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1. TOPOS State of the art
Het is gedurende het jaar 2017 een beetje stil geweest rondom TOPOS. Dat had
meerdere redenen. In de eerste plaats zijn enkele reguliere bronnen van inkomsten vervallen, te weten de subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve
Industrie en de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Maastricht. In de tweede
plaats zijn er gedurende het verslagjaar mutaties opgetreden in het bestuur en in
de programmaraad. In de derde plaats, en dat is het belangrijkste, waren bestuur
en programmaraad de mening toegedaan dat na 7 ‘vette’ jaren van TOPOS een
bezinning nodig was op mogelijk 7 ‘minder vette’ jaren. Als gevolg van de economische crisis van de afgelopen jaren is de wereld van de bouw en van de ontwerpende disciplines behoorlijk opgeschut. Bureaus zijn verdwenen of behoorlijk uitgedund. Nieuwe bureaus, meestal van het karakter zzp’er, zijn tot de
‘markt’ van ontwerpers toegetreden en de ontwerpopgave is behoorlijk van karakter veranderd. Restauratie, renovatie, herbestemming zijn vandaag de dag
centrale begrippen, gekoppeld aan duurzaamheid, CO2-neutraal en toekomstbestendig. Kortom, alle reden om eens te rade te gaan bij de ‘achterban’ en de reguliere bezoekers van TOPOS-bijeenkomsten. Sandra van den Beuken, heeft als
toenmalig lid van de programmaraad, aan alle adressen van ons e-mailadressenbestand een vragenformulier toegestuurd betrekking hebbend op het oordeel
over onze activiteiten en op mogelijke suggesties voor de toekomst van TOPOS.
Ongeveer 130 personen hebben dit vragenformulier ingevuld en aan ons geretourneerd. De vrijgekomen informatie is zeer betekenisvol gebleken voor de positionering en programmering van TOPOS in de komende jaren. Er werden ook
gesprekken gevoerd met ‘zusterorganisaties’ in Maastricht en omgeving die zich
inzetten voor de ruimtelijke kwaliteit van Maastricht. Dank aan allen die de vragenlijst hebben ingevuld en aan de personen die aan de gesprekken hebben deelgenomen. Mede op basis van de resultaten uit de enquête en de gesprekken met
‘zusterorganisaties’ is een strategienotitie door TOPOS opgesteld en onderschreven door bestuur en programmaraad, waarin de toekomst van TOPOS vooral
wordt gezien als een platform voor ontwerpers, lokale overheid, bouwwe!1

reld, bedrijfsleven en vooral ook burgers om mee te denken en van gedachten te wisselen over de vele architectonische, stedenbouwkundige, landschappelijke, cultuur-historische en ruimtelijke vraagstukken waarvoor
Maastricht en de Euregio nu staat en in de toekomst zal staan.
Kernwoorden van de nieuwe strategie zijn:
•
•
•
•

meer aandacht voor de actualiteit,
meer bezoeken ter plaatse,
burgers en vooral jongeren actief bij de vraagstukken betrekken en
belangrijke inzichten van buiten aan de stad en regio kenbaar maken.

Dit wil TOPOS de komende jaren bereiken door middel van een reeks activiteiten, zoals
• de Dag van de Architectuur,
• dagexcursies en cursussen, maar ook door nieuwe activiteiten, zoals
• het bezoek brengen aan recent gerealiseerde architectonische en
stedenbouwkundige projecten in Maastricht en de Euregio,
• het uitnodigen van vermaarde architecten en stedenbouwers die
significant voor Maastricht en de regio kunnen zijn, als ook
• het op locatie de discussie aangaan met de ontwerpers en betrokken
partijen.
Mutaties in bestuur en programmaraad van TOPOS
Gedurende het verslagjaar hebben enkele mutaties in bestuur en programmaraad
plaatsgevonden.
Peter de Ronde heeft als lid van de programmaraad verzocht om zijn rol te beëindigen. Het bestuur heeft daarmee ingestemd en inmiddels is op passende wijze afscheid genomen van Peter, onder dankzegging voor de vele jaren actieve
inzet voor TOPOS.
Sandra van den Beuken heeft als lid van de programmaraad kenbaar gemaakt
dat drukke werkzaamheden haar beletten om verder deel uit te maken van de
programmaraad. Sandra is bedankt voor de inzet gedurende het afgelopen jaar.
Bas van der Pol heeft als voorzitter van de programmaraad kenbaar gemaakt
om zijn functie als voorzitter in te ruilen voor een rol als (gewoon) lid van de
programmaraad. Bas werd bedankt voor de vele jaren actieve inzet als voorzitter
van de programmaraad en werd succes gewenst als lid van de programmaraad.
Will Kohlen had eerder afscheid genomen van het bestuur, maar werd door het
bestuur gevraagd om zijn eerdere taken weer op zich te nemen. Will heeft daarmee ingestemd. Will werd bedankt voor zijn trouw aan TOPOS.
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TOPOS activiteiten 2017
In 2017 vonden de onderstaande activiteiten plaats:
TOPOS Dag van de Architectuur
Op zaterdag 17 juni 2017 werd door TOPOS samen met de gemeente Maastricht en de afdeling Zuid-Limburg van de BNA, de Dag van de architectuur
2017 georganiseerd. Er was een gevarieerd programma samengesteld rondom
het thema: ‘Maastricht in beweging’.

