
Verslag TOPOS 2012 

Voorwoord 

Dit verslag bevat een overzicht van de activiteiten die door TOPOS in het jaar 2012 zijn 
ondernomen. Het geeft een beeld van aard en omvang van de activiteiten van een uiterst actief 
TOPOS. De grote belangstelling dit jaar voor alles wat door TOPOS is georganiseerd, stemt 
tot grote tevredenheid. De realisatie van het programma was mogelijk door bijdragen van het 
Stimuleringsfonds voor de Architectuur (Sfa) en van een groot aantal sponsoren. Langs deze 
weg danken wij het fonds, de sponsoren en onze Vrienden voor hun jaarlijkse bijdrage.  

Maastricht, 31 december 2012. 

De voorzitter van het bestuur van TOPOS, Prof. dr. Nico Nelissen 
Secretaris van het bestuur van TOPOS, Guido Quanjel 

Door TOPOS zijn in 2012 de volgende activiteiten georganiseerd: 

A. Lezingenreeks: ‘Een blik van buiten gewenst’ 
B. Raakvlakken bijeenkomsten 
C. Jonge architecten van buiten 
D. Architectuur en literatuur 
E. Kunsttour Maastricht 
F. Dag van de Architectuur 
G. Victor de Stuersprijs 
H. Excursie Luik 
I. Theatermonoloog Wijdeveld 

A. LEZINGENREEKS: ‘EEN BLIK VAN BUITEN GEWENST’ 
De vele veranderingen die zich in de omgeving in de brede zin van het woord voordoen, 
vragen om een bezinning en heroriëntatie. Dat geldt ook voor Maastricht en omgeving. Bij 
TOPOS leeft de overtuiging dat veel kennis, inzichten en benaderingen die elders zijn 
ontwikkeld of in ontwikkeling zijn ook voor Maastricht van belang kunnen zijn. Dit is de 
reden dat TOPOS in haar jaarprogramma van 2012 actief haar blik naar buiten wil richten en 
wil leren van relevante ervaringen die elders zijn opgedaan. Maastricht wordt momenteel 
geconfronteerd met enkele indringende demografische, sociaaleconomische en ruimtelijke 
problemen. Lokale beleidsmakers, ontwerpers en ontwikkelaars proberen oplossingen voor 
deze problemen te ontwikkelen. Volgens TOPOS is het meer dan ooit van belang dat 
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Maastricht / Zuid-Limburg aansluiting zoekt bij de dynamiek van de Euregio. Enerzijds om 
het risico van introspectie en zelfbeklag in een 'krimpende regio' te vermijden, anderzijds om 
te leren van internationale ervaringen met de eigen lokale en regionale problemen. Vandaar 
dat het motto is om duidelijk de blik op buiten te richten en ‘een blik van buiten’ als 
inspiratiebron te gebruiken voor de benadering van de vraagstukken van Maastricht en 
omgeving. 
           
1. Tapijnkazerne: inspiratie voor een nieuwe basis 
Maandag 09 januari 2012. 20 uur Coffeelovers De Annex 
De voormalige Tapijnkazerne te Maastricht ligt op een strategische positie aan de rand van de 
historische binnenstad. Er worden de laatste jaren allerlei ideeën ontwikkeld over de wijze 
waarop strategisch met dit gebied zou moeten worden omgegaan. De Universiteit Maastricht 
laat zich in dit debat duidelijk horen en heeft de ambitie om op dit terrein de 
masteropleidingen te concentreren. TOPOS wil door het tonen van voorbeelden elders 
verkennen hoe andere kazerneterreinen zijn herbestemd en hoe deze gebieden een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de stad in haar geheel. KCAP heeft in 
Osnabrück (D) een prijsvraag gewonnen voor de herontwikkeling van de Scharnhorstkaserne. 
Dit plan gaat niet uit van een eindbeeld maar van een flexibele ontwikkelingsstrategie. De 
gemeente Venlo heeft onlangs de herbestemming van de Fredrik Hendrik Kazerne nabij het 
stadscentrum, vastgelegd in het bestemmingsplan. 
Wat kan Maastricht leren van deze twee voorbeelden? Wat zijn de kansen van deze gebieden 
en hoe kunnen deze kansen optimaal benut worden? 
Sprekers:  
David Schmitz, namens XDGA (Xaveer de Geyter Architecten, Brussel) 
Han van den Born, namens KCAP (Kees Christiaanse Architecten en Planners) 
Debat onder leiding van Prof. dr. Nico Nelissen met vertegenwoordigers van onder andere 
Werkgroep Tapijn (Teun Swinkels), gemeente Maastricht (Carlos Apers) en van Maastricht 
University (Martin Geurts). 

In totaal waren 140 personen aanwezig. 

 
2. Culturele hoofdstad: van buiten leren 
Maandag 13 februari 2012. 20 uur Coffeelovers De Annex 
Maastricht heeft de ambitie om in 2018 Europese Culturele Hoofdstad te worden. TOPOS wil 
graag onderzoeken welke rol architectuur, stedenbouw en landschap spelen in de plannen 
voor dit ambitieuze evenement. In 2010 was Essen / het Ruhrgebied de Europese Culturele 
Hoofdstad. Dit evenement had een sterke ruimtelijke component waarin de nadruk lag op 
hergebruik van het (industrieel) erfgoed. Waarom was voor Essen deze component van groot 
belang? Wat zijn de resultaten van het benadrukken van de ruimtelijke/architectonische 
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component? Wat is het belang voor Maastricht om deze ruimtelijke component in het 
programma voor MCH2018 verder te ontwikkelen? 
Sprekers:  
Katja Aßmann: programmaleider Essen ECH2010 
Huub Smeets: directeur van project MCH2018 
Debat onder leiding van Prof. dr. Nico Nelissen met de zaal.  

