
 

TOPOS-JAARVERSLAG 2022 

Gedurende 2022 heeft TOPOS de volgende activiteiten ondernomen: 

LEZINGEN 

LEZING

Muze 
Maastricht
WIE
Peter Scheele

WANNEER
Maandag 21 maart 2022
20u

LOCATIE
Stayokay
Maasboulevard 101, Maastricht

Peter Scheele kwam twee tekenaars tegen, Josua de Grave en 
Valentijn Klotz. Deze hebben tussen 1669 en 1672 nogal wat 
tekeningen gemaakt in Maastricht en omgeving. Ze vertellen 
daarmee hoe de stad en de ommelanden er 350 jaar geleden 
uitzagen. We kunnen er uit afleiden hoe de Maastrichtenaar van 
toen zijn stad zag. Wij zien ze als topografische tekeningen, al is 
het de vraag of dat wel de bedoeling was van de twee.
Tijdens de lezing zullen we kennis met ze maken. We onderzoeken 
een aantal tekeningen, sommige vluchtig en andere in detail. 
En we zullen zien dat de stad zo anders was dan nu en tegelijk 
zo vertrouwd. We staan stil bij overeenkomsten en zoeken 
verklaringen voor de verschillen. En die rondgang is werkelijk een 
avontuur. Peter zal vertellen hoe hij tot dit onderzoek gekomen 
is en waarom de geschiedenis van Maastricht zo uitnodigt om 
ook op zoek te gaan. Want het verhaal gaat verder. We gaan op 
zoek naar ornamenten, maken tekeningen van gebouwen en 
foto’s en beschrijvingen van de binnenkanten. Maastricht is een 
muze, ze motiveert iedere keer weer om nog een tipje van haar 
sluiers op te lichten.

Peter Scheele is geboren in 1951 in Haarlem en in 1961 verhuisd 
naar Maastricht. Hij is docent geweest in het mbo, met informatica 
als hoofdvak. Zijn werk heeft altijd veel onderzoek en ontwikkeling 
gevraagd. Dit gebruikt hij voor het maken van boeken, foto’s en 
tekeningen van Maastricht. Dat is niet zo’n kunst, Maastrichts 
rijke verleden ligt immers bijna voor het oprapen. De aardigheid 
is om een vorm te vinden om die rijkdom te laten zien. In de vorm 
van twee boeken over de tekenaars of door het fotomagazine 
Maastricht in Beeld.



 

 

LEZING

Enci 
Maastricht
WIE
Saskia Naafs
Jon van Rooijen
Pieter Caljé

WANNEER
Maandag 11 april 2022
19.00 uur 

LOCATIE
Ainsi
Lage Kanaaldijk 112-113 
Maastricht

De ENCI een wervend icoon voor Maastricht en de regio?

Nu de bedrijvigheid van de cementfabriek ENCI beëindigd is, rijst 
de vraag op welke wijze deze locatie weer een nieuwe en duurzame  
toekomst kan krijgen. Op dit moment lopen de meningen uiteen van 
sloop  van het fabriekscomplex tot behoud van het industrieel erfgoed 
met een verankering  aan het kalklandschap Zuid Limburg. TOPOS wil 
de complexheid van het transformatie proces in 2022 in drie lezingen 
een podium bieden. Voor de inhoud en proces wordt verwezen naar 
de website van TOPOS: www.toposmaastricht.com. In de lezingen 
wordt uitgebreid ingegaan op de intrinsieke waarden van zowel het 
fabrieksterrein als het omringende landschap.

Saskia Naafs werkt voor Rijksadviseurs (CRa)  en adviseert over 
omgevingskwaliteit en actuele maatschappelijke opgaven  waaronder  
behoud en transformatie van cultuurlandschappen en erfgoed. Saskia zal 
een toelichting geven over de betrokkenheid van de Rijksbouwmeester   

Jon van Rooijen werkt als adviseur Erfgoed en Ruimte bij de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed (RCE). Als stedenbouwkundig ontwerper 
adviseert hij over de inpassing van cultuurhistorische waarden bij 
ruimtelijke ontwikkelingen van grootschalige historische complexen en 
structuren, in beschermde stads- en dorpsgezichten en de ruimtelijk 
context van rijksmonumenten. Jon  geeft inzicht in de waarden van het 
fabrieksgedeelte van het ENCI-complex en wat mogelijke opties zijn om 
die te borgen.

