
Verslag TOPOS 2014 

Voorwoord 

Dit verslag bevat een overzicht van de activiteiten die door TOPOS in het jaar 2014 zijn 
ondernomen. Het geeft een beeld van de aard en omvang van de activiteiten van een zeer 
actief TOPOS. De belangstelling die er ook in dit jaar weer 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 eigen opbrengsten uit 
TOPOS-cursussen. Langs deze weg danken wij het fonds, de gemeente, de sponsoren en 
onze Vrienden voor hun jaarlijkse bijdrage.  

Maastricht, 31 december 2014. 

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

Door TOPOS werden in 2014 de volgende activiteiten georganiseerd: 

A. Lezingenreeks: ‘De (her)nieuwde maakbaarheid 
B. Raakvlakken  
C. Stad en literatuur 
E. Film en Architectuur 
F. Kunsttour Maastricht 
G. Dag van de Architectuur 
H. Excursie  
I. Algemene conclusie TOPOS 2014 

A. Lezingenreeks De (her)nieuwde maakbaarheid 

Algemeen oordeel
De lezingen gedurende het hele jaar werden bijgewoond door 60 tot 120 mensen. De 
bijeenkomst van september 2014 over de Nieuwe bouw- en ontwerpopgave werd bijgewoond 
door 250 personen (er werd daartoe een speciale tv-verbinding gemaakt met de kantineruimte 
van de Jan van Eyck Academie). Voor alle bijeenkomsten werden prominente sprekers 
uitgenodigd, die allemaal met enthousiasme en plezier onze invitatie hebben geaccepteerd. De 
discussie bij alle bijeenkomsten was goed gestructureerd en geanimeerd. Hieronder is een 
overzicht te vinden van de verschillende bijeenkomsten, de sprekers en de opbouw van de 
avonden.



Maandagavond 13 januari 2014: De adaptieve stad

 
Maandagavond 10 februari 2014: De veranderende rol van de provincie in het ruimtelijk 
domein 

 

Maandagavond 10 maart 2014: Hoe wordt industrieel erfgoed weer bruikbaar gemaakt? 



 

Maandagavond 07 april 2014: Interactiemilieus in de maak: regionale voorbeelden 

 

Maandagavond 12 mei 2014: Projecten in revisie. Het nieuwe instrumentarium in de 
stedelijke praktijk 



 

Maandagavond 16 juni 2014{ Pauzeplekken: langzaam de stad (her)maken 

 
Maandagavond 29 september 2014: De nieuwe ontwerp= en bouwopgave volgens Jo Coenen 



 

Maandagavond 13 oktober 2014: Maken goede woonmilieus de stad? 

 

Maandagavond 10 november 2014: Zelf energie maken; tussen droom en werkelijkheid 



 

Maandagavond 08 december 2014: Architectuur in tijden van digitalisering 

 



B. Raakvlakken: Design ism Studium Generale Maastricht University 

08 oktober 2014: Onveranderlijk Design 
22 oktober 2014: What is BioDesign? 
05 november 2014: Ambient Experience Design 
13 november 2014: Resign? Design! 
03 december 2014:Urban by Nature 

Algemeen 
De Raakvlakken-bijeenkomsten werden bijgewoond door 60 -100 personen. Er werden 
nieuwe doelgroepen bereikt, met name studenten van Maastricht University en personen 
afkomstig uit de wereld van het design. De samenwerking met Studium Generale van 
Maastricht University verliep constructief en effectief. Er wordt, gegeven de positieve 
ervaringen, gedacht om ook in 2015 een dergelijke samenwerkingsconstructie te hanteren. 

 

 



C. Stad en literatuur ism Centre Céramique  
De cursus Stad en Literatuur werd gegeven in de maanden januari t/m april 2014. Er hadden 
zich 20 deelnemers aangemeld, die ook actief aan de cursus hebben deelgenomen. De cursus 
werd in goede samenwerking met het Centre Céramique gehouden. Docent was de voorzitter 
van TOPOS: Nico Nelissen. 
 
