Verslag TOPOS 2013
Voorwoord
Dit verslag bevat een overzicht van de activiteiten die door TOPOS in het jaar 2013 zijn
uitgevoerd. Het geeft een beeld van de aard en omvang van de activiteiten van een zeer actief
TOPOS. De belangstelling die er in dit jaar was voor alles wat door TOPOS werd
georganiseerd, stemt tot grote tevredenheid. De realisatie van het programma was mogelijk
door bijdragen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de gemeente Maastricht, van
een aantal sponsoren en opbrengsten als gevolg van verzorgde cursussen. Langs deze weg
danken wij het fonds, de gemeente, de sponsoren en onze Vrienden voor hun jaarlijkse
bijdrage.
Maastricht, 31 december 2013.
De voorzitter van het bestuur van TOPOS, Prof. dr. Nico Nelissen
Secretaris van het bestuur van TOPOS, Guido Quanjel
Door TOPOS werden in 2013 de volgende activiteiten georganiseerd:
Het TOPOS programma 2013 bestond uit de volgende onderdelen:
A. Lezingenreeks: ‘In (her)ontwikkeling’
B. Raakvlakken
C. Creatieve bouwplaten
D. Architectuur en literatuur
E. Kunsttour Maastricht
F. Dag van de Architectuur
G. Excursie Genk en Eisden (B)
H. Bijzondere bijeenkomst over Stadsidealen tussen ambitie en realiteit

A. ‘IN (HER)ONTWIKKELING’
07 januari 2013
Samen ontwikkelen: collectief particulier opdrachtgeverschap
Enkele jaren geleden werd in Nederland het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
ontstaan. Langzaam komen de eerste projecten van de grond. CPO is ontstaan om de macht
van projectontwikkelaars te reduceren en meer utopische, persoonlijke projecten te realiseren.
In theorie ware het denkbaar dat de winsten die commerciële partijen maken bij de
ontwikkeling van vastgoed ten goede te laten komen aan het bouwende particuliere collectief.
CPO is de laatste jaren door professionele partijen omarmd met de gedachte om
ontwikkelingen op gang te helpen. Commerciële partijen (corporaties en
projectontwikkelaars) hebben de laatste jaren moeite de financiering van hun projecten rond
te krijgen. CPO lijkt, om allerlei redenen, een ontwikkelingsstrategie die problemen in de
huidige bouwwereld kan ontlopen. Maar wat zijn de moeilijkheden bij deze vorm van

ontwikkeling? Waarom heeft CPO nog geen grote vlucht genomen? Is CPO een probaat
middel voor de Maastrichtse context?
Sprekers:
• Inleiding op het thema CPO door Peter Vandenboorn, lid programmaraad TOPOS
• Inleiding door Architectenbureau Marc Koehler Architects te Amsterdam met focus op
samenwerkingsproject ‘CPO-Houthavens’.
Discussie:
• Jeroen Bollen van Avenue2
• Vertegenwoordiger van woongroep Zuid Maastricht.
De discussie stond onder leiding van Prof. dr. Nico Nelissen.
Aan de bijeenkomst werd door circa 90 personen deelgenomen.
04 februari 2013
Nieuwe ontwikkelingen op de woningmarkt: een reddingsplan
De woningmarkt in Nederland zit op slot. De prijsdaling van woningen lijkt voorlopig nog
niet te stoppen en mensen zijn financieel gebonden aan woningen die niet meer bij hen
passen. Vanuit diverse hoeken worden er reddingsplannen opgesteld die de markt weer op
gang moet trekken. De basisgedachte achter deze plannen is dat huizenprijzen moeten
stabiliseren en dat de doorstroming weer op gang moet komen. De Nederlandse overheid lijkt
echter steeds minder invloed te (willen) hebben op de woningmarkt. In de landen om ons heen
is het herstel al gaande. Hoe komt het dat Nederland deze heropleving niet kan volgen? Daar
komt bij dat perifere regio’s kwetsbaarder zijn, dan meer centraal gelegen regio’s.
Demografische krimp in Limburg zorgt ervoor dat de negatieve aspecten van de crisis op de
woningmarkt hier harder aankomen. Hoe gaat men in Maastricht met dit vraagstuk om? Volgt
men de landelijke ontwikkelingen en wacht men af op betere tijden? Of worden er lokale
initiatieven genomen om op een eigen en originele manier de woningmarkt uit het slop te
halen?
Sprekers:
• Prof. dr. Piet Eicholtz: Hoogleraar Real Estate Finance Universiteit Maastricht
• Peter Bertholet, programmaleider wonen bij Parkstad Limburg
De discussie stond onder leiding van Prof. dr. Nico Nelissen.
Er waren circa 110 personen aanwezig bij deze bijeenkomst.
04 maart 2013
Evenementenarchitectuur: een vervolg geven aan ontwikkelingen
Het is interessant om te zien hoe in het verleden investeringen in grootschalige infrastructuur
een voorwaarde waren voor evenementen als Wereldtentoonstellingen, Olympische Spelen,
WK’s en Floriades. Momenteel is een kentering te bespeuren: de infrastructuren voor deze
grootschalige evenementen krijgen een steeds tijdelijker karakter. Maar ook worden ze steeds
vaker binnen de bestaande stad gerealiseerd, in plaats van er buiten. Ook spelen tijdelijke
gebouwen en tijdelijke openbare ruimten een steeds grotere rol. Dit was bijvoorbeeld te zien
bij de infrastructuur van de Olympische Spelen in London 2012, maar ook bij de plannen voor
de Expo2017 in Luik (B). Interessant is om te kijken op welke wijze ‘efemere’ gebouwen en
infrastructuur een rol spelen bij de plannen voor VIA2018. Het is verder interessant na te gaan