Pieter Caljé is historicus en was verbonden aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam en de Universiteit Maastricht met onder meer bij de 
masteropleiding Erfgoedstudies aan de Universiteit Maastricht. Thans 
is Pieter actief als voorzitter van de commissie landschapsgeschiedenis 
van het Kon. LGOG. Pieter toont het belang aan van het ENCI industrieel 
erfgoed en de noodzaak om het ENCI complex onderdeel te maken 
van een gelaagd historisch (kalk)landschap; de St. Pietersberg krijgt 
bijzondere aandacht als interactie tussen mens en landschap, niet alleen 
utilitair maar ook symbolisch. Zo is niet alleen sprake van opbrengsten 
maar ook van waarden.



LEZING

ENCI 
Maastricht
WIE
René Daniëls
Ray Lanswyer
Piet Eichholz

WANNEER
Maandag 23 Mei 2022
19.00 uur 

LOCATIE
Ainsi
Lage Kanaaldijk 112-113 
Maastricht

Een iconisch ENCI gebied in het Mergelland is geen utopie!

Na de Toposlezing van 11 april  met de bijzondere waarden van 
de ENCI en haar omgeving, gaat Topos op 23 mei aan de slag 
met sprekers, experts en publiek op zoek naar een nieuw vitaal 
ENCI gebied in een grensoverschrijdend Mergelland. 
De Sint Pietersberg met zijn markante natuur en cultuurhistorie 
wacht nu op nieuwe creatieve gasten op het ENCI terrein. 

Ray Lanswyer is afgevaardigde van “Erfgoedvereniging 
Heemschut, afdeling Limburg” en stedenbouwkundige 
met specialisatie cultuurhistorie (beschermde stads- en 
dorpsgezichten). Hij geeft een aanzet met enkele scenario’s 
variërend van een industrie cultuurlandschap tot een natuurlijk 
science landschap. 

De St. Pietersberg heeft in de afgelopen honderd jaar veel 
bijgedragen aan onze welvaart, grondstof mergel voor cement; 
aanvullend zorgt moeder Maas voor zand en grind bedoeld voor 
ons bouwen. René Daniëls is gebiedsregisseur, hij geeft met de 
zgn. lagenbenadering een toekomstperspectief voor de Euregio 
met het ENCI gebied als ankerplaats.

Investeren we voor een dergelijk complex project in euro’s of 
in waarden? Is het een verdien model voor de korte of voor de 
lange termijn?  Moeten we ons enkel richten op het object of 
ook en vooral op de omgeving? Een betoog door Piet Eichholz, 
in economische moeilijke tijden ... die ook vergankelijk zijn. 
Hij is  professor in Real Estate & Finance aan de Universiteit 
Maastricht. 



 

 

 

!Het veranderende gezicht van Maastricht gedurende de 
laatste halve eeuw" 
De lens van de Maastrichtse fotograaf Jos Nelissen gericht op de ruimtelijke 
transformaties van Maastricht, met commentaar van Jac van de Boogard 

Datum: dinsdagavond 19 april 2022 
Tijd: 20-00-22.00 uur 
Plaats: Grand Café Maastricht Soiron, Fotomuseum aan het Vrijthof 
Kosten: € 5,- (incl. consumptie) 

Maastricht is gedurende de laatste halve eeuw sterk van aanzien en karakter 
veranderd. Die transformatie is op allerlei manieren door historici en andere 
wetenschappers in woord en beeld vastgelegd. De fotograaf Jos Nelissen heeft een 
fantastisch oeuvre opgebouwd van (lucht)foto"s van Maastricht waaruit de ruimtelijke 
veranderingen van Maastricht goed afleesbaar zijn. De welbekende maquette van 
Maastricht uit 1748 is een mooi startpunt om de transformaties goed te kunnen 
signaleren, zowel binnen de vroegere ommuring, als ook in de gebieden van de 
voormalige bastions en schootsvelden. De spectaculaire metamorfose vanaf de jaren 
80 van de vorige eeuw tot op vandaag de dag is aan de lens van Jos Nelissen niet 
ontsnapt. De foto"s van Jos Nelissen zullen van commentaar worden voorzien door de 
welbekende Jac van de Boogard. Een en ander zal worden vooraf gegaan door een 
lezing van Huub Smeets over de rol en betekenis van de fotografie bijzet 
documenteren van de stadsontwikkeling. 
  