In totaal waren 120 personen aanwezig. 
        
3. Maastricht: over bruggen en overbruggen 
Maandag 12 maart 2012. 20 uur Coffeelovers De Annex 
De geschiedenis van Maastricht is er een van bruggen. De positionering van de bruggen heeft 
de structuur van de stad een duidelijke en herkenbare vorm gegeven. Momenteel werkt de 
gemeente Maastricht aan het plan om de Westelijke aanlanding van de Noorderbrug te 
verplaatsen i.v.m. de ontwikkelingen in het zogeheten Belvedère gebied. Hiermee is een 
bedrag van 150 miljoen euro gemoeid. Wat zijn de beoogde consequenties van deze ingreep? 
Is dit bedrag in crisistijd niet op andere en mogelijk betere manieren in te zetten? Wat zal deze 
ingreep beteken voor de helderheid van de aanwezige stedenbouwkundige structuur? Aan de 
hand van een historische analyse van Maastricht en zijn bruggen wordt getracht de huidige 
problematiek vanuit een nieuwe invalshoek te benaderen. In welke mate en hoe vormen 
infrastructurele ingrepen, zoals bruggen, een stimulans voor stedelijke ontwikkelingen? Hoe 
zijn de kosten en ingrepen van bruggen  te overbruggen? Wat kunnen we leren van ervaringen 
elders, waar men te maken heeft gehad met soortgelijke vraagstukken? 
Sprekers:  
Peter de Ronde, gemeente Maastricht, Over de westelijke aanlanding van de Noorderbrug te 
Maastricht 
Stephan Gall, Quadrat, stedenbouwkundige, Over de ervaringen in Rotterdam met de 
planning van bruggen  
Discussie onder leiding van Nico Nelissen 

In totaal waren 90 personen aanwezig. 

4. Maastricht: woningmarkt zonder grenzen 
Maandag 16 april 2012. 20 uur Coffeelovers De Annex 
De woningmarkt zit, ook in Maastricht en omgeving in het slop. Huizenprijzen blijven dalen. 
Huiseigenaren raken in financiële problemen. De toestand van de woningmarkt is 
zorgwekkend. Vrijwel elke dag is er reden voor een zorgwekkend artikel of beschouwing over 
dit onderwerp. Maar hoe erg is de Maastrichtse woningmarkt er nu daadwerkelijk aan toe? Er 
worden nog steeds woningen verkocht, dus er zijn nog mensen die het wel voor elkaar 
krijgen. Welke rol spelen overheid, gemeente, woningcorporaties, makelaars en bedrijven 
hierbij? De genomen maatregelen waarbij de grens van de Nationale hypotheekgarantie is 
verruimd en de overdrachtsbelasting van 6 naar 2% is verlaagd hebben maar een tijdelijk 
positief effect gehad. En wat als deze maatregelen weer worden afgeschaft? De moeilijkheden 
op de woningmarkt zijn overigens niet aan grenzen gebonden, het gaat om een (inter-) 
nationaal probleem. Maar er zijn regio’s die kwetsbaarder zijn dan andere. Limburg is daar 
één van, met de demografische krimp als één van de belangrijkste oorzaken. Wat kunnen we 
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doen om de neerwaartse spiraal om te buigen zodat ook de voormalige starters op de 
woningmarkt hun woning zonder al teveel schade weer kwijt raken? Zijn herontwikkeling en 
duurzaamheid de sleutel voor een toekomstbestendige woningmarkt?  
Spreker:  
Prof. dr. Piet Eicholz: Hoogleraar Real Estate Finance Universiteit Maastricht. 
Deze geplande bijeenkomst is door familieomstandigheden van de hoofdspreker helaas niet 
doorgegaan (is doorgeschoven naar het programma voor 2013). 

      
5. Maastricht: shrinking city? 
Maandag 14 mei 2012. 20 uur Coffeelovers De Annex 
Bevolkingskrimp vindt momenteel plaats in vele delen van Limburg. Hoewel dit fenomeen 
nieuw lijkt te zijn, is er historisch gezien niets nieuws onder de zon. Bevolkingsstijgingen en 
-dalingen hebben altijd en overal plaatsgevonden. Recent hebben enkele regio’s in het Oosten 
van Europa nog te maken gehad met bevolkingskrimp. In het voormalige Oost-Duitsland 
worden beleidsmakers, ontwerpers en inwoners al sinds het begin van de jaren ’90 van de 
vorige eeuw met deze problematiek geconfronteerd. Wat zijn de verschillen en 
overeenkomsten tussen het voormalig Oost-Duitsland en (Zuid-)Limburg? Welke strategieën 
heeft men daar ontwikkeld en welke daarvan zijn succesvol gebleken? Is het mogelijk deze 
strategieën ook toe te passen op de Limburgse situatie? 
Sprekers:  
Dr. Sonja Beeck, docente Universiteit Kassel, toenmalige coördinator aanpak krimp in 
Sachsen-Anhalt 
Volmar Delhey, programmanager Parkstad Limburg 
Paneldiscussie onder leiding van Nico Nelissen met de sprekers en met: Maurice Hermans 
(NEIMED) en Marcel van Dijk (Stadsontwikkeling Maastricht). 