hoe deze grootschalige evenementen, ondanks hun tijdelijke karakter, invloed blijven
uitoefenen op de ontwikkeling van de stad.
Sprekers:
• Ruurd Gietema, partner bij KCAP Rotterdam sprak over London Legacy 2012
• Thijs van Spaandonk, stedenbouwkundige bij VenhoevenCS sprak over Expo2017
Luik
De discussie stond onder leiding van Prof. dr. Nico Nelissen
Er waren circa 80 personen aanwezig bij deze bijeenkomst.
08 april 2013
Nieuwe ontwikkelingen bij aanbestedingen
De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe vormen van aanbesteding ontstaan waarmee
architecten en opdrachtgevers geconfronteerd worden. Zo zijn er bijvoorbeeld de PPSconstructie (Publiek Private Samenwerking), de DBFMO-constructie (Design Build Finance
Maintain and Operate), de Europese Aanbesteding en de Open Oproep in België. Voor zowel
opdrachtgevers als ontwerpers, met name jonge, beginnende ontwerpers, vormen deze
constructies een groot obstakel bij het verwerven van opdrachten. Onder druk van de
economische crisis, maar ook vanwege decentralisatie, blijken aanbestedingsinstrumenten
steeds vaker ingericht om het risico van inschrijvende partijen te verlagen. Deelnemende
partijen worden gedwongen tot samenwerking vooraf. Dit vraagt grote investeringen en
risico’s die alleen grote, draagkrachtige partijen kunnen nemen. Ook zijn veel
aanbestedingsconstructies gebaseerd op het vooraf toetsen van de relevante ervaring van de
ontwerpers. Dit maakt het voor jonge, beginnende ontwerpers zeer moeilijk hieraan deel te
nemen. Het blijft ook de vraag of de opdrachtgever wel altijd gebaat is bij ervaren en wellicht
minder innovatieve opdrachtnemers of bij voor specifieke projecten gevormde
samenwerkingsconstructies tussen verschillende opdrachtnemers. Architectuur Lokaal
ontwikkelt nieuwe aanbestedingsinstrumenten waarin de bezwaren van opdrachtgevers en
opdrachtnemers worden meegenomen en stelt deze beschikbaar via het Steunpunt
Ontwerpwedstrijden middels het ‘Kompas’. Sinds kort is er ook een Kompas-light ontwikkeld
waarin een ‘Nederlandse Open Oproep’ mogelijk wordt. En welke mate zullen deze nieuwe
instrumenten het aanbesteden en verwerven van opdrachten vergemakkelijken?
Sprekers:
• Michel Geertse, Architectuur Lokaal
• André Kempe, Atelier Kempe Thill architects and planners
De discussie stond onder leiding van Prof. dr. Nico Nelissen.
Er waren circa 50 personen aanwezig bij deze bijeenkomst.
06 mei 2013
Zelf geïnitieerde ontwikkeling
Niet voor alle bouwprojecten is een ervaren, professionele of institutionele opdrachtgever van
belang. Er zijn projecten die ontstaan als een reactie op stroef beleid, als reactie op een
bijzondere context of uit een specifieke vraag uit de samenleving. Ontwerpers, burgers en
bewoners nemen steeds vaker het initiatief bij het tot stand brengen van projecten. Er zijn
steeds meer voorbeelden van architecten die zelf aan het ontwikkelen slaan, eenmalige
opdrachtgevers die iets willen verbeteren of op gang brengen in hun omgeving. Ook zijn er