!
Op 9 locaties was het mogelijk om kennis te nemen van het gebouw. Architecten
gaven tekst en uitleg over de opdrachtstelling, de gewenste functie van het gebouw, de uitgangspunten van de ontwerpen en de uiteindelijke uitvoering. Het
betrof de volgende gebouwen:
• Lumière Cinema - Bassin 88
• Zorgcentrum Larisa - Bureau Europa - Boschstraat 9
• Stadhuis - Markt 78
• Kantoor Elisabeth Strouven Fonds - Abtstraat 3
• Sint Lambertuskerk - Koningin Emmaplein 7
• Basisschool El Habib - Silexstraat 41
• Trap ENCI-groeve - Luikerweg
• Kindcentrum de Geluksvogel - Balijeweg 101
• Sporthal Geusselt - Olympiaweg 81
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TOPOS bezoek en lezing De Geluksvogel
Op woensdag 11 oktober 2017 werd een lezing gehouden en een bezoek georganiseerd naar het gebouw IKC De Geluksvogel aan de Balijeweg 101 te Maastricht. Het betrof een ontwerp van architectenbureau UArchitects van Misak
Terzibasiyan uit Eindhoven, die daarmee de Victor de Stuersprijs 2017 won.

!
De avond werd ingeleid en begeleid door Bas van der Pol. Ruim 40 personen
hadden hiervoor ingetekend en konden kennis maken met de achtergronden, het
ontwerp en het praktisch functioneren van dit bijzondere schoolgebouw.
TOPOS Dagexcursie Zuid-Limburg

!

!

Op zaterdag 28 oktober 2017 werd door TOPOS een dagexcursie georganiseerd naar recente architectuurprojecten in Zuid-Limburg. Het programma was
als volgt:
09.00 uur Vertrek per luxe touringcar vanaf NS-station Maastricht (NS-station
aan de achterzijde Meerssenerweg)
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09.30 uur Bezoek Meerssen: Proosdijpark met Gloriëtte (Jeroen Verbeek), Maison de Ville (Coenen Sättele Architecten), Maison Proosdij (Coenen Sättele Architecten), Restauratie Proosdijschuur, Basiliek van het Heilig Sacrament, Mausoleum Petrus Regout
10.15 uur Koffiepauze (koffie/thee en vlaai)
11.00 uur Bezoek Houthem-St. Gerlach: Ronald McDonaldhuis (Hundertwasser), reconstructie station Houthem-St. Gerlach (Paul Tieman), St. Gerlachuskapel (Jos Hamers), St. Gerlachuskerk (restauratie Piet Mertens), Château St. Gerlach (restauratie HVN architecten), beeldentuin, Kasteelhoeve (Marco
Scheeren), St. Gerlach Paviljoen (Mecanoo)
13.00 uur Lunch in beeldenpark
13.30 uur Bezoek Valkenburg aan de Geul: Winkel- en woongebied Aan de
Kei (Philippe de Lange AWG), reconstructie Grendelpoort, Geulpoort en stadsmuren (Van Hoogevest), herinrichting kades van de Geul
15.00 uur Pauze op eigen gelegenheid
15.30 uur Vertrek naar Sittard
16.00 uur Bezoek Sittard: stedenbouwkundig plan Ligne (Jo en Geert Coenen),
reconstructie Keutelbeek en landschapsplan (Lodewijk Baljon), Bibliotheek en
commerciële ruimte (Penne Hangelbroek Rapp + Rapp Architecten), De Hogeschool Zuyd, Museum en Filmhuis De Domeinen (Jeanne Dekkers)
17.30 uur Terugreis naar Maastricht