In totaal waren 60 personen aanwezig. 
    
6. Duurzaamheid: een wijds perspectief 
Maandag 11 juni 2012. 20 uur Coffeelovers De Annex 
Tegenwoordig is alles ‘duurzaam’, maar is dat echt wel zo? Het begrip duurzaamheid is 
gericht op vijf dimensies: de technologische, economische, ecologische, politieke en sociale 
dimensie. Wordt er niet te eenzijdig op de technologische aspecten van duurzaamheid 
gefocust? De (hoog-)technologische aspecten krijgen we weliswaar steeds beter onder 
controle (zo is bijvoorbeeld de 0-energie woning reeds een feit), maar zijn de andere 
duurzaamheiddimensies niet ook van belang voor ontwerpers in het algemeen en vooral ook 
in de Maastrichtse context? TOPOS probeert de gijzeling van het technische 
duurzaamheiddebat te doorbreken en ook aandacht te schenken aan de andere aspecten van 
duurzaamheid. Dit gebeurt onder andere door het tonen van praktijkvoorbeelden waarin de 
andere dimensies centraal staan. 

Sprekers:  
Jeroen Bergsma, 2012 architecten Rotterdam 
Peter Claassens (N-architecten): als architect betrokken bij scholenbouw in Zuid-Amerika via 
Stichting Pima 

 4



Zelfbouwster en bewoonster van een strobouwwoning 
Na de inleidingen vond er onder leiding van Nico Nelissen een discussie plaats. 

Er waren circa 70 personen aanwezig. 

7. In Maastricht bouwen zoals in het ‘wilde’ westen? 
Maandag 10 september 2012. 20 uur Coffeelovers De Annex 
In 1997 lanceerde architect Carel Weber de term ‘Het Wilde Bouwen’. Met dit pleidooi 
probeerde Weber de burger meer invloed te geven op de (esthetische) vormgeving van zijn 
eigen woning. Jarenlang hebben architecten en welstandscommissies tegen dit wilde bouwen 
gefulmineerd. In het verlengde daarvan hebben ze geprobeerd de erosie van hun positie die 
daarmee gepaard ging, een halt toe te roepen. Maar inmiddels wordt er op vele plaatsen in 
Nederland, met name in de Randstad, geëxperimenteerd met welstandsvrije gebieden. De 
voornemens van de regering zijn er zelfs op gericht om welstandsadvisering facultatief te 
maken. Is er in Maastricht ervaring met het wilde bouwen en met welstandsvrije gebieden? 
Zijn er experimenten op dit gebied? Is er in Maastricht behoefte aan ‘vrij bouwen’? Is de 
angst van welstandscommissies en architecten gegrond? Is de vrees voor ‘Belgische 
toestanden’ gerechtvaardigd? Heeft welstandsvrij bouwen ook positieve effecten? Kan 
kleinschalig privaat opdrachtgeverschap bijvoorbeeld helpen bij het op gang brengen van 
stedelijke ontwikkelingen? Wat voor invloed heeft welstandsvrij bouwen op de sociale 
samenhang in die buurten waar het wordt toegepast? 
Spreker:  
Rob van der Velden, stedenbouwkundige en directeur Atelier Dutch 
Debat met:  
Frans Vandehoek, voorzitter Commissie Beeldkwaliteit Roermond  
Fred Humblé, architect Maastricht 
Het debat werd geleid door Bas van der Pol. 

Er waren 60 personen aanwezig. 
      
8. (Hotel)bestemming Maastricht 
Maandag 08 oktober 2012. 20 uur Coffeelovers De Annex 
Maastricht heeft een rijke en internationaal hoog aangeschreven hotelcultuur. Zo won het 
Townhouse Hotel van de Bergère Group onlangs de Nationale Hotel Award. De Maastrichtse 
hotels kampen echter al jaren met een relatief lage bezettingsgraad. De enige manier om de 
bezettingsgraad van de hotels te verhogen, zo wordt vaak beweerd, is door Maastricht van 
dagjesmensenstad om te vormen tot bezoekersstad. Wat is er nodig om van Maastricht een 
stad te maken met een aantrekkingskracht op de verblijfstoerist? Hoe belangrijk zijn in dit 
verband internationale (Euregionale) infrastructurele verbindingen? Welke rol spelen 
investeringen in cultuur zoals bijvoorbeeld Maastricht Culturele Hoofdstad 2018? 
Sprekers:  
Dr. Erik Braun, Erasmus Universiteit Rotterdam 
Marcel Knols, directeur VVV Maastricht 
Debat sprekers met:  
Antoine Scheerkens, NH Hotels Maastricht 
Theo Coenegracht, Horeca Nederland       
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Het debat werd geleid door Nico Nelissen. 

Er waren circa 45 personen aanwezig. 