Wie is Jos Nelissen? 
Jos Nelissen (Maastricht, 1948) werkte na zijn middelbare schooltijd in de donkere 
kamer van V&D en Fotopersbureau Het Zuiden. Zijn militaire dienstplicht vervulde 
hij bij de Leger Film en Fotodienst van het ministerie van Defensie in Den Haag. Hij 
studeerde fotografie aan de MTS in de Hofstad, waarbij hij ondermeer stages liep bij 
de Haagse Courant en de fotostudio"s van de VNU in Haarlem. In Maastricht startte 
hij begin jaren 70 een eigen fotografisch bedrijf. Al gauw kon hij grote bedrijven als 
Artifort, KNP, Sphinx, Universiteit, Rabobank Nederland en DSM tot zijn klanten 
rekenen. Voor DSM ging hij een dienstverband aan als bedrijfsfotograaf waarbij hij 
de privatisering van het staatsbedrijf en de omslag van bulk naar fijnchemie 
vastlegde. Hierbij werkte hij ook mee aan de zeer gewilde Limburgse en Europese 
DSM kalenders. Vanaf 2006 tot op heden is hij weer aan de slag als Freelance 
fotograaf en werkt mee aan een aantal publicaties over Maastricht.            



 

LEZING 
i.s.m. Alliance Française Maastricht

Cultureel 
erfgoed in 
Frankrijk
WIE
Norbert Bonekamp 
(Président Alliance Française Maastricht)

Nico Nelissen 
(emritus hoogleraar)

Camille Oostwegel
(vml. culsul honoraire van Frankrijk)

WANNEER
Dinsdag 07 juni 2022
20.00 - 22.00 uur (entree: gratis)

LOCATIE
Stayokay
Maasboulevard 101 Maastricht

Nieuw leven voor het cultureel erfgoed in Frankrijk

Ook in Frankrijk krijgen veel monumenten een nieuwe 
bestemming. Dat geldt niet alleen voor de ‘oude 
monumenten’ uit de Gallo-Romeinse periode en de 
Middeleeuwen, maar ook voor ‘jonge monumenten’ uit 
de 19de en 20ste eeuw. Aan de hand van illustratieve 
voorbeelden maakt Nico Nelissen een ‘Tour de France’ 
langs allerlei typen monumenten verspreid over heel 
Frankrijk. We zullen zien dat zowel kastelen, burchten, 
stadspoorten, kerken, kloosters, stadhuizen, paleizen, 
landgoederen, kazernes, fabrieken, manufacturen, 
entrepots en bijvoorbeeld ook villa’s en herenhuizen van 
jonge datum nieuw leven is ingeblazen. Maar dat alles 
is niet zonder slag of stoot gegaan. In Frankrijk wordt 
namelijk (zeer) veel waarde gehecht aan het (originele) 
behoud van het cultureel erfgoed. Iedere wijziging 
van een monument als gevolg van een nieuw gebruik 
leidt vaak tot felle discussies. Met andere woorden de 
herbestemming van monumenten is in Frankrijk een 
delicate kwestie. Wees ervan verzekerd dat in Frankrijk 
(en ook in andere landen) in elk gesprek de meningen 
verdeeld zijn over wat een ‘passende’ en ‘niet-passende’ 
herbestemming van een monument is. De ‘tocht langs 
nieuw leven voor het cultureel erfgoed in Frankrijk’ helpt 
bij het aanscherpen van het eigen oordeel.



 

LEZING
Bouwen met hout:

URBAN
CLIMATE
ARCHITECTS
WIE
Tim Vermeend

WANNEER
Donderdag 22 Sept. 2022
20.00 uur 

LOCATIE
Mosa Design Studio
Meerssenerweg 360
Maastricht

De noodzaak om duurzaam te bouwen is tegenwoordig 
integraal onderdeel van het architectuurklimaat. Het 
besef om materialen te gebruiken uit hernieuwbare 
bronnen zoals hout is aanwezig, maar het opschalen 
naar grotere projecten is nog niet vanzelfsprekend. 
Zodoende organiseert TOPOS i.s.m. MOSA een tweetal 
lezingen met architecten die het bouwen met hout naar 
een nieuw niveau tillen. De eerste in deze reeks is Tim 
Vermeend, oprichter en creatief directeur van Urban 
Climate Architects:

Urban Climate Architects - met vestigingen in Groningen 
en Delft - gaat bij hun projecten uit van duurzaamheid 
en circulariteit vanuit de gedachte dat wij onze eigen 
duurzame toekomst moeten vormgeven. Het experiment 
wordt niet geschuwd. Urban Climate Architects onderkent 
de noodzaak van schaalvergroting. Deze benadering 
heeft geresulteerd in een actuele opdrachtenportefeuille 
met méér dan 78000m2 aan vloeroppervlakte met als 
basis houtconstructie.