!5

TOPOS Lezing ‘Kiezen voor karakter, de groene ruimte van Pottenberg’

!
Een zaal gevuld met circa 80 mensen heeft kennis genomen van het werk van
landschapsarchitect Vallen en de wijze waarop hij zijn gedachten heeft
uitgewerkt in de parochiewijken van Maastricht, meer in het bijzonder in
Pottenberg.
TOPOS Lezing samen met AF-Maastricht ‘Hedendaagse architectuur in
Frankrijk’
In samenspraak met de Alliance Francaise Maastricht heeft de voorzitter van
TOPOS een lezing verzorgd over ‘Hedendaagse architectuur in Frankrijk’. De
lezing werd gehouden in de Dominicanenkerk en werd door ongeveer 100
personen bijgewoond.
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TOPOS Lezingen en bezoek Eiffelgebouw
Op woensdag 20 december 2017 om 20.00 uur werden enkele lezingen en een
speciale rondleiding door het Eiffelgebouw georganiseerd.

!

!

Het majestueuze icoon van het industriële verleden van Maastricht, het Eiffelgebouw aan de Boschstraat, is gerenoveerd en ten dele al in gebruik bij het Student
Hotel. Op het moment van het bezoek was er een tentoonstelling over de maakindustrie in Maastricht, getiteld ‘De groeten uit Maastricht’. Deze expo bood
een prima gelegenheid om Topos te ontvangen en kennis te laten maken met de
‘nieuwe’ Eiffel. Het programma was als volgt:
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20.00 - 20.05 uur Opening door de voorzitter van Topos Nico Nelissen
20.05 - 20.10 uur Korte uitleg over gastlocatie Expo 'De groeten uit Maastricht'
door Joop Timmermans, gemeente Maastricht
20.10 - 20.30 uur Gebiedsontwikkeling Sphinxkwartier door Peter de Ronde,
stedenbouwkundige gemeente Maastricht
20.30 - 20.50 uur Renovatie Eiffelgebouw door Alain Nijssen, projectleider
Sphinx
20.50 - 21.10 uur Planontwikkeling Sphinx Zuid en Maagdendries/ Nuts door
Piet Joosten, directeur RO-Groep
21.10 - 21.20 uur Vragen en afsluiting door de voorzitter van Topos Nico Nelissen
21.20 uur Het gezelschap werd in 3 groepen met begeleider verdeeld, waarbij
Groep 1 direct naar Student Hotel ging en daarna Sphinxpassage
Groep 2 direct naar Sphinxpassage en daarna Student Hotel
Groep 3 eerst Sphinxpassage en daarna Student Hotel
Vanaf 22.15 uur werd geborreld in de bar beneden van Lumière. Er namen ongeveer 90 personen aan deze bijeenkomst deel. Er was sprake van overintekening waardoor een aantal mensen teleurgesteld moest worden.
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TOPOS dankt Sponsoren en Vrienden voor hun jaarlijkse bijdrage!
Bestuur en Programmaraad
De samenstelling van bestuur en programmaraad van TOPOS was eind 2017 als
volgt:
Bestuur
Nico Nelissen, voorzitter
Guido Quanjel, secretaris
Wim Heuts, penningmeester
Will Kohlen, lid
Jos Kramer, lid
Programmaraad
Math Reneerkens
Bas van der Pol

Hoofdsponsor
− Architecten aan de Maas Maastricht – Rotterdam

!
Sponsoren
− SATIJNplus Architecten Born

!
− Architectenbureau van de Staay Maastricht
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!
− Bremen Bouwadviseurs

!
− iNeX Architecten Maastricht
!
• Frencken Scholl Architecten Maastricht

!
• N Architecten

!
− Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants
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!
• Bpd ontwikkeling

!
− 3W New Development

!
• element a

!
• Huiswerk Architecten
!
− Bouwbedrijf Lemmens Maastricht / Valkenburg

!
− AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV
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!
− BMN Bouwmaterialen
!
• van der Werf & Nass bv

• !
DEDRIE architecten, De Steeg 3, Schimmert

• !
• Ir. Boudewijn Snelder
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