De onderstaande boeken werden behandeld: 

 
• Adriaan van Dis, Stadsliefde; scènes in Parijs (14-01) 

 
• Robert Hughes, Barcelona; de grote verleidster (11-02) 

 
• Orhan Pamuk, Istanbul; herinneringen en de stad (11-03) 

 
• Arnout Weeda, Het mysterie van Wenen; de creatieve zelfvernietiging van een 

vermolmd keizerrijk (08-04) 

D. Film en Architectuur 



TOPOS organiseerde in het najaar van 2014 een speciale cursus over Film en Architectuur. Er 
namen 20 personen deel aan de cursus. De cursus omvatte een viertal bijeenkomsten, waarbij 
steeds een speelfilm centraal staat. De docent was de voorzitter van TOPOS: Nico Nelissen. 
De volgende films werden getoond en besproken: 

Jacques Tati, Playtime (1967) 

 

Nathaniel Kahn, My architect (1986) 

 

Peter Greenaway, The belly of an architect (1987) 

 

Markus Heidingsfelder & Min Tesch, Rem Koolhaas; a kind of architect (2008) 

 

F. Kunsttour Maastricht 



TOPOS nam deel en ondersteunde de Kunsttour Maastricht. 

Architectuur: Nu, Now, Jetzt, Maintenant… 

           

Waar staat de architectuur op dit moment en wat houdt architecten bezig? 
Zoals er ieder jaar een nieuwe lente is, zo is er om de paar jaren een nieuwe lichting 
architecten die nieuwe en onverwachte wegen inslaan.  Wat zijn de nieuwe inspiratiebronnen 
voor de aankomende generatie architecten? Het hergebruiken van materialen, waarvan 
verscheidene projecten - kringloop Zuid , Re/Use Parkstad en Opalis  in Belgie -  al redelijk 
bekend zijn.  Of wordt het 3-D printen, waarbij de naam  Digital Fabrication de naam 
misschien beter dekt. Op de recente conferentie Fabricata 2014 in Zurich was volgens Frits 
Hoff van FabLab Maastricht het neusje van de zalm te vinden op het gebied van Architectuur 
en Digital Fabrication. Het varieert van machines die op basis van zand, water en magnesium 
complete bouwwerken spuiten tot robots die zijn getransformeerd tot professionele 
metselmachines. Frappant is het als je deze metselrobotten afzet tegen het ambachtelijk werk 
dat we kennen van de Amsterdamse school, een architectuurstijl die aan het begin van de 20e 
eeuw opkwam en stond voor zwierig metselwerk.  Dit in tegenstelling tot de modernisten die - 
werkend in de trant van de industriële revolutie - een nieuwe meer abstracte vormentaal 
gebruikten. De vakmensen van het zwierige metselwerk bestaan helaas, los van een enkele 
Ierse- of Pools metselaar, niet meer . Maar de huidige generatie metselrobots – voorbodes van 
een nieuwe industriële revolutie – zijn prima in staat dit bijna uitgestorven vakwerk weer 
moeiteloos aan te leveren. De wereld op zijn kop of een nieuwe stroming die ook weer over 
gaat? Wat is een trend en wat zet door? De trend van het modernisme zette pas goed door toen 
de bouwindustrie, tijdens de wederopbouw, zag dat de moderne beeldentaal ook qua 
efficiëntie van het bouwproces het nodige voordeel opleverde. Wordt een 
(architectonische)stroming pas een stroming als de bouwindustrie het ook overneemt?  Is het 
daarom dat een toch al weer een tijdje geleden gestarte architectuurstroming als “de Blob” 
nog geen echte doorbraak heeft gekend? Ligt de doorbraak misschien om de hoek omdat de 
bouwindustrie nu pas de machines en methodes gebruikt om deze nieuwe vormentaal aan te 
kunnen? Hebben we straks misschien helemaal geen bouwindustrie meer nodig omdat we 
allemaal zelf onze bouwindustrie zijn en zelf onze gebouwen kunnen printen in grotere of 
kleinere onderdelen? Wie het weet mag het zeggen 