 

LEZING
Bouwen met hout:

DE
NIEUWE
ARCHITECTEN
WIE
Roderik van der Meulen

WANNEER
Donderdag 20 Okt. 2022
20.00 uur 

LOCATIE
Mosa Design Studio
Meerssenerweg 360
Maastricht

De noodzaak om duurzaam te bouwen is tegenwoordig 
integraal onderdeel van het architectuurklimaat. Het 
besef om materialen te gebruiken uit hernieuwbare 
bronnen zoals hout is aanwezig, maar het opschalen naar 
grotere projecten is nog niet vanzelfsprekend. Zodoende 
organiseert TOPOS i.s.m. MOSA een tweetal lezingen met 
architecten die het bouwen met hout naar een nieuw 
niveau tillen. De tweede in deze reeks is Roderik van der 
Meulen, medeoprichter van De Nieuwe Architecten:

De Nieuwe Architecten is opgericht in 2014 en gevestigd 
in Utrecht. Ze zijn overtuigd van de kracht van architectuur 
en hebben met een van hun eerste projecten - het 
entreegebouw voor het Koning Willem I College in Den 
Bosch - de nationale houtbouwprijs (categorie zakelijke 
houtbouw) gewonnen. Dit project is niet alleen een  
onderwijsgebouw maar ook een onderwijzend gebouw. 
Het ontwerp kenmerkt zich door een transparante 
glazen gevel met daarachter een beeldbepalende 
houten draagconstructie die tegelijkertijd dienst doet als 
lesmateriaal. Dit project is dit jaar tevens genomineerd 
voor het BNA Beste Gebouw van het Jaar in de categorie  
stimulerende omgevingen.



 

GESPREK:
25 JAAR
STADSONTWIKKELING
MAASTRICHT

WIE
JAKE WIERSMA
FRITS PALMBOOM
FRANZ ZIEGLER

WANNEER
Donderdag 17 november 2022
20.00 uur (inloop vanaf 19.30u) 

LOCATIE
Jan van Eyck Academie
Academieplein 1
Maastricht

In 25 jaar is er veel veranderd in Maastricht. Welke rol 
hebben de gemeentelijke stedenbouwkundigen daarin 
gespeeld? Is er sprake van een “rode draad”? En wat zijn 
de lessen voor de toekomst?
Frits Palmboom is als externe stedenbouwkundige 
betrokken bij diverse grote projecten in Maastricht. Hij 
opent het gesprek met een reflectie over de veranderende 
positie van de stedenbouwkundige in het krachtenveld 
van de stadsontwikkeling. 
Jake Wiersma, als kersvers gepensioneerde senior 
stedenbouwkundige bij de gemeente Maastricht, stelt de 
vraag naar de “rode draad” van 25 jaar stadsontwikkeling, 
aan de hand van een reflectie op zijn eigen werk. 
Franz Ziegler is architect en stedenbouwkundige en, net als 
Frits Palmboom, “buitenboordmotor” van de gemeente. 
Hij gaat in op de participatie van bewoners en stakeholders 
aan de hand van een drietal recente projecten.
Daarna openen we het gesprek met een aantal mensen 
die nauw betrokken zijn bij de stadsontwikkeling van 
Maastricht en met de zaal. Wat zijn de lessen voor de 
toekomst?



 

 

LEZING WERNER MANTZ 

ZATERDAG 26 N0VEMBER 2022  
OM 12.00 UUR 
met de nadruk op architectuurfotografie 

IN HET BONNEFANTENMUSEUM AVENUE CERAMIQUE 250, 6221 
KX MAASTRICHT  
SPREKERS: HUUB SMEETS  en CLÉMENT MANTZ, Werner Mantz 
Stichting 
BIJWONEN VAN DE LEZING IS GRATIS: MAAR WEL EERST 
AANMELDEN VIA HET EMAILADRES VAN  DE STICHTING WERNER 
MANTZ  clementmantz@home.nl  VÓÓR 7 NOVEMBER 2022   

          

Onlangs verscheen een bijzondere monografie over de fotograaf 

Werner Mantz bij gelegenheid van de opening van de grote 
overzichtstentoonstelling in het Bonnefantenmuseum op 25 
september 2022. 



 

 

SPECIALE BIJEENKOMST  
‘BOVEN HET SPOOR’ 

Beste allemaal, 

Een speciale bijeenkomst voor alle TOPOS-mensen en leden van het 
buurtnetwerk Wyckerpoort in verband met de plannen  

‘Boven het Spoor’  

van Jo Coenen en Luc Soete 
Iedereen is van harte welkom! 

Het duo Coenen-Soete startte inmiddels twee jaar geleden hun 
burgerinitiatief met betrekking tot de positieve impact van het onder de 
aarde brengen van de sporendelta en benaderde met hun publicatie velen in 
Maastricht en daarbuiten. 

