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TOPOS bestond op 07 oktober 2022 precies 30 jaar. Alle 
reden om daarbij stil te staan, want 30 jaar is immers 
niet niks. In dit document wordt de balans opgemaakt 
van wat gedurende de periode 1992-2022 door TOPOS, 
Architectuurcentrum Maastricht, aan initiatieven is 
genomen op het gebied van architectuur, stedenbouw, 
cultureel erfgoed, landschap en interieur. Dat is niet ge-
ring, zoals na het doornemen van deze KRONIEK duide-
lijk zal zijn. Het is het resultaat van vrijwilligerswerk in 
de puurste zin van het woord. Mensen die hun vrije tijd 
inzetten voor Maastricht, voor de ruimtelijke kwaliteit 
van Maastricht en voor het reilen en zeilen van TOPOS. 
Een reden voor TOPOS om trots te zijn op wat allemaal 
gedaan en bereikt is? Zeker, maar vooral ook een gevoel 
van dankbaarheid dat zoveel betrokken Maastrichtena-
ren zich voor de ruimtelijke kwaliteit van de eigen stad 
willen inzetten. Vandaar een welgemeend woord van 
dank aan alle vrijwilligers die zich voor TOPOS, en dus 
voor Maastricht, hebben ingezet!

Bovendien een woord van dank aan alle honderden 
mensen die door middel van een lezing, voordracht, 
debat, excursie en dergelijke een bijdrage aan TOPOS 
hebben geleverd. En zeker niet te vergeten de duizen-
den mensen die een TOPOS-lezing hebben bijgewoond, 
aan een excursie of cursus hebben deelgenomen, mee-
gewerkt hebben aan een publicatie of present waren bij 
bijvoorbeeld de Dag van de Architectuur of de Kunst-
tour. 

Bij het samenstellen van dit document is alle zorgvul-
digheid betracht op basis van de beschikbare gege-
vens. Mochten er onjuistheden in voorkomen, meld 
deze dan bij een van de samenstellers.

De samenstellers,

Nico Nelissen, voorzitter TOPOS
Will Köhlen, bestuurslid TOPOS
Jos Kramer, bestuurslid TOPOS

Maastricht, december 2022
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‘   TOPOS: harder nodig dan ooit!  ’ 

‘Bij de stedelijk (door)ontwikkeling gaat het doorgaans om een 

drietal belangrijke vaardigheden: het vermogen te analyseren 

hetgeen er zoal speelt en de mate van toepasselijkheid daarvan, 

dito het initiëren van nieuwe relevante activiteiten en tenslotte 

het doeltreffend omgaan met een en ander: organiseren dus. 

‘Heftiger’ analyseren, initiëren en organiseren derhalve in de 

vele domeinen die daarvoor in aanmerking komen, ook dus in 

het cultuur- en architectuurdomein. Expliciete aandacht voor het 

aspect architectuur/cultuur hoort in de stad Maastricht bij deze 

set van analyses, zelfs met een zekere voorkeur. Dat heeft alles te 

maken met de rijke historie van Maastricht op een plek in Europa 

waarvan het ontdekken en benutten destijds voor de Romeinen 

al interessant was. Bij het ontwikkelen van een volwassen 

aandacht voor het aspect architectuur/cultuur speelde/speelt de 

stichting TOPOS met vele activiteiten inmiddels een belangrijke 

rol. Terecht!

 

Aanbevelingswaardig voor de relevantie van de (toekomstige) 

activiteitenagenda van TOPOS is de aanmaak van een soort 

achtergrondscherm dat verduidelijkt wat er in architectuur-/

cultureel opzicht voor Maastricht in het (verre) verleden speelde 

en in het heden speelt. Met het aspect architectuur/cultuur zijn 

we in Maastricht niet in een leeg gat gedoken. Dat was voorheen 

niet zo en dat is het vandaag zeker ook niet. Architectuur/

cultuur hoort in Maastricht bij het dagelijkse leven, via het 

eigen arsenaal aan architectuur- en culturele ‘elementen’ en 

bovendien via de mogelijkheid om ‘om de hoek’ de Luikse en 

Akense ‘spiritualiteit’ ter zake mee te kunnen nemen. Met een 

dergelijk achtergrondscherm moet het mogelijk zijn een breder 

bewustzijn voor de relevantie van het thema architectuur/cultuur 

voor Maastricht te bewerkstelligen. Maastricht kan hiermee nog 

meer glans krijgen dan het in dit domein nu al heeft. Een mooie 

opgave voor TOPOS; het aspect architectuur/cultuur in Maastricht 

een volwassener en aansprekender aanzien geven. Een en ander 

ook als mededrager van de toekomst van de stad. Daar is TOPOS 

al dan niet bewust trouwens al mee bezig.’ 

Harry Welters, em. hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
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‘   TOPOS:  
enorm genoten  ’ 

‘De Architectuurgids Maastricht NEXT heeft 

vanaf het begin dat ik het bezat, op de 

leestafel gelegen; waardoor ik telkens weer 

verleid wordt om erin te lezen.

Ook heb ik enorm genoten van de uitzendin-

gen op RTVMaastricht; het zijn pareltjes die 

er ook voor zorgen dat je bewuster rondkijkt 

als je door Maastricht loopt.

Hartelijk dank voor de mooie momenten.’

Marie Thérèse Cap-Reynders 

‘   TOPOS:  
een openbaring  ’ 

‘De belangrijkste excursie was voor mij naar 

Kasteel Borgharen.

Toen ik in Maastricht woonde wist ik niet 

eens dat er daar een kasteel was. Het was 

een openbaring. Mooi gebouw en er wordt 

door veel vrijwilligers hard aan gewerkt om 

het weer op te knappen. Als het klaar is wil 

ik het weer zien. Een uitje naar Maastricht 

is altijd een feest.’

Nellie Mietes-Crijns



VOOR MEER ACTIVITEITEN VAN TOPOS 
WWW.TOPOSMAASTRICHT.NL

LEZINGENREEKS 

DE LEZINGEN EN DEBATTEN VAN TOPOS 2016 VINDEN PLAATS IN  
DE JAN VAN EYCK ACADEMIE, MAASTRICHT. 
DE LEZINGEN ZIJN OP MAANDAG EN BEGINNEN OM 20.00 UUR.  

12 09 16

10 10 16

14 11 16

12 12 16

TRANSITIE ALS TRADITIE: 
NIEUWE ENERGIE HALEN UIT HET MIJNVERLEDEN IN PARKSTAD 

NIEUWE ENERGIE IN AKEN: 
VAN CHIQUE PROVINCIESTAD TOT INTERNATIONALE KENNISSTAD

NIEUWE ENERGIE IN LUIK: 
DE RENAISSANCE VAN EEN INDUSTRIESTAD 

JONGE LOKALE ONTWERPERS MET NIEUWE ENERGIE ! 
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‘   TOPOS: op naar de volgende 30 jaar  ’
‘Allereerst chapeau aan alle bestuurs- en programmaraadsleden die – ieder op zijn eigen bevlogen 

wijze – TOPOS een onuitwisbare plek in het geheugen van velen hebben gegeven.  

Het is bewonderenswaardig dat zij deze culturele taak als vrijwilliger, zonder enige financiële steun 

van de overheid, hebben uitgevoerd. Uit de grote diversiteit aan activiteiten, waaraan ik jarenlang 

deelnam, heb ik er drie geselecteerd die mij als heel bijzonder zijn bijgebleven.

1.  Verkiezingsdebatten

Jaren geleden hebben wij vlak voor de Maastrichtse gemeenteraadsverkiezingen een bijeenkomst 