groepjes specialisten en belanghebbenden die op eigen initiatief vastgelopen
(probleem)projecten weer op gang proberen te krijgen of antwoorden proberen te formuleren
op vragen die de crisis in de bouwwereld oproept. De mix van eigenbelang en algemeen
belang vormt vaak de grondslag voor deze projecten. Wat zijn de beweegredenen voor deze
‘zelfontwikkel-initiatieven’? Hoe ontstaan ze en, belangrijker nog, hoe kunnen ze tot
realisatie gebracht worden? Slagen deze projecten? Lukt het groepen mensen om in nieuwe
non-profit samenwerkingsverbanden antwoorden te formuleren op de problemen in de
vastgelopen vastgoedontwikkeling? Tijdens deze TOPOS-bijeenkomst vindt een verkenning
plaats van enkele zelf-geïnitieerde projecten. Aan het woord zullen komen: architecten die
zelf projecten ontwikkelen, een opdrachtgever/groep bewoners die bij gebrek aan budget of
politieke wil zelf een project heeft gerealiseerd en het ‘Stadslab Maastricht’, een groep
specialisten die door de gemeente Maastricht is uitgenodigd om ideeën te ontwikkelen voor
het vlot trekken van vastgelopen (prestige)projecten.
Sprekers
• Overtreders-W / Hester van Dijk (n.a.v. Noorderparkbar Amsterdam en openlucht
restaurant)
• Studio Papaver / Zineb Seghrouchni (n.a.v. Studio for unsolicited architecture)
• Vrienden van het Boetzelaerpark / Sven Gutker de Geus
• Maastricht Lab / Tim Prins
De discussie stond onder leiding van Prof. dr. Nico Nelissen.
Er waren circa 45 personen aanwezig bij deze bijeenkomst.
03 juni 2013
Verduurzaming als vliegwiel voor vastgoedontwikkeling
De duurzame revolutie lijkt zich door te zetten. Pogingen worden ondernomen om duurzame
energie op te wekken. Maar om een hele stad te verduurzamen, is opwekking van duurzame
energie alléén niet voldoende. Ook de bestaande bebouwde omgeving en visie op nieuwbouw
moeten aangepast worden om in de toekomst efficiënter met energie te kunnen omgaan. Maar
de duurzame onderdelen van een architectonisch ontwerp worden nog vaak gezien als een
kostenverhoging. Duurzaamheid kan ook als vliegwiel werken voor ontwikkelingen. Door op
een andere manier te kijken naar exploitatiekosten en investeringen, door traditionele
verdienmodellen los te laten, kunnen verduurzamingsstrategieën veel gemakkelijker in een
ontwerp worden ingebouwd. Bij de ontwikkeling van het nieuwe stadskantoor van de
gemeente Venlo heeft men dit gedaan. Daar bouwt men nu aan een zeer ambitieus project van
architect Kaaijvanger-Urbus dat de ‘Cradle to Cradle’-doelstelling volledig omarmt. Hoe is
het mogelijk om binnen het vooraf gestelde budget gebaseerd op een traditioneel gebouw toch
een uiterst duurzaam gebouw te realiseren? Om een duurzame samenleving te creëren,
moeten zowel op gemeentelijke schaal als op de schaal van het individuele gebouw
belangrijke aanpassingen plaatsvinden, zowel aan de zijde van het energieaanbod, als aan de
zijde van de energievraag. In een duolezing zal er aandacht zijn voor de beide kanten van de
duurzame transitie.
Sprekers:
• Michel Weijers, projectleider gemeente Venlo
• Bas Woldman, PRO architekten