Door een expositie van de visie in het Centre Céramique, waarbij door 
middel van interviews, video's en een omvangrijke stadsmaquette een en 
ander gevisualiseerd werd, deden zij een hernieuwde oproep tot 
ondersteuning van hun initiatief. Meer dan 750 steunbetuigingen mochten 
zij ontvangen. 



Publicaties 

Architectuurgids Maastricht NEXT 

TOPOS heeft in het jaar 2022 de Architectuurgids Maastricht NEXT 
uitgebracht. Wie denkt dat Maastricht op het gebied van stedenbouw en 
architectuur in het begin van deze eeuw stil heeft gestaan, vergist zich 
lelijk. Gedurende de afgelopen 25 jaar (1995-heden) is Maastricht heel 
duidelijk van gezicht veranderd, zonder dat het eigen karakter en de eigen 
aantrekkingskracht verloren zijn gegaan. De vele nieuwe invullingen en 
herbestemmingen hebben Maastricht een nieuwe, en herkenbare 
kwalitatieve impuls gegeven. Dat is de hoofdconclusie die men kan 
trekken uit de nieuwe architectuurgids, getiteld: Architectuurgids 
Maastricht NEXT (red. Nico Nelissen, Servé Minis en Will Köhlen). 

In de bijna 400 pagina’s tellende, vuistdikke uitgave wordt aandacht 
besteed aan bezienswaardige nieuwe en herbestemde gebouwen die 
gedurende de afgelopen 25 jaar in Maastricht tot stand zijn gekomen. Het 
gaat om circa 250 projecten verspreid over de hele stad: van hotels, 
winkels, kantoren, woningen en appartementen tot bioscopen, sporthallen, 
onderwijsinstellingen, zorgcentra en ateliers. Het gaat om heel bekende 
projecten, zoals Céramique, Mosae Forum, Entre Deux, Sphinx-kwartier, 
Kruisherenhotel en Boekhandel Dominicanen; maar ook om talrijke 
minder bekende projecten waaronder Brasserie Bonhomme, Kiki’s 
Stocksale, V-House,  Verpleeghuis Larisa, Restobar Mama en Manjefiek 
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Malberg. Het boek is een vervolg op de eerdere TOPOS-Architectuurgids 
Maastricht die de periode 1875-1995 besloeg. Het nieuwe boek is een 
jubileum-uitgave van TOPOS, dat inmiddels al gedurende 30 jaar actief en 
constructief bijdraagt aan het architectuurdebat in Maastricht. 

RTVMaastricht: 23 uitzendingen  
Architectuurgids Maastricht NEXT  
Naar aanleiding van het verschijnen van de nieuwe architectuurgids is in 
samenwerking met RTVMaastricht besloten om 23 projecten te 
behandelen in ‘Maastricht Magazine’ onder de titel ‘Het veranderende 
gezicht van Maastricht’ (zie onderstaand schema). Alle uitzendingen zijn te 
bekijken op onze website www.toposmaastricht.com 

http://www.toposmaastricht.com


 

De uitzendingen vinden plaats op maandag- en dinsdagavonden na het 
Journaal van 19.00 uur op RTVMaastricht. 

Datum Tijd Architect Opdrachtgever of Bewoner Project A/I/S Uitzenddata
23-03-2022 1 9:00 Rob Brouwers Camille Oostwegel Kruisherenhotel A/I 11-04-2022 week 15

2 9:45 Roel Graeven Cor en Caroline Jongen Penthouse Helmstraat A 25-04-2022 week 17
3 10:30 Jos Kramer OL Vrouweplein A 09-05-2022 week 19
4 11:15 Alexander Smeets Marion Pieters Polverpark S/A 23-05-2022 week 21

5 14:00 Jo Coenen, Bruno Albert, Geert Coenen Ward Vleugels Mosae Forum S 06-06-2022 week 23 (Pinksteren)
6 15:00 Jos Nijssen René Holten Andrieskapel A/I 20-06-2022 week 25
7 15:45 Rik Martens Monique Dickhaut Les Mouleurs A 04-07-2022 week 27
8 16:30 Nicole en Marc Maurer Wim Smeets Muziekgieterij A 18-07-2022 week 29
9 17:15 Niels Maier Luc Meijers Cinq Restobar A/I 01-08-2022 week 31