9. Oeuvrelezing Victor de Stuersprijs: ir. Han Westelaken 
Maandag 12 november 2012. 20 uur Coffeelovers De Annex 
Han Westelaken (1956) genoot zij opleiding tot architect aan de TU te Eindhoven. Hij is 
partner van het architectenbureau Architecten aan de Maas, met vestigingen in Maastricht en 
Rotterdam. Zijn architectonische belangstelling richt zich met name op mooie eenvoudige 
oplossingen voor complexe problemen. Han Westelaken heeft een uitgebreid oeuvre op zijn 
naam staan. Een deel ervan is te vinden in Zuid-Limburg, maar zijn werk is eigenlijk in heel 
Nederland gerealiseerd. De Bossche School is een van zijn inspiratiebronnen, hoewel hij het 
plastisch getal niet echt (consequent) toepast. In Maastricht zijn onder andere de volgende 
projecten van zijn hand: 

• Appartementen Bosscherhof Maastricht  
• Rabobank Céramique Maastricht 

Voor dit laatst genoemde gebouw kreeg jij in 2010 de Victor de Stuersprijs. De jury koos 
unaniem voor het kantoorgebouw van Architecten aan de Maas vanwege de mooie vorm die 
zich perfect voegt in de situering aan de kopse kant van het bouwterrein, de ingetogen 
esthetiek van de kleurstelling en materialisering en de inventiviteit waarmee de behoefte aan 
samenhangende kantoor werkplekken zijn beslag heeft gekregen in het ontwerpconcept. 
Spreker: ir. Han Westelaken 
Gesprek onder leiding van Nico Nelissen 

Aantal bezoekers: 60. 

10. Extra TOPOS-bijeenkomst in samenwerking met Vrienden (Binnen)stad Maastricht: 
‘Ruimtelijke kwaliteit als waarde bij uitstek van een gemeente’. 
Maandag 10 december 2012. 20 uur Coffeelovers De Amnnex 
Een speciale bijeenkomst werd gewijd aan het belang van ruimtelijke kwaliteit in de brede zin 
van het woord voor gemeenten. Aanleiding vormde het verschijnen van het boek van Prof. dr. 
Nico Nelissen: ‘Maastricht: inzetten op ruimtelijke kwaliteit!’, dat onder auspiciën van 
TOPOS is verschenen. 

Sprekers: 
Prof. dr. Hans Mommaas, hoogleraar Tilburg University, behandelt het thema in algemene zin.  
Prof. dr. Nico Nelissen, em. hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen, spitst het onderwerp 
toe op Maastricht. 
Drs. Henk van de Voort, voorzitter VBM, bekijkt de problematiek vanuit het perspectief van 
de binnenstadbewoner. 
Mr. Huub Smeets, bestuursvoorzitter Via2018, belicht het onderwerp vanuit Euregionaal 
perspectief. 
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Tijdens de bijeenkomst werd het eerste exemplaar van het nieuwe boek van Nico Nelissen, 
getiteld: ‘Maastricht: inzetten op ruimtelijke kwaliteit! Een hartenkreet’ aangeboden aan:  

• Gerdo van Grootheest, wethouder gemeente Maastricht 
• Huub Smeets, bestuursvoorzitter Stichting Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 
•

Aantal aanwezige personen: 180 

B. RAAKVLAKKEN: ‘VER WEG!’ 
Deze lezingenreeks heeft als doel inspiratie uit onverwachte hoek toe te laten in het debat 
over ruimtelijk ontwerp. Het thema is ‘Raakvlakken: ver weg!’. Kunstenaars en ontwerpers 
uit verschillende disciplines worden gevraagd hun internationale ervaringen te tonen. Er zal 
specifiek worden gevraagd hun relatie tot de ruimtelijke ontwerpdisciplines te verwoorden. In 
een aansluitend debat wordt onderzocht hoe hun internationale ervaringen van invloed zijn op 
de lokale context. 

1. John Körmeling (beeldend kunstenaar)  
Woensdag 17 oktober 2012. 
John Körmeling heeft onlangs het Nederlands paviljoen op de wereldtentoonstelling in China 
gerealiseerd. Wat zijn zijn ervaringen met de Chineese context? Op welke manier zouden 
architecten in Nederland kunnen leren van China? 
De bijeenkomst werd bijgewoond door ongeveer 75 personen. 

 

2. ZUS (landschapsarchitecten) 
Woensdag 21 november 2012. 
ZUS [Zones Urbaines Sensibles] werd in 2001 door Elma van Boxtel (1975) en Kristian 
Koreman (1978) opgericht en is gevestigd in Rotterdam. Beide zijn afgestudeerd als 
landschapsarchitect aan de IAH in Larenstein. Hun bureau richt zich gevraagd en ongevraagd 
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op ontwerpprojecten en onderzoeksprojecten in de vakgebieden stedenbouw, architectuur en 
landschapsarchitectuur. Maar ook ‘curating’, ‘urban politics’ en ‘publications’ worden als 
volwaardige werkvelden beschouwd. ZUS is o.a. bekend van ‘Happy Sheep’, de inrichting 
van de ‘tuin’ van het Nederlands paviljoen op de Wereld Expo in Shanghai (2010). Op deze 
tentoonstelling ontwierpen zij ook een voetgangersbrug en een groot park op de oevers van de 
Huangpu-rivier. Onlangs waren zij nog in het nieuws met het project ‘De Luchtsingel’ in 
Rotterdam.  Dit project werd gerealiseerd in het kader van de 5de Internationale Architectuur 
Biënnale Rotterdam, waarbij Van Boxtel en Koreman optraden als curators. Voor ‘De 
Luchtsingel’ ontvingen zij financiering via ‘crowd-funding’ en de ‘I make Rotterdam’-
wedstrijd. 
De bijeenkomst werd bijgewoond door ongeveer 50 personen. 

 

3. Wil van der Laan (schilder / beeldhouwer)  
Woensdag 19 december 2012. 
Een groot deel van zijn oeuvre is geïnspireerd op de vele reizen die hij maakt naar met name 
Afrika en Noord-Amerika. Daarnaast heeft Van der Laan een grote persoonlijke fascinatie 
voor architectuur. Waarom zoekt Van der Laan zijn inspiratie in het buitenland? Wat biedt het 
buitenland dat kort bij huis niet te vinden is? 
De bijeenkomst werd bijgewoond door ongeveer 35 personen. 