De discussie stond onder leiding van Prof. dr. Nico Nelissen.
Er waren ongeveer 60 personen aanwezig bij deze bijeenkomst.
09 september 2013
De toekomst van publieke gebouwen als motoren voor stedelijke ontwikkeling
De gemeente Maastricht onderzoekt de mogelijkheid om een aantal cultuurinstellingen uit de
stad te verplaatsen naar het gebied nabij het Bassin, de Timmerfabriek en het voormalig
Sphinx-terrein. Deze instellingen worden aangetrokken om als motor te fungeren bij de
stedelijke ontwikkeling in dit gebied. Na diverse tijdelijke initiatieven zal Filmhuis Lumière
in 2015 waarschijnlijk de eerste cultuurinstelling zijn die een vast onderkomen krijgt in de
Timmerfabriek aan het Bassin. Een klustering van cultuurinstellingen vindt momenteel ook in
veel andere steden plaats. In Amsterdam bijvoorbeeld zien we een concentratie ontstaan van
cultuur en publieke gebouwen rond de IJ-oevers. In Rotterdam is een Museumkwartier
ontstaan. Maar is het custeren van cultuurinstellingen wel zo verstandig? Welke wonden laat
het vertrek van cultuurinstellingen achter in het sociaaleconomisch (en fysieke) weefsel van
de stad? En in welke mate profiteren de cultuurinstellingen daadwerkelijk van elkaars fysieke
nabijheid?
Spreker:
• Maurits de Hoog, Dienst Ruimtelijke Ordening gemeente Amsterdam
Discussiepanel:
• Jake Wiersma, stedenbouwkundige gemeente Maastricht
• Tim Prins, Maaastricht Lab
• Nico Haane, directeur Filmhuis Lumière
De discussie stond onder leiding van Nico Nelissen.
Er waren circa 75 personen aanwezig bij deze bijeenkomst.

07 oktober 2013
Grenzen aan herontwikkeling: de sloophamer
Maastricht wil, net als andere gemeenten in Limburg en Nederland, zoveel mogelijk panden,
waarvan de oorspronkelijke functie verloren is gegaan, hergebruiken. Zeker die panden die tot
ons culturele erfgoed behoren. Maar het zijn er veel en herbestemming is een complexe
opgave. Soms lijkt sloop de enig overgebleven optie om leegstand te voorkomen.
Sprekers:
• J.B. Benraad, initiatiefnemer van het Transformatieteam en lid van het H(ergebruiks)team verbonden aan de RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed).
Hij vertelde over het afwegingsproces en de (onverwachte) kansen hierin, dat aan een
mogelijk sloopbesluit vooraf gaat.
• A. Mackic, architect van Rietveld Landscape. Zij benaderde de
leegstandsproblematiek vanuit een heel ander perspectief. Zij schetst symptomen van
leegstand en laat de kracht van ontwerpend onderzoek zien om daar iets mee te doen.
• T. van der Linden van de gemeente Maastricht presenteerde het afwegingskader dat de
gemeente hanteert om keuzes te kunnen maken in de omgang met leegstaande
gebouwen.