06-04-2022 10 9:00 Guy Cleuren Frontenpark S 15-08-2022 week 33
11 9:45 Henk Verheij evt opdrachtgever Lindekruis S/A 29-08-2022 week 35
12 10:45 Mathieu Bruls Ridderbrouwerij S/A 12-09-2022 week 37
13 12:00 Theo Teeken en Jules Beckers Lenculenhof S/A 26-09-2022 week 39
14 13:00 Ab König Glaashoes Wilhelminasingel S/A 10-10-2022 week 41
15 14:00 René Coenegracht Marlies Haack woning Stenenwal A 24-10-2022 week 43
16 15:00 Luc Garé Fred Allers bibliotheek woonhuis P. Habetsstraat I 07-11-2022 week 45
17 16:00 Fred Humblé Jos Geurts De Groene Loper S/A 21-11-2022 week 47
18 17:00 Maurice Mentjens Kiki Niesten en Anne Hayen Kiki's Stocksale I 05-12-2022 week 49

13-04-2022 19 9:30 Roel Hochstenbach La Forme Ceramique A 19-12-2022 week 51
20 11:00 Huub Frencken of Peter Scholl Magnifiek Malberg S/A 02-01-2023 week 01
21 12:30 Peter Claassens De Leim A 16-01-2023 week 03
22 14:00 Roland van Bussel Maasveld A 30-01-2023 week 05
23 15:00 Jo Janssen Piazza Céramique A 13-02-2023 week 07



Stadswandelingen n.a.v. TOPOS-Architectuurgids Maastricht 
NEXT 
Speciaal voor in architectuur, stedenbouw, cultureel erfgoed en interieur 
geïnteresseerden verzorgt TOPOS stadswandelingen n.a.v. de 
Architectuurgids Maastricht NEXT. Samen met groepen van 10-15 
personen kunnen nadere afspraken worden gemaakt over het programma 
en de kosten. Aanvragen voor stadswandelingen kunnen worden gedaan 
via onze website www.toposmaastricht.com 
Gedurende het jaar 2022 hebben meerdere groepen van deze gelegenheid 
gebruik gemaakt. We noemen:  

• Twee keer een groep uit Nijmegen van in architectuur geïnteresseerde 
mensen 

• Een groep van Balast Nedam Development 

• Een cultuurkring uit Valkenburg 

• Een groep van de topopleiding Nederlandse School voor Openbaar 
Bestuur uit Den Haag 

• Een groep van het bouwmaterialenbedrijf Laudy 

• Een groep van BLASt het Architectuurcentrum Breda  

• Een groep van AMI-Consultancy uit Rotterdam. 

http://www.toposmaastricht.com


Excursies 
TOPOS-excursie naar Weert 
TOPOS bracht op zaterdag 23 april 2022 een architectuur-excursie naar 
Weert. Ruim 40 deelnemers hebben kennis gemaakt met een stad die zeer 
veel op architectuurgebied te bieden heeft. Onder de bezielende leiding 
van Joke Jongeling en Thijs Hendrix werd een bezoek gebracht aan onder 
andere het stadhuis Weert (arch. Inbo), het voormalige stadhuis (nu: 
Museum W), de Sint Martinuskerk, het pand De Gruyter (arch. T. 
Wilschut), het Grand Café De Weerter Bazaar, het pand De Munt, de 
Muntpassage (arch. AGS en arch. Ger Rosier), de Birgittinessenabdij 
Maria Hart, en het voormalige Er werd een bustocht gemaakt langs de 
singels met onder andere: Dr. Schutterhuis (arch. Jos Wielders), Villa 
Walburg, Tiendschuur (Erfgoedhuis Weert) en kasteel Aldenborgh. Verder 
was er een bezoek aan de voormalige Minderbroederskerk en -klooster nu: 
verzorgingshuis (arch. Johan Kayser en Pierre Cuypers), de voormalige 
Franciscus van Assisikerk nu: Franciscus Huis (arch. Swinkels & 
Salemans; glas-in-lood Daan Wildschut), aan de voormalige pastorie, nu: 
Pierre Weegels Huis (arch. Pierre Weegels), de voormalige Onbevlekt Hart 
van Mariakerk (Fatimakerk), nu: Fatima Huis (arch. Pierre Weegels; 
mozaïek Hugo Brouwer), de woonbuurt Fatima (arch. Pierre Weegels), de 
Sint Jozefskerk (arch. Alphons Boosten) en het fameuze project De 
Lichtenberg (arch. Pierre Weegels). Voor fotoreportage zie onze website 
www.toposmaastricht.com. 

http://www.toposmaastricht.com


TOPOS-bezoek aan Kasteel Borgharen 
Op zaterdag 02 juli 2022 is door TOPOS een bezoek gebracht aan Kasteel 
Borgharen. De belangstelling was zodanig groot, dat er meerdere groepen 
zijn geformeerd om iedereen in de gelegenheid te stellen om deel te 
nemen. We zijn door de eigenaar  en door professionals rondgeleid door 
het kasteel en hebben kennis kunnen nemen van de restauratie van het 
interieur en het exterieur. Zoals bekend, is Kasteel Borgharen een van 
oorsprong middeleeuws kasteel gelegen aan de rivier de Maas. Het kasteel, 
de kasteelhoeve, de pachthoeve en de tuinen, inclusief diverse poorten, 
hekken, kademuren en bruggen, vormen een cluster van rijksmonumenten. 
Een waarlijk boeiend project, waaraan door vrijwilligers met hart en ziel 
aan wordt gewerkt! 