 

C. THE NEXT GENERATION 
In samenwerking met de Academie van Bouwkunst Maastricht en de faculteit 
Architectuur van de Universiteit van Luik. 
Lezingenreeks waarin de nieuwste generatie architecten aan het woord komt. De context 
waarin architecten momenteel opereren, is sinds enkele jaren zeer sterk gewijzigd. Maastricht 
en Limburg worden wellicht harder geraakt dan centraler gelegen gebieden omdat architecten 
hier momenteel niet alleen met economische maar ook met demografische problemen 
geconfronteerd worden. Bovendien is Maastricht altijd een architectrijke stad geweest en 
wordt nu geconfronteerd met een oververtegenwoordiging. Veel architecten van de gevestigde 
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orde zoeken naar nieuwe werkwijzen of naar nieuwe markten om te kunnen blijven bouwen. 
Maar hoe gaat de nieuwste generatie architecten in Nederland, België en Duitsland om met 
het veranderde speelveld? Wat zien zij als hun taken en wat zijn voor hen de nieuwe 
uitdagingen en kansen die de huidige situatie biedt? 

Locatie & tijdstip: 
Academie van Bouwkunst Maastricht, 20.00 - 21.30 uur. 

Voertaal: Engels 

Lezingen: 

Woensdag 14 maart 2012 | Bas van der Pol, Maastricht (NL) over het einde van de 
‘superdutch’-generatie en de toekomst van de Nederlandse Architectuur. Een verkenning van 
de hedendaagse positie van de architect. 

   

Woensdag 21 maart 2012 | NU architectuuratelier, Gent (B) heeft vooral affiniteit met 
opdrachten die een specifieke studie vragen zoals het omgaan met erfgoed of bijzondere 
bouwprogramma’s. NU-architectuuratelier streeft ernaar om architectuur te maken waarin 
vanzelfsprekendheden op de helling worden gezet en waarbij de schoonheid ontstaat vanuit de 
logica van het maakproces. Hoe lukt het een klein, jong bureau op alle schaalniveaus te 
opereren en hoe lukt het hen om van iedere opgave, hoe klein en bescheiden ook, een 
uitgesproken project te maken? 
De bijeenkomst werd bijgewoond door circa 30 personen. 

NU-architectuuratelier werd in 2004 door Armand Eeckels (1973) en Halewijn Lievens 
(1975) opgericht en is gevestigd in Gent. 
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Woensdag 28 maart 2012 | DUS architecten, Amsterdam (NL) werkt met name aan 
publieke architectuur: architectuur die bewust ons dagelijks leven beïnvloed. De architectuur 
van DUS architecten heeft soms een tijdelijke dimensie en kan dus opgevat worden als het 
vormgeven van sociale interactie. Deze sociale dimensie wordt op alle schaalniveaus getoond: 
het bureau werkt onder andere aan installaties, product- en architectuurontwerp en stedelijke 
transformaties. Welke rol speelt de factor tijd in hun ontwerpen en hoe maakt het bureau 
momenteel de overstap naar minder tijdelijke architectuur? 

De bijeenkomst werd bijgewoond door circa 30 personen. 

DUS architecten werd in 2004 door Hans Vermeulen (1977), Martine de Wit (1977) en 
Hedwig Heinsman (1980) opgericht en is gevestigd in Amsterdam. 

   

Woensdag 25 april 2012 | BeL Societät für Architektur, Köln (D) 
positioneert zich in het centrum de sociaaleconomische en politieke realiteit met projecten die 
antwoorden formuleren op hedendaagse problemen. Deze houding vereist onderzoek en een 
theoretische onderbouwing van de ontwerpen. De oprichters van het bureau, Anne-Julchen 
Bernhardt en Jörg Leeser, zijn beide sterk actief in het architectuuronderwijs en combineren 
derhalve bouwpraktijk, onderzoek en lesgeven in hun beroepspraktijk. Op welke manier 
beïnvloeden en versterken deze werkvelden elkaar? 
De bijeenkomst werd bijgewoond door circa 30 personen. 

BeL Sozietät für Architektur werd in 2000 door Anne-Julchen Bernhardt (1971) en Jörg 
Leeser (1967) opgericht en is gevestigd in Keulen. 
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Woensdag 2 mei 2012 | Christoph Menzel, Liège (B) heeft als landschapsarchitect in oa. 
Duitsland, Nederland en Zuid-Afrika gewerkt. Hij werkt regelmatig samen met diverse 
architectenbureaus en landschapsarchitect Philip Denkinger die opereert vanuit Straatsburg. 
Sinds 2009 heeft Christoph Menzel zijn eigen bureau in Luik. Wat trekt hem aan in dit 
gebied? Vanwaar de keuze om vanuit Luik te werken? En hoe functioneren deze 
internationale samenwerkingen? 

De bijeenkomst werd bijgewoond door circa 30 personen. 

Christoph Menzel Landschapsarchitect werd in 2009 door Christoph Menzel (1971) opgericht 
en is gevestigd in Luik. 