Debat
De avond werd afgerond met een debat tussen de sprekers, aangevuld met mw A. Crombach
van Woonpunt projectontwikkeling.
De discussie stond onder leiding van Nico Nelissen
Er waren circa 70 personen aanwezig bij deze bijeenkomst.
04 november 2013
DRIELANDENPARK: GRENSOVERSCHREIDENDE
LANDSCHAPSONTWIKKELING
Het landschap van de Euregio Maas-Rijn kent een grote samenhang. Het Drielandenpark
vormt daarvan de historische 'binnentuin'. Cultuurhistorie, vooral het industriële verleden,
heeft duidelijke sporen in het landschap achtergelaten, los van de landsgrenzen. De provincie
Limburg (NL) is samen met Wallonië, Vlaanderen, de Stad Aken en de Stadsregio Aken bezig
met een studie naar een landsgrenzen overschrijdende visie op behoud, ontwikkeling en
beheer van het landschap in het Drielandenpark onder de titel LP3LP (‘Landscape Policy for
the Three Countries Park’). Dit project is een platform voor samenwerking over de
landsgrenzen heen bij de structurering en vormgeving van het Euregionale landschap. Het
eindresultaat moet een
grensoverschrijdende
inspiratiebron bieden voor
betrokken overheden inzake behoud, ontwikkeling en beheer van de landschappelijke
kwaliteiten van het Drielandenpark. Enkele vragen die in deze studie aan de orde komen
zijn: Wat is de Europese identiteit van het Drielandenpark? Wat zijn de kernkwaliteiten van
het landschap in het Drielandenpark en hoe kunnen deze worden versterkt in behoud,
ontwikkeling en beheer van het landschap? Waarom zijn eerdere grensoverschrijdende
projecten zoals ‘groenmetropool’ en ‘pays-de-terrils’ niet succesvol gebleken en biedt LP3LP
meer kansen op een Euregionale sturing van landschappelijke ontwikkeling?
Sprekers:
• Jan Houwen, over de noodzaak voor en de opzet van het project LP3LP.
• Annet Kempenaar (Wageningen Universiteit) of Frank Lohrberg (RWTH Aachen),
met een verkenning van het Euregionale landschap en een presentatie van de eerste
resultaten van LP3LP.
Paneldiscussie onder leiding van Nico Nelissen met Ben Taken (landschapsarchitect),
Christine Hahn (stedenbouwkundige) en Jeroen Verbeek (landschapsarchitect)
Er waren 70 personen die bij de bijeenkomst aanwezig waren.
02 december 2013
MOBILITEIT: DE SLEUTEL VOOR EUREGIONALE ONTWIKKELING?
Urbagora uit Luik heeft de afgelopen jaren enkele zeer interessante alternatieven ontwikkeld
voor gepland en bestaand openbaar vervoer in de regio Luik. Ook in Zuid-Limburg en
Belgisch Limburg zijn verschillende initiatieven ontplooid om grensoverschrijdende
openbaarvervoerverbindingen tot stand te brengen. De tram Maastricht-Vlaanderen (definitief
besluit december 2012) lijkt op korte termijn gerealiseerd te worden. Ook is er sprake van het
doortrekken van de intercity van Heerlen naar Aachen. Al jaren probeert Maastricht,
vooralsnog tevergeefs, de treinverbinding Maastricht-Luik/ Brussel structureel te verbeteren.
Wat is het belang van openbaarvervoerverbindingen in de Euregio Maas-Rijn? Wat is hun
noodzaak en wat zijn de randvoorwaarden voor het slagen van deze infrastructurele