TOPOS-excursie naar Breda 
Op zaterdag 08 oktober 2022 is door TOPOS ( in samenwerking met de 
Vrienden van het Fotomuseum aan het Vrijthof) een excursie 
georganiseerd naar Breda. De stad is ontstaan bij de samenvloeiing van 
twee rivieren (Aa en Mark), wat van invloed is geweest op de 
Middeleeuwse ronde vorm van de stad. Dankzij de aanwezigheid van de 
invloedrijke familie van Nassau, woonachtig in het kasteel, ontwikkelde 
zich een hofcultuur met tal van hofhuizen. Maar, we kennen Breda 
natuurlijk vooral als vestingstad die een belangrijke rol heeft gespeeld in 
de Tachtigjarige Oorlog (denk aan het Turfschip). Het meer recente Breda 
wordt bepaald door de vele uitbreidingen die na de opheffing van de 
vestingstatus hebben plaatsgevonden en ervoor gezorgd hebben dat de stad 
een groene stad is geworden.  
In de binnenstad hebben meerdere interventies plaatsgevonden (o.a. 
winkelcentrum De Barones), het voormalige kazerneterrein Chassé is 
omgetoverd tot Chassé Park gevuld met boeiende hedendaagse 
architectuur. Het stationsgebied met de erachter liggende voormalige 
industrieterreinen is compleet van gedaante veranderd. Een nieuwe hotspot 
komt tot ontwikkeling bij de oude haven.  
Allemaal voldoende reden om Breda te bezoeken, maar er is meer! Breda 
is al twintig jaar de thuisbasis van BredaPhoto. De huidige editie speelt 
zich voor een groot deel af in de gebieden die we gaan bezoeken, te weten 
historische binnenstad, Chassé Park en het industriële en creatieve 
H a v e n e i l a n d Vo o r f o t o r e p o r t a g e z i e o n z e w e b s i t e 
www.toposmaastricht.com. 
. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maas
http://www.toposmaastricht.com


TOPOS 30 JAAR OP DE BRES VOOR RUIMTELIJKE 
KWALITEIT 

TOPOS, Architectuurcentrum Maastricht, is in Maastricht en omgeving 
een begrip. Deze stichting zet zich al decennia lang in om architectuur, 
stedenbouw, cultureel erfgoed, interieur, landschap en natuur onder de 
aandacht van velen te brengen. De nadruk ligt daarbij niet alleen op 
professionals, maatschappelijke organisaties, culturele instellingen, 
politiek en bestuur, maar vooral ook op burgers en burgergroepen. Sinds de 
oprichting in 1992 hebben professionele vrijwilligers met hart en ziel zich 
ingezet om Maastricht en omgeving nog mooier, leefbaarder, veiliger, 
aangenamer en duurzamer te maken.  

Dit is gebeurd door middel van talrijke activiteiten. Wilt u weten welke, 
dan is deze KRONIEK de bron bij uitstek. Daarin wordt namelijk een 
compleet overzicht gegeven van alles wat TOPOS gedurende de afgelopen 
30 jaar aan activiteiten heeft ondernomen: lezingen, debatten, bijzondere 
bijeenkomsten, publicaties, cursussen, excursies, tentoonstellingen, 
onderzoek, Dag van de Architectuur, Kunst- tour, Architectenwinkel 
Maastricht et cetera. Lees en wees verbaasd over hoe TOPOS permanent 
op de bres heeft gestaan, staat en zal staan voor ruimtelijke kwaliteit in 
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DE SAMENSTELLERS: NICO NELISSEN, WILL KÖHLEN EN JOS KRAMER

T O P O S  3 0  J A A R  O P  D E  B R E S 
V O O R  R U I M T E L I J K E  K W A L I T E I T

TOPOS, Architectuurcentrum Maastricht, is in 
Maastricht en omgeving een begrip. Deze stichting 
zet zich al decennia lang in om architectuur, ste-
denbouw, cultureel erfgoed, interieur, landschap 
en natuur onder de aandacht van velen te brengen. 
De nadruk ligt daarbij niet alleen op professionals, 
maatschappelijke organisaties, culturele instellin-
gen, politiek en bestuur, maar vooral ook op burgers 
en burgergroepen. Sinds de oprichting in 1992 heb-
ben professionele vrijwilligers met hart en ziel zich 
ingezet om Maastricht en omgeving nog mooier, 
leefbaarder, veiliger, aangenamer en duurzamer te 
maken. 