   

Woensdag 9 mei 2012 | V+, Brussel (B) Dit bureau is de afgelopen jaren sterk gegroeid 
dankzij het winnen van een groot aantal prijsvragen voor belangrijke publieke gebouwen. Het 
bureau richt zich met name op België maar is sinds kort ook in het buitenland actief. Wat is 
hun succesformule? Hoe heeft dit jonge bureau zo snel een belangrijke positie binnen de 
Belgische Architectuur verworven? In welke mate is hun samenwerking met technisch Bureau 
Bouwkunde uit Antwerpen van invloed op dit succes. 

De bijeenkomst werd bijgewoond door circa 30 personen. 
 
V+ werd in 1998 opgericht door Jörn Aram Bihain (1973) en Thierry Decuypere (1973) en is 
gevestigd in Brussel. 

D. ARCHITECTUUR EN HEDENDAAGSE LITERATUUR (IN SAMENWERKING 
MET CENTRE CERAMIQUE) 

Architectuur komt in de hedendaagse literatuur geregeld zijdelings, maar zeker ook 
rechtstreeks ter sprake. TOPOS organiseert in samenwerking met het Centre Céramique een 
cursus van vier bijeenkomsten waarin wordt nagegaan hoe enkele hedendaagse literatoren met 
de gebouwde omgeving en architectuur omgaan. Een globale kijk op recente boeken waarin 
deze thematiek aan de orde komt, geeft aan dat er sprake is van een grote verscheidenheid in 
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literaire focus, in literaire omgang, in stijl en in de concrete behandeling. Ten behoeve van 
deze cursus is bewust gekozen voor diversiteit in auteurs en hun werken. De auteurs refereren 
zowel naar vroegere, als naar hedendaagse architectuur. Hun benadering is soms descriptief, 
soms analytisch, maar vaak ook kritisch en moraliserend. 
De voorzitter van TOPOS, Prof. dr. Nico Nelissen, heeft de deelnemers tijdens een viertal 
ochtenden meegenomen naar het raakvlak van architectuur en hedendaagse literatuur. Hij 
heeft de auteurs en hun boeken toegelicht, van illustratieve (architectuur)beelden voorzien, 
passages uit het literaire werk geselecteerd en becommentarieerd; en uiteraard is er volop 
gelegenheid geweest tot het stellen van vragen en voor discussie. Van de deelnemers werd 
verwacht dat ze voor de bijeenkomst het betreffende boek hadden gelezen, hetgeen in de 
praktijk ook daadwerkelijk is gebeurd. De vier auteurs en werken die aan de orde zijn 
gekomen, waren: 

 

Dinsdag 10 januari 2012 Centre Céramique 10.30-12.30 

W.G. Sebald, Austerlitz. Het gaat om een zwerftocht  door Europa waarbij architectuur en 
stedenbouw belangrijke ankerpunten gedurende de reis vormen. De auteur zwerft door tijd en 
plaats, voert ons door allerlei steden en maakt een belangrijke periode uit onze geschiedenis 
helder aan de hand van de biografie van de hoofdpersoon. Hij verrast ons met  zijn fijnzinnige 
impressies, rake typeringen en gevoelige descripties.   

 

Dinsdag 14 februari 2012 Centre Céramique 10.30-12.30 

Michel Houellebecq, De kaart en het gebied. Het meest recente boek van het ‘enfant terrible’ 
van de Franse literatuur. Hij geeft een kritische  reflectie op het denken en doen van de 
hedendaagse mens in een tijdperk gekenmerkt door  vele onzekerheden. Architecten met hun 
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ambities en (waan)voorstellingen  passeren de revue in een soms uiterst cynisch betoog over 
het leven in een  bizarre wereld.    

 

Dinsdag 13 maart 2012 Centre Céramique 10.30-12.30 

Alain De Botton, De architectuur van het geluk. In deze ‘page turner’ wordt een 
 beschouwing gegeven over wat architectuur wel en niet vermag te zijn. Ondanks zeer 
kritische opmerkingen over de hoogdravende voorstellingen over het belang van architectuur 
voor ons dagelijks geluk, blijkt architectuur meer te zijn dan slechts een misplaatste illusie. 
De auteur verkent wat architectuur betekent voor ons alledaagse welzijn en hoe 
architecten met dit onderwerp omgaan.    

 

Dinsdag 17 april 2012 Centre Céramique 10.30-12.30 

Bill Bryson, Een huis vol. Een boek dat aan de hand van  één enkel huis een inzicht geeft in 
wat er zo bijzonder is aan alle ruimten die we in een huis kennen, van de kelder tot de zolder, 
van de hal naar de  keuken, van de woonkamer naar de slaapkamer. Een verdiepende reis door 
het  alledaagse wonen in een vlotte Brysoniaanse stijl. 

Aan de cursus werd door 16 personen deelgenomen. 