projecten? Hoe essentieel zijn deze openbaarvervoerverbindingen voor het slagen van het
totale project ‘de Euregio’?
Sprekers:
• Pascal Wauben, stadsstedenbouwkundige gemeente Sittard-Geleen
• Rob van der Bijl, stedenbouwkundige
De discussie stond onder leiding van Nico Nelissen.
Aan de bijeenkomst hebben 70 personen deelgenomen
B. RAAKVLAKKEN
Topos organiseerde een reeks lezingen onder de titel ‘Raakvlakken’, specifiek bedoeld om het
blikveld op het vakgebied van architectuur en stedenbouw te verbreden. Een tiental
kunstenaars, ontwerpers en theoretici wier oeuvre raakvlakken heeft met de architectuur
worden uitgenodigd om vanuit een origineel gezichtspunt inspiratie aan te dragen voor het
debat over ruimtelijke kwaliteit. De lezingen zullen plaatsvinden op woensdagavonden
gedurende 2013, waarschijnlijk in ‘De Timmerfabriek’.
‘Design with an attitude’
De reeks Raakvlakken 2013 wil de achterliggende, kritische houding van de genodigde
sprekers volledig tot zijn recht laten komen. Ontwerpen en kunstwerken kunnen functionele
antwoorden zijn op vragen van allerlei typen opdrachtgevers uit de maatschappij. Een
persoonlijke kritische houding beïnvloedt, zij het in gevarieerde mate van zichtbaarheid, de
wijze waarop die houding in de vormgeving wordt vertaald. Raakvlakken 2013 wil antwoord
geven op de vraag: ‘Is er anno 2013 behoefte aan en is er voldoende ruimte voor een
persoonlijke kritische houding van kunstenaars en ontwerpers bij het geven van een antwoord
op een opdracht?
Topos organiseerde een reeks lezingen onder de titel ‘Raakvlakken’, specifiek bedoeld om het
blikveld op het vakgebied van architectuur en stedenbouw te verbreden. Een tiental
kunstenaars, ontwerpers en theoretici wier oeuvre raakvlakken heeft met de architectuur
worden uitgenodigd om vanuit een origineel gezichtspunt inspiratie aan te dragen voor het
debat over ruimtelijke kwaliteit. De lezingen vonden plaats op woensdagavonden gedurende
2013 in ‘De Timmerfabriek’.
‘Design with an attitude’
De reeks Raakvlakken 2013 wil de achterliggende, kritische houding van de genodigde
sprekers volledig tot zijn recht laten komen. Ontwerpen en kunstwerken kunnen functionele
antwoorden zijn op vragen van allerlei typen opdrachtgevers uit de maatschappij. Een
persoonlijke kritische houding beïnvloedt, zij het in gevarieerde mate van zichtbaarheid, de
wijze waarop die houding in de vormgeving wordt vertaald. Raakvlakken 2013 wil antwoord
geven op de vraag: ‘Is er anno 2013 behoefte aan en is er voldoende ruimte voor een
persoonlijke kritische houding van kunstenaars en ontwerpers bij het geven van een antwoord
op een opdracht?

C. CREATIEVE BOUWPLATEN
Op zondag 28 april waren de kinderen/ouders en studenten van
Kunstexpresss Maatjesproject Maastricht te gast bij
Architectenbureau Hermans/Vliegen in hun kantoor, gevestigd in
een voormalige jongensschool in Schimmert. De kinderen en
begeleiders kregen eerst een rondleiding door de mini-expositie
van de bouwmodellen verzameling van TOPOS bestuurslid/
architect Will Köhlen. Daarna mocht iedereen een bouwplaat
uitzoeken en gingen de kinderen en begeleiders geassisteerd door
Ed Vliegen en Will Köhlen en aan de slag om hun favoriete
gebouw uit te knippen – soms in te kleuren- en in elkaar te
plakken tot een bouwmodel.

Foto: Hetty van der Velden - Kunstexpresss Maatjesproject
Maastricht
D. CURSUS ARCHITECTUUR EN LITERATUUR (IN SAMENWERKING MET
CENTRE CERAMIQUE)

Er zijn literaire werken die specifiek aandacht besteden aan het leven en werk van een
architect. Het doel van de cursus in 2013 is om boeken te bespreken die een literaire indruk
geven van het wel en wee van architecten bij de realisatie van hun werk. TOPOS organiseerde
een cursus waarin werd nagegaan hoe de levensloop van een architect verbonden is met de
levensgeschiedenis van zijn werk. Er werden vier bijeenkomsten georganiseerd, waarbij
steeds een geselecteerd boek centraal staat. Tijdens de bijeenkomst werd de auteur en het
boek toegelicht. Waar wenselijk en mogelijk werden illustratieve (architectuur)beelden
getoond, passages uit het literaire werk geselecteerd en becommentarieerd. Uiteraard was er
ook volop gelegenheid tot onderlinge gedachtewisseling. Van de deelnemers werd verwacht
dat ze het betreffende boek vooraf aan de bijeenkomst gelezen hebben.
De cursus werd verzorgd door Prof. dr. Nico Nelissen, voorzitter van het bestuur van TOPOS.
De cursus vond plaats in de maanden januari t/m april 2013. De vier boeken die aan de orde
kwamen waren:

Dinsdag 08-01-2013: Ross King, De koepel van Brunelleschi (Brunelleschi)

Dinsdag 05-02-2013: T.C. Boyle, De vrouwen (F.L. Wright)