Het Wikihuis 
Het Wikihuis is een ontwerp & productieproces dat aansluit op bovengenoemde  nieuwe 
technologische ontwikkelingen. Het WikiHouse is een Open Source bouwsysteem dat het 
voor iedereen mogelijk maakt een eigen woning te downloaden van het internet, aan te 
passen, uit te zagen en te bouwen. Het gaat om energiezuinige woningen met lage 



bouwkosten, aangepast aan de behoeften van de gebruikers. De woningen kunnen snel 
gemonteerd worden zonder conventionele bouwvaardigheden. WikiHouse introduceert 
digitale fabricage in de woningbouw. Het systeem verlaagt de grenzen van kostprijs, tijd en 
vaardigheden drastisch en geeft gebruikers de mogelijkheid om woningen te creëren die 
duurzaam, sociaal en flexibel zijn. WikiHouse toont een geleidelijke democratisering van de 
woningproductie. Het systeem kent momenteel al wereldwijd toepassing, vooral in gebieden 
getroffen door natuurrampen.  

                 

Wikihuis & Architectuurmodellen  
In het kader van de tentoonstelling Atelier à Habiter in Z33 te Hasselt ontwierp en bouwde 
een groep architectuurstudenten 2BA  van de Universiteit Hasselt afdeling Architecture & 
Arts met de steun van FabLab Genk een WikiHouse-module / onthaalmodule. Deze onthaal 
module, omgeven door architectuurmodellen/conceptmaquettes gemaakt tijdens de seminaries 
“Beelding” van de Mastersopleiding in Hasselt, is nu te zien tijdens de presentatie“in het 
Informatiecentrum Belvedere aan de Boschstraat.   
Mentoren Universiteit Hasselt afdeling Architecture & Arts  
Danny Windmolders (Hasselt), Jo Janssen (Architect te Maastricht), Iwert Bernakiewicz. 

                

Vorm & Akoestiek:  Mike Kramer met MMA+ studenten bij “Topos during Kunsttour” 
Mike Kramer geluidskunstenaars en art director (h)ear) www.h-ear.org presenteert samen met 
eerste- & tweedejaars studenten van de Academie van Bouwkunst Maastricht (MMA+) dit 
project tijdens KunstTour 2014. Naar aanleiding van een studieopdracht met als thema "vorm 
en akoestiek" hebben de studenten opdracht gekregen om een ontwerp te maken voor een 
tijdelijk observatorium in relatie tot het Maastrichtse Eiffelgebouw en omgeving welk een 

http://www.h-ear.org/


praktische functie moet invullen met significante geluidsbeleving. Daarbij rekening houdend 
met gegevens als materialiteit, vorm en functionaliteit en vraagstukken als "Hoe om te gaan 
met omgevingsgeluid" en "Moet geluid worden versterkt, verminderd of getransformeerd?". 
"Over wat voor een geluid hebben we het?" "Heeft dit kwaliteit of is dit storende witte ruis?" 
Voor de locatie is gekozen voor het voormalige terrein van Sphinx met zijn Eiffelgebouw in 
Maastricht. De studenten zullen tweedimensionale tekeningen, digitale ontwerpen, maar ook 
maquettes tonen. Deze studies zullen op alle dagen tijdens de KunstTour te zien zijn in het 
Infocentrum Belvedere.  