Dit is gebeurd door middel van talrijke activiteiten. 
Wilt u weten welke, dan is deze KRONIEK de bron 
bij uitstek. Daarin wordt namelijk een compleet 
overzicht gegeven van alles wat TOPOS gedurende 
de afgelopen 30 jaar aan activiteiten heeft onderno-
men: lezingen, debatten, bijzondere bijeenkomsten, 
publicaties, cursussen, excursies, tentoonstellin-
gen, onderzoek, Dag van de Architectuur, Kunst-
tour, Architectenwinkel Maastricht et cetera. 

Lees en wees verbaasd over hoe TOPOS permanent 
op de bres heeft gestaan, staat en zal staan voor 
ruimtelijke kwaliteit in Maastricht en omgeving!

Maastricht, 2022.
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Maastricht en omgeving! Deze publicatie is gratis te downloaden op 
onze website www.toposmaastricht.com 

TOPOS-Teken van Verdienste 

Tijdens een informele bijeenkomst op 17 december 2022 ontvingen Jos 
Kramer en Will Köhlen uit handen van de voorzitter van TOPOS de 
eervolle onderscheiding: TOPOS TEKEN  VAN VERDIENSTE. 

Jos Kramer kreeg de onderscheiding vanwege zijn jarenlange actieve en 
constructieve inzet eerst als voorzitter en later als bestuurslid van TOPOS, 
meer in het bijzonder de uitstekende rol die hij heeft vervuld op het gebied 
van het instandhouden en uitbouwen van TOPOS, het organiseren van 
lezingen en debatten, het onderhouden van contacten met het beroepsveld 
en het mede-organiseren van de Dag van de Architectuur.  
Will Köhlen kreeg de onderscheiding vanwege zijn jarenlange actieve en 
constructieve inzet als bestuurslid van TOPOS, meer in het bijzonder de 
uitstekende rol die hij heeft vervuld op het gebied van de communicatie, 
het websitebeheer, de uitgave van TOPOS-publicaties, de Kunsttour en de 
Architectenwinkel Maastricht.  

http://www.toposmaastricht.com


Bestuur en Programmaraad 
Gedurende het verslagjaar was het bestuur en programmaraad van TOPOS 
als volgt samengesteld: 

Voorzitter bestuur: Nico Nelissen 
Secretaris: Guido Quanjel 
Penningmeester: Wim Heuts 
Lid: Will Köhlen 
Lid: Jos Kramer 
Voorzitter Programmaraad: Math Reneerkens 
Lid: Roland van Bussel 
Lid: Bart Bux 

TOPOS op zoek naar nieuwe mensen 

TOPOS is in 2022 op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden en leden van 
de programmaraad om ‘het stokje over te nemen’. Nieuwe tijden vragen 
om nieuwe mensen; dat geldt ook voor TOPOS. Het gaat om onbezoldigd 
vrijwilligerswerk! Geïnteresseerden konden zich aanmelden bij de huidige 
voorzitter met vermelding van de functie die ze ambiëren (voorzitter, 
secretaris, penningmeester, bestuurslid, lid programmaraad). Hopelijk lukt 
het om in 2023 een nieuw bestuur en een nieuwe programmaraad samen te 
stellen. 

Website TOPOS  
Op onze website www.toposmaastricht.nl werd gedurende het jaar 2022 
door ons bestuurslid Will Köhlen steeds informatie verstrekt over alle 
TOPOS-activiteiten. 

Sponsoren  

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

Hoofdsponsoren  

Architecten aan de Maas Maastricht – Rotterdam  



  

Sponsoren  

SATIJNplus Architecten Born  

 

Architectenbureau van de Staay Maastricht  

  
iNeX Architecten Maastricht !  

 

N Architecten  

 



3W real estate  

 

AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV  

 

van der Werf & Nass bv  

 
 DEDRIE architecten, De Steeg 3, Schimmert  

 

 
Quanjel Bouwkundig Advies en Management  



 

Oostwegel Collection 

Frencken | Scholl Architecten 

Ritzen Architecten 

Bert van Bunningen 

Boudewijn Snelder  

Maastricht, 31 december 2022. 


