en sociale 
versterking samen komen.  
Lezing door Anouk Crapts 

Mijn favoriete gebouw in Maastricht en omgeving 

M I J N  F A V O R I E T E  G E B O U W 
I N  M A A S T R I C H T  E N  O M G E V I N G

A R C H I T E C T U U R C E N T R U M - M A A S T R I C H T 



We ontvingen 140 inzendingen voor ‘Mijn favoriete gebouw in Maastricht 
en omgeving’. Een eclatant succes! De inzendingen zijn in boekvorm 
verschenen. De oplage van 1.100 exemplaren was direct al helemaal 
uitverkocht! 

Geschiedenis van de architectuur 
Er is een (gratis) cursus ‘Geschiedenis van de architectuur’ 
aangeboden.Deze cursus was gebaseerd op de boeken ‘Oog voor 
Architectuur in Europa’ , ‘Strijd om architectuur in Europa’  en ‘Hart voor 
architectuur in Europa’ van onze voorzitter Nico Nelissen. 

Quiz: Teun Swinkels tekent Maastricht 
De welbekende architect Teun Swinkels heeft in de afgelopen jaren 
tekeningen gemaakt van Maastrichtse gebouwen. Een selectie daaruit is  
het afgelopen jaar via onze website (www.toposmaastricht.com) getoond 
met daaraan gekoppeld een vraag. Van de tekeningen is een fraai boekje 
gemaakt dat (mede) gefinancierd werd door ‘architectenaandemaas’. De 
quiz werd gewonnen door Servé Minis. 

‘Memories are made of this’: Herman van den Bosch brengt het 
Maastricht van vroeger in herinnering 

In samenspraak met de erfgenamen van de tekenaar en schilder Herman 
van den Bosch werden schetsen, aquarellen, gouaches en dergelijke 
getoond van het Maastricht zoals het zo’n 50 jaar geleden was. Het 
verzoek was: stuur ons uw herinneringen aan de betreffende plek. Daarvan 
is op grote schaal gebruik gemaakt. De meest trouwe inzender was Appie 

http://www.toposmaastricht.com


Luermans die als beloning een e-book van zijn inzendingen heeft 
gekregen. 

René Daniëls: stedenbouwer in hart en nieren 

De stedenbouwer René Daniëls heeft ruim 40 jaar op een intense en 
gevarieerde wijze bijgedragen aan de ruimtelijke vormgeving van talrijke 
steden en gebieden in Nederland en ook in het buitenland (met name 
België, Duitsland en Frankrijk). Jarenlang was hij stedenbouwkundige van 
de gemeente Maastricht. Een aantal jaren geleden verscheen een 
monografie over zijn leven en werk. TOPOS biedt u - na overleg met René 
Daniëls - een gratis E-Book aan van deze monografie, getiteld: ‘René 
Daniëls: stedenbouwer in hart en nieren’. 

Dutch-Profiles 
In de rubriek 'TOPOS-TV’ werd gestart met een reeks Youtube-filmpjes 
van Nederlandse architecten. 

Fotowedstrijd ‘Maastricht: Oog voor detail’  
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René Daniëls is al 40 jaar lang een gepassioneerde steden-
bouwer. Dit gegeven is aangegrepen om met hem, in de 
vorm van een gesprek, een tussenbalans op te maken van 
zijn leven en werk. Het is een waar tijdsbeeld geworden van 
een belangrijke periode uit de geschiedenis van het vakge-
bied van de stedenbouw. Het boek schetst de ambities van 
de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, toen de 
maatschappij nog erg maakbaar leek en aan stedenbouw 
een belangrijke rol werd toebedacht. Het beschrijft ook de 
economische recessie uit de jaren tachtig met een verlies 
aan vertrouwen in stedenbouw en gemeentelijke steden-
bouwkundige diensten. De ‘markt’ gaat op het gebied 
van de ruimtelijke ontwikkeling een steeds belangrijke-
re rol spelen, vaak in combinatie met de gemeentelijke 
overheid. PPS-constructies winnen aan populariteit. De 
stedenbouwer en de stedenbouwkundige bureaus moe-
ten zich heroriënteren, zowel qua opgave waarmee ze 
te maken krijgen, als qua context waarbinnen ze moeten 
opereren. Nu is er opnieuw een discussie gaande over de 
vraag of de stedenbouwer in het begin van de 21ste eeuw 
niet te zeer als slippendrager van marktpartijen fungeert. 
Daarbij rijst de kwestie of er niet behoefte is aan een meer 
zelfverzekerde stedenbouwer die weer echt lijnen (letter-
lijk en figuurlijk) durft uit te zetten. Velen die samen met 
René Daniëls aan de stedenbouwkundige (veld)tocht van 
de afgelopen 40 jaar hebben meegedaan, vertellen over 
hun ervaringen met een ‘unglaublich liebenswürdig of-
fenen und unkomplizierten Menschen’, zoals een van de 
(buitenlandse) collega’s hem omschrijft. 



  
Aan de deelnemers van de wedstrijd werd gevraagd om een (digitale) foto 
te maken van een detail van een gebouw in Maastricht. De wedstrijd liep 
over een periode van zes weken. In iedere week werd een bepaald thema 
aan de orde gesteld, dat als inspiratiebron voor de foto fungeerde. 