G. Dag van de Architectuur 
Mensen maken de stad! De stad is niet van steen 

Van het groene dak, tot het collectief particulier opdrachtgeverschap. Van de tijdelijke 
woonvorm, tot de pop-up winkel. Van hergebruik van kantoren, tot de herinrichting van 
stationsgebieden. Van het nieuwe werken in kantoren, tot ZZP-en in cafés. Nieuwe 
initiatieven ‘van onderop’ tonen aan dat ook in de stad klein het nieuwe groot is. Bewoners en 
gebruikers zitten steeds vaker zelf weer aan de knoppen van hun gebouwde omgeving: de stad 
van de toekomst is niet van steen. Het thema van de 28ste Dag van de Architectuur is dan 
ook: Mensen maken de stad. In Maastricht werd dit landelijke thema specifiek toegespitst op 
de problematiek van duurzaamheid, vandaar de titel van de Dag van de Architectuur in 
Maastricht: 

Mensen maken de (duurzame) stad! 

Het programma was als volgt: 

10.00  uur       Ontvangst bij Enexis, Willem Alexanderweg 80,  6222 NC Maastricht 
10.30 uur        Welkomstwoord en toelichting op thema door Nico Nelissen, voorzitter 

            TOPOS 
11.00 uur        Inleiding door Ronald Rovers: Het eilandje Limburg en autarkie 
                        11.30 uur        Inleiding door Alex Letteboer (Atelier PRO) en Coenraad Op de 
Kamp   
                                               (Enexis) over het gebouw van Enexis 
12.00 uur        Rondleiding door gebouw Enexis  
12.30 uur        Transport met eigen vervoer naar UWC , Discusworp 65, 6225 XP Maastricht 
13.00 uur        Ontvangst met broodjes 
13.30 uur        Lezing door Peter Scholl (architect schoolgebouw) en Joost Slangen (architect 
dormus) over het United World College  
14.00 uur        Rondleiding door school en dormus 
14.30 uur        Inleiding over zwembad de Geusselt door architect Erik Slangen van Slangen- 
                       Koenis architecten  
15.00 uur       Wandeling naar zwembad de Geusselt, Discusworp 4, 6225 XP Maastricht 
15.15 uur       Rondleiding door zwembad 
15.45 uur       Afsluitende borrel  