Dinsdag 05-03-2013: Simon Mawer, De glazen kamer (Mies van der Rohe)

Dinsdag 09-04- 2013: Arnon Grunberg, De man zonder ziekte (Ambani)
Er hebben in totaal 17 personen aan de cursus deelgenomen die daarover zeer enthousiast
waren en aandrongen op voortzetting van dit initiatief.
E. KUNSTTOUR MAASTRICHT (IN SAMENWERKING MET ART2CONNECT)
Kunsttour Maastricht 2013
Datum: Pinksterweekend 18, 19 en 20 mei 2013
Al jaren is de Kunsttour een begrip in Maastricht. Hier presenteren professionele kunstenaars
hun meest recente werken en benadrukken de internationale setting in deze Euregio. Zoals
gebruikelijk, vond de Kunsttour plaats op meerdere locaties in de stad. Onder deze locaties
waren de nodige bijzondere gebouwen die bijvoorbeeld deel uit maken van het rijke
industriële verleden van Maastricht.

F. DAG VAN DE ARCHITECTUUR 2013
In 2013 vond de Dag van de Architectuur plaats in het weekend van 22 en 23 juni. Het thema
’24 UUR ARCHITECTUUR’ was een loflied op de samenhang na een periode van
individualisering. Het was een antwoord op de jaren van overdaad die achter ons liggen en die
geresulteerd hebben in miljoenen vierkante meters leegstaande en nooit gebruikte gebouwen
overal in Nederland. 24 UUR ARCHITECTUUR onthulde in Maastricht de spelonken van de
in aanleg zijnde ondertunneling van de A2. Dit project vormt onderdeel van ‘De Groene

Loper’ die als groene levensader de stad verbindt met de landgoederenzone. TOPOS gaf de
DvdA ook in 2013 vorm en inhoud in samenwerking met BNA Heuvelland en de gemeente
Maastricht. Een en ander vond plaats onder de volgende titel:

De ontwikkeling van de stad nadat de tunnel onder de grond is verdwenen?
Het programma zag er als volgt uit:
13.00uur
Ontvangst met koffie en vlaai in het Golden Tulip Apple Park Maastricht Hotel.
Golden Tulip Apple Park Maastricht, Pierre de Coubertinweg 3, 6225 XT
Maastricht (wijk 25).
13.30uur
Opening bijeenkomst Dag van De Architectuur + thema 24 uurs architectuur.
(Voorzitter Topos Nico Nelissen)
13.45uur
Inleiding ‘Gebiedsontwikkeling’ (wethouder Gerdo van Grootheest,
Maastricht)
Projectambities en Publiek-Private Samenwerking (Jos Geurts, Projectbureau
A2 Maastricht)
Het Integraal plan van Avenue2 (Willem de Wijs, Avenue2)
10 min. Pauze voor consumptie.
Planvisie De Groene Loper (Simone Huijbregts, Avenue2/West8)
Vormgeving en inpassing van infrastructuur (Egbert Broerse, Avenue2)
Architectuur nieuw vastgoed (Fred Humblé, Avenue2/Humblé Martens
architecten)
15.30uur
Discussie/Vragen publiek.
16.00uur
Korte rondleiding met zicht op de bouwplaats, en een toelichting bij de
gebiedsmaquette in voorlichtingscentrum aan het Stadionplein.
17.00uur
Afsluitende borrel in Golden Tulip Apple Park Maastricht Hotel.
17.30uur
Einde
De Dag van de Architectuur werd van TOPOS-zijde georganiseerd en gecoördineerd door Jos
Kramer. Er waren 90 deelnemers (het maximale aantal dat aan de bijeenkomst mocht
deelnemen).
G. EXCURSIE GENK EN EISDEN (B)
Op 28 september 2013 werd een excursie georganiseerd naar Genk en Eisden (B). Dit
voormalige centrum van de kolenindustrie heeft de afgelopen jaren de sprong gemaakt naar
een nieuw tijdperk waarin meer nadruk wordt gelegd op de kenniseconomie en op de rol van
cultuur in de brede zin van het woord. Vooral de wijze waarop in de binnenstad via gerichte
ontwikkelingen en daar door middel van de ontwikkeling van de C-Mine en Manifesta 9 een
aanzet is gegeven tot herpositionering van de stad in de Euregio verdiende nadere verkenning.
De herbestemming van voormalige mijnsities (Winterslag, Waterschei, Zwartberg) en
mijnkoloniën (Tuinwijk Eisden) is illustratief voor het meer algemene verschijnsel van
herbestemming van het cultureel erfgoed. Met name ook de verbindingen die werden gelegd
tussen cultureel erfgoed en hedendaagse invulling, ook in de architectuurtaal, verdienden een
nadere kennismaking. De excursie werd ter plekke verzorgd door architect Alfredo de
Gregorio en door Jan Kohlbacher.
De excursie stond onder leiding van Prof. dr. Nico Nelissen en Will Köhlen.