E. KUNSTTOUR MAASTRICHT (IN SAMENWERKING MET ART2CONNECT) 
Datum: Pinksterweekend 25, 26, 27 en 28 mei 2012 
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Kunsttour Maastricht 2012, de Genius Loci en TOPOS  
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. De 
Kunsttour Maastricht 2012 stond in het teken van de Genius Loci, oftewel de geest van de 
plek. 
Zoals gebruikelijk vond de Kunsttour plaats op meerdere locaties in de stad. Onder deze 
locaties zijn de nodige  bijzondere gebouwen die bijvoorbeeld deel uit maken van het rijke 
industriële verleden van Maastricht. Bij de Kunsttour 2012 werd, voor het eerst in 
samenwerking met TOPOS (Architectuurcentrum Maastricht), speciale aandacht geschonken 
aan deze bijzondere gebouwen en plekken in de stad. Middels informatieve presentaties bij de 
gebouwen werden de kunstwerken in hun architectuurhistorische en stedenbouwkundige 
context geplaatst, aangevuld met  bezichtigingmogelijkheden en/of rondleidingen. Daarnaast 
werd de kwaliteit van de gebouwen en de plek mede gebruikt om de raakvlakken tussen 
architectuur en kunst te ‘triggeren’. Architecten en Kunstenaars, individueel of in 
combinaties, werden gevraagd om middels projecten, performances en presentaties te 
reageren op de betreffende gebouwen en locaties.  
Tijdens het kunstenaarsontbijt op 26 mei in het Mosa-gebouw aan de Meerssenerweg te 
Maastricht werd een debat gehouden over de betekenis van de genius loci, meer in het 
bijzonder de rol en betekenis van geluid in de architectuur.  
Onder leiding van de voorzitter van TOPOS, Nico Nelissen, werd een debat gevoerd met: 

• Luc Peters (filosoof),  
• Bart van Dongen (componist en musicus),  
• Mathieu Bruls (architect) en  
• Paul Tieman (autodidact).  

Het debat werd via internet uitgezonden en werd ter plekke gevolgd door circa 40 personen. 

F. DAG VAN DE ARCHITECTUUR 2012 
In 2012 vond de Dag van de Architectuur plaats in het weekend van 23 en 24 juni.  
Het thema was ‘Architectuur & Voedsel’. TOPOS gaf de DvdA ook in 2012 vorm en inhoud 
in samenwerking met BNA Kring Zuid-Limburg en de gemeente Maastricht. Gegeven het 
bijzondere onderwerp werd samengewerkt met het Teaching Hotel van Château Bethlehem 
van de Hoge Hotelschool te Maastricht. In dit kasteel vond ook de middagbijeenkomst plaats. 
Op zaterdag 23 juni 2012 vonden de volgende activiteiten plaats: 
Middagbijeenkomst: 

• Introductie op het onderwerp ‘Architectuur en Voedsel’ van de DvdA door Nico 
Nelissen, de voorzitter van TOPOS. 

• Toelichting op het onderwijsprogramma en de design-lakamers van het Teaching Hotel 
door Luc Coenegracht van de Hoge Hotelschool. 

• Toelichting op de restauratie en de herinrichting van het Teaching Hotel door Harold 
Janssen van architectenbureau SatijnPlus. 

• Een bezoek in groepen onder begeleiding van de studenten van het Teaching Hotel aan 
enkele designkamers van het Teaching Hotel. 

• Lezing door Frank Wormer (rentmeester Kasteel Vaeshartelt) over landgoederen, 
buitenplaatsen, landgoederenzone Maastricht en de rol en betekenis van ‘slow food’ in 
deze gebieden. 
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• Lezing door Marieke Kluiters (stedenbouwkundig ontwerper gemeente Maastricht) 
over de ontwikkelingsplannen van Limmel en Maastricht in relatie tot de 
landgoederenzone. 

• Bezoek aan het Kasteel Jerusalem onder leiding van Harrie Pallada van 
architectenbureau SatijnPlus. 

• Als speciale activiteit werd een architectuur-taartenbakwedstrijd gehouden. Studenten 
van de Hoge Hotelschool wonnen de eerste prijs. De voorzitter van de jury, Niek 
Bisscheroux, gaf een toelichting op de keuze van de prijswinnende taart. 

• In verband met de logistiek was het maximum aantal deelnemers op 75 gesteld. Dit 
aantal was ook bij de middagbijeenkomst aanwezig. 

Het aantal deelnemers bedroeg circa 100. 

Avondbijeenkomst 
Architectuurcentrum TOPOS Maastricht en NAiM/Bureau Europa organiseerden in 
samenwerking met FabLab Zuid-Limburg een lezing van ʻstone alchemistʼ Enrico Dini. Deze 
Italiaanse expert op het gebied van robotica heeft een 3D-printing methode ontwikkeld 
waarmee hij zand verlijmt tot een betonachtig materiaal. Deze techniek brengt het 3D-printen 
van complexe structuren van grote afmetingen, zoals gebouwen, gebouwonderdelen of andere 
objecten met dubbelgekromde oppervlakken, binnen handbereik. Is deze 3D printtechniek het 
gedroomde potentieel voor de architectuur en bouwwereld? Kan 3D- printen een duurzame 
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van architectuur en de gebouwde omgeving? Zal een 
bewoner ooit werkelijk zijn eigen huis 3D kunnen printen? Het welkomstwoord werd verricht 
door Bas van der Pol, voorzitter van de Programmaraad van TOPOS. Tijdens de duolezing 
gingen Frits Hoff (directeur FabLab Zuid-Limburg) en Enrico Dini (directeur D-shape) in op 
de genoemde vragen. Aansluitend was er voor het publiek de mogelijkheid om met Frits Hoff 
en Enrico Dini in gesprek te gaan. De bijeenkomst vond plaats op de lokatie van het NAiM/
Bureau Europa, Avenue Céramique 226 (ingang Daemslunet), Maastricht. De voertaal was 
Engels en de toegang was gratis.  
Er namen circa 60 personen deel aan het avondprogramma. 