16.30 uur       Slotwoord 

H. Excursie  
Zaterdag 20 september 2014 De Maas van de toekomst 

De rivier de Maas heeft voor de gehele Provincie Limburg, en voor Maastricht misschien nog 
wel in het bijzonder, altijd een zeer belangrijke betekenis gehad. In de lange geschiedenis van 
landschap, bevolking en de rivier zijn er periodes geweest waarin de mens geprobeerd heeft 
zijn invloed op het stromen van de Maas uit te oefenen; vanuit het oogpunt van de veiligheid, 
bevaarbaarheid of economisch gewin. Zelden waren deze ingrepen gelijktijdig met het zelfde 
doel. 
Na de reeks overstromingen in het midden van de jaren ’90 (1993 en 1995) is duidelijk 
geworden dat we door het veranderende klimaat een nieuw plan nodig was om de veiligheid 
van de rivier te verbeteren. In het toen ontwikkelde het Grensmaasproject is een manier 
gevonden om aspecten van veiligheid en economie met elkaar te verbinden en tegelijkertijd 
de natuurwaardes van de rivier te verbeteren. Momenteel bevind dit project zich in een 
vergevorderd stadium van uitvoering. 
Het nieuwe bewustzijn rondom het belang van de rivier heeft op diverse plekken binnen de 
regio geleid tot nieuwe projecten. Enkele jaren geleden is Wallonië door Europa verplicht om 
de grote stedelijke centra (Luik, Charleroi, Mons) op zeer korte termijn van grootschalige 
waterzuiveringsinstallaties te voorzien. Deze waren tot voor kort niet aanwezig wat betekende 
dat het merendeel van het afvalwater in Wallonië ongezuiverd in het oppervlaktewater (en dus 
uiteindelijk De Maas) werd geloosd. Wallonië implementeert nu een programma van 2 miljard 
euro om grootschalige waterzuivering te verzorgen. Onderdeel daarvan zijn drie gigantische 
waterzuiveringsinstallaties nabij de grote stedelijke centra Luik, Charleroi en Mons. Onlangs 
is een gigantische nieuwe waterzuiveringsinstallatie bij Oupeye (tussen Luik en Maastricht) in 
gebruik genomen. Deze is op verantwoorde manier in het landschap geïntegreerd en er is 
hoog ingezet op architectonische kwaliteit. Deze installatie zuivert nu het rioolwater van de 
stedelijke regio Luik (10 gemeenten, waterequivalent van 446.500 huishoudens). Sinds het 
gereedkomen, is de waterkwaliteit in de grensmaas (ten noorden van Maastricht) meetbaar 
verbeterd. Dit effect zal alleen maar versterkt worden als ook de twee andere installaties 
gereedkomen in de nabije toekomst. Natuurorganisaties kijken halsreikend uit naar de 
veranderingen in flora en fauna in het benedenstrooms gebied van de Maas. Tenslotte wordt 
bij Ternaaien, waar de Maas de Belgisch-Nederlandse grens overgaat, momenteel de grootste 
binnenvaartsluis van Europa gebouwd. Deze moet de bereikbaarheid van de binnenhaven van 
Luik verbeteren. Deze haven wordt op korte termijn ook uitgebreid met de nieuwe 
“Trilogieport” die de sterke positie van de Luikse binnenhaven (derde van Europa) moet 
versterken. Met dit project hangt ook de verbreding met het Albert Kanaal tussen Antwerpen 
en Luik samen. Hiervoor heeft de beroemde architect en ingenieur Laurent Ney een serie 
bruggen ontworpen waarvan één van de eerste (tussen Maastricht en Riemst) nog niet lang 
geleden is opgeleverd. 
Middels een busexcursie werden de 50 deelnemers meegenomen langs deze projecten. Op 
verschillende plekken gaven betrokken specialisten tekst en uitleg. Het dagprogramma was 
als volgt: 



9:00u    Vertrek (per bus) vanaf station Maastricht. 

9:30 – 10:30u  Bezoek aan waterzuivering Oupeye. Ontvangst en uitleg in auditorium 
over waterzuiveringscomplex 

Contactpersoon waterzuivering: Mw. Pascale Denis 
 - presentatie in het Frans 

Presentatie over Trilogiport door Mw. Thiébaut  
- presentatie in het Engels 

 Presentatie over sluizencomplex Ternaaien door dhr. David Monfort  
 - presentatie in het Engels met Franse dia’s 

10:30 – 11:30u   Wandeling over terrein met bezoek aan uitzichttoren, van waaraf het 
Trilogiport-gebied goed te zien is. 

11:30 – 11:45u  Busreis naar  Klein Ternaaien.  

11 :45u – 12 :45u  Bezoek aan sluizencomplex Klein Ternaaijen (C). 
 - Gids David Monfort: Engels, Nederlands en Franstalig. 

13:15-14:00u  Lunch in Kasteelboerderij Hartelstein 
    
14:00u   Toelichting Planvorming Grensmaas door Jan Houwen, Provincie 

Limburg (D) 

14:30u Toelichting Uitvoering Grensmaasproject door Saskia Janssen, 
Rijkswaterstaat (E) 

15:00u Toelichting natuurontwikkeling en beheer door Hettie Meertens, 
Stichting ARK (F) 

15 :30u  Rondrit per bus langs Maaswerken en natuurontwikkeling onder 
begeleiding van Jan Houwen, Saskia Janssen en Hettie Meertens. 

17:30u  Einde, terug bij station 

I. Algemene conclusie ten aanzien van TOPOS 2014 

TOPOS heeft een goed 2014 gehad. Alle geplande activiteiten konden worden uitgevoerd. 
Prominente sprekers werden uitgenodigd en hebben de lezingen verzorgd. De samenwerking 
met andere partijen is vlot en constructief verlopen. Kortom: alle reden tot tevredenheid.