De inzendingen werden beoordeeld door ons bestuurslid Will Köhlen, 
samen met de professionele fotograaf John Sondeyker. Er is een fraai 
juryrapport opgesteld. De winnaar van de fotowedstrijd was Jan Bakker. 

Engelen van Maastricht 

Ivo Rosbeek en Roland van Bussel (Programmaraad TOPOS) hebben de 
eerste Topos podcast opgenomen waarin ze samen auteur Jules 
Coenegracht interviewden. Coenegracht schreef het boek ‘Engelen van 
Maastricht’ en gebruikt deze stad als hét decor voor zijn 21 korte verhalen. 
Deze opnames zijn gemonteerd en hier als podcast te beluisteren . 
#architectuurcentrum #topos #maastricht 

Maastricht: op weg naar een nog mooiere stad! 

Zeg tegen een Maastrichtenaar dat hij in een mooie stad woont en hij zal 
meteen antwoorden: ‘Dat is een waarheid als een koe’. Maar vraag aan 
dezelfde Maastrichtenaar of er plekken in de stad zijn die er belabberd 
bijliggen en die verbeterd zouden moeten worden, dan zal hij je trakteren 
op talrijke voorbeelden. TOPOS, architectuurcentrum Maastricht, zet zich 

https://www.julescoenegracht.nl/
https://www.julescoenegracht.nl/
https://soundcloud.com/topos-maastricht/topos-engelen-van-maastricht
https://www.studioivorosbeek.com/blog/search/.hash.architectuurcentrum
https://www.studioivorosbeek.com/blog/search/.hash.topos
https://www.studioivorosbeek.com/blog/search/.hash.maastricht


in om in Maastricht de ruimtelijke kwaliteit in de brede zin van het woord 
te bevorderen. Wij hebben iedereen in Maastricht opgeroepen om ons op 
de hoogte te stellen van plekken in de stad die ruimtelijk verbeterd zouden 
kunnen/moeten worden. We hebben 124 inzendingen binnen gekregen en 
deze worden gebundeld in een boek dat begin 2021 het daglicht zal zien. 

Website TOPOS  
Op onze website www.toposmaastricht.nl kunt u alle informatie vinden 
over bestuur en organisatie van TOPOS, als ook over onze activiteiten. 
Neem eens een kijkje op onze website en laat u verrassen door de veelheid 
en gevarieerdheid van onze activiteiten! U kunt TOPOS steunen door 
Vriend te worden van TOPOS (slechts Euro 25,= per jaar) of door TOPOS 
te sponsoren (vanaf Euro 250,= per jaar). Aanmelding, dan wel nadere 
informatie hierover bij n.nelissen@xs4all.nl  

TOPOS op Youtube  

Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje:  

https://youtu.be/6gJvS0SskIg  

TOPOS op Facebook  

TOPOS heeft nu ook een Facebooklink www.facebook.com/
topos.architectuurcentrummaastricht <http://  

www.facebook.com/topos.architectuurcentrummaastricht>.  

TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, 
stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieur- 
architecten 
Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-
lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, 
stedenbouwers, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Iedere 
lezing telt voor 2 uren; dus als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de 
kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de bij- en nascholing. U 
moet zelf registreren welke lezingen u bijwoont en verder moet u vanaf 1 
januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers informeren over wat u aan bij- 
en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer om naar de TOPOS-
bijeenkomsten te komen!  



Sponsor of vriend van TOPOS?  

Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij 
n.nelissen@xs4all.nl. Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u 
uiterst relevante doelgroep! Vanaf nu worden in onze Nieuwsbrieven ook 
de namen vermeld van de Vrienden van TOPOS (zie onderaan de 
Nieuwsbrief). Bent u nog geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= 
over op rekeningnummer IBAN: NL27INGB0673964167 van Stichting 
TOPOS o.v.v. Vriend. TOPOS is vooral voor u bedoeld!  

Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS 
heeft de ANBI-status !!! 
De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag 
dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan 
het gesponsorde bedrag). Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! 
Voor nieuwe sponsoren een reden te meer om zich bij TOPOS als sponsor 
aan te melden. Neem contact op met n.nelissen@xs4all.nl  

TOPOS website  

Voor alle informatie over TOPOS zie: www.toposmaastricht.nl  

Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: n.nelissen@xs4all.nl.  

Sponsoren  

De activiteiten van TOPOS werden mede mogelijk gemaakt door een 
financiële bijdrage van:  

Hoofdsponsoren  

Architecten aan de Maas Maastricht – Rotterdam  

  



Sponsoren  

SATIJNplus Architecten Born  

 

Architectenbureau van de Staay Maastricht  

  
iNeX Architecten Maastricht !  

 

N Architecten  

 

3W real estate  

 



AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV  

 

van der Werf & Nass bv  

 
 DEDRIE architecten, De Steeg 3, Schimmert  

 
! 
Quanjel Bouwkundig Advies en Management  

 

Oostwegel Collection 



Normandy Bar & Gourmet 

Frencken | Scholl Architecten 

Ritzen Architecten 

Bert van Bunningen 

Boudewijn Snelder  

Maastricht, 31 december 2020.  