G. VICTOR DE STUERSPRIJS 2012 
Op donderdag 21 juni 2012 vond in het Stadhuis te Maastricht de uitreiking van de Victor de 
Stuersprijs plaats.  
De Maastrichtse architectuurprijs, getiteld Victor de Stuersprijs, uitgereikt door de 
verantwoordelijke wethouder van Maastricht, André Willems, en de voorzitter van de jury 
presenteerde het juryrapport. De genomineerde projecten waren: 

• Appartementencomplex, Kasteel Montfortstraat 1 
Architect: Harry Gulikers van Gulikers Architecten te Maastricht 
Opdrachtgever: Woonpunt 

• Uitbreiding kantoorpand Medireva, Weerhuisweg 
Architect: Ger Rosier van Ger Rosier Architecten te Meerssen 
Opdrachtgever: Medireva 

• Woongebouw ‘Mes Amis’, Westrand 2 t/m 12 
Architect: Fred Humblé van Humblé Martens, Architectuur en Stedelijk Ontwerp, te 
Maastricht 
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Opdrachtgever: Woningstichting Maasvallei te Maastricht 
De jury kende de prijs toe aan het project ‘Mes amis’.  

Bij de bijeenkomst waren circa 80 personen aanwezig. 

H. EXCURSIE LUIK 
Op zaterdag 22 september 2012 vond een excursie naar Luik plaats.  
Er was een tijd dat Luik veel van Maastricht kon leren. In zijn algemeenheid geldt dat nog 
steeds, maar in Luik hebben de afgelopen jaren belangrijke veranderingen op 
stedenbouwkundig en architectonisch gebied plaatsgevonden. De eertijds failliete stad is aan 
een ‘renaissance’ bezig. Grote en grootse projecten als het station Liège-Guillemins, de 
restauratie en nieuwbouw van het museum Le Grand Curtius, het nieuwe Mediacenter vragen 
alle aandacht, mede in het licht van de wens van Luik om in de komende jaren daar weer een 
wereldtentoonstelling te organiseren en deel te nemen aan de Culturele Hoofdstad 2018. De 
excursie stond onder leiding van Bas van der Pol. 

Aantal deelnemers excursie 50. 

 

J. THEATERMONOLOOG WIJDEVELD 
Op maandag 07 mei 2012 om 20.00 uur werd in Coffeelovers De Annex Plein 1992 
Maastricht de theatermonoloog Boven de stof uitgevoerd. 
  

  
 
In de voorstelling ‘Boven de stof’ stond het leven en werk van de visionaire architect Hendrik 
Wijdeveld centraal. Zoals de stedeloze stad: een spraakmakend idee, waarin wonen niet 
langer individueel bepaald is, maar onderdeel uitmaakt van een ecologische hoofdstructuur. 
Of een diepe schacht in de aarde van 24 kilometer, waaromheen ondergronds gebouwd kon 
worden. Wijdeveld hield zijn lange leven lang – hij werd 101 – niet op met grootse plannen 
maken. Veel van zijn ideeën zijn nooit uitgevoerd, maar hebben menig kunstenaar 
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geïnspireerd. De verteller in ‘Boven de stof’ raakt ook gefascineerd door het utopische 
gedachtegoed, maar wordt tegelijkertijd aan het twijfelen gebracht: is het wijs om groots te 
willen dromen? Net als Wijdeveld bevraagt de verteller de ruimte tussen idee en 
werkelijkheid. Hij lijkt zich net als de visionair soms te verliezen in het woord en de 
schoonheid van de fantasie. In de monoloog komen verschillende personages in relatie tot 
Wijdeveld aan het woord en wordt een wereld geschetst waarin alle fantasie werkelijkheid is 
geworden. Deze theatermonoloog brengt een hommage aan architect en visionair denker 
Wijdeveld. Bovendien biedt het stuk stof tot nadenken en discussie over de waarde van 
visionaire standpunten in de huidige architectuur. De tekst werd geschreven door Oscar 
Wyers. De regie was in handen van Pieter van Terheijden en het stuk werd gespeeld door 
Peter Hendriks. De voorstelling werd mede mogelijk gemaakt met steun van het 
Stimuleringsfonds voor Architectuur, Prins Bernhard Cultuurfonds en SNS Reaal. 

De theatervoorstelling werd door 40 personen bijgewoond. 

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

Hoofdsponsoren 

• Stimuleringsfonds voor Architectuur (Sfa)  

 

• Gemeente Maastricht 

 

• SATIJNplus Architecten Born 

• Intram BV, Kerkrade
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• Mosa 

 

• Architecten aan de Maas Maastricht – Rotterdam 

 
• Servatius; wonen & vastgoed, Maastricht

 

Sponsoren
• Architectenbureau Jo van de Staay Maastricht  

 

• Van de Hoek - Coenegracht – Kromwijk Architectuur Stedenbouw Landschap 
Maastricht  

 
• iNeX Architecten Maastricht 
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• Formani Holland

 
• Frencken Scholl Architecten Maastricht

• Gulikers Architecten 

 

• N Architecten 

 

• humblé/martens, architectuur en stedelijk ontwerp 

 

• Continu, Detachering en Werving & Selectie 

 

• BAM Schakel & Schrale - vestiging Roermond 
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• Van den Hof Bouwonderneming, Maastricht 

 

• Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants  

 

• Woonpunt 

 

• Nouville ontwikkeling 

 

• 3W New Development 

 

• element a 

 

• Huiswerk Architecten 
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• Meier + Moor 

 

• AGS Architekten & Planners B.V. 

 

• Van Neerbos, bouwmaterialen groep, p/a Fregatweg 48 6222 NZ Maastricht 

 

• Bremen Bouwadviseurs 

 

• Bouwbedrijf Lemmens Maastricht / Valkenburg 
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