H. BIJZONDERE BIJEENKOMST STADSIDEALEN: TUSSEN AMBITIE EN
REALITEIT

Op zondag 01 december 2013 vond in het Centre Céramique de presentatie
plaats van een tweetal boeken die gaan over stadsidealen. In het boek van Prof.
dr. Nico Nelissen, getiteld ‘Op zoek naar de hemel op aarde’ wordt een overzicht
gegeven van stadsidealen die in de loop der eeuwen zijn opgesteld en die de
basis hebben gevormd voor de (verdere) ontwikkeling van steden. In het boek
van Frans Jongsma en Raymond Leclercq, getiteld ‘Cahier Céramique III
Maastricht heeft een stadsdeel gemaakt. Nu de verhalen van bewoners en ...’
wordt een schets gegeven van de wijze waarop het stadsideaal achter het
Céramiqueterrein vorm en inhoud heeft gekregen en wat bewoners, ondernemers
en organisaties in de wijk ervan vinden.

Het programma zag er als volgt uit:
11.30 Binnenkomst
12.00 Muzikale introductie door harpiste Bess Franssen
12.05 Opening van de bijeenkomst door Drs. Eric Wetzels, directeur Centre
Céramique
12.10 Stadsidealen: wat zijn dat en waar dienen ze voor?, beschouwing van
Prof. dr. Nico Nelissen
12.30 Aanbieding eerste exemplaar van het boek ‘Op zoek naar de hemel op
aarde’ aan Prof. ir. Jo Coenen

12.35 Beschouwing van Jo Coenen over zin en onzin van het opstellen van
stadsidealen
12.45 Muzikaal intermezzo door harpiste Bess Franssen
13.00 De wijk Céramique: wat vinden de gebruikers ervan?, beschouwing door
Raymond Leclercq
13.20 Aanbieding eerste exemplaar van het boek ‘Cahier Céramique III’ aan
Drs. Guido Derks, directeur Beleid en Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente
Maastricht
13.25 Beschouwing van Guido Derks over de participatiemaatschappij en de
wijk Céramique
13.35 Muzikaal slot door harpiste Bess Franssen
13.45 Slotwoord door Drs. Eric Wetzels
De bijeenkomst werd bijgewoond door circa 250 personen.
SPONSOREN
De activiteiten van TOPOS werden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:
Hoofdsponsoren
• Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie
• Gemeente Maastricht
• Intram BV, Kerkrade
• Mosa
• Architecten aan de Maas Maastricht – Rotterdam
Sponsoren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SATIJNplus Architecten Born
Architectenbureau Jo van de Staay Maastricht
Coenegracht – Kromwijk Architectuur Stedenbouw Landschap Maastricht
iNeX Architecten Maastricht
Frencken Scholl Architecten Maastricht
N Architecten
humblé/martens, architectuur en stedelijk ontwerp
Continu, Detachering en Werving & Selectie
BAM Schakel & Schrale - vestiging Roermond
Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants
Bouwfonds Ontwikkeling Limburg

• 3W New
• element a
• Huiswerk Architecten

• Meier + Moor
• AGS Architekten & Planners B.V.
• Van Neerbos, bouwmaterialen groep, p/a Fregatweg 48 6222 NZ Maastricht
•

Bremen Bouwadviseurs

•

Bouwbedrijf Lemmens Maastricht / Valkenburg

•

AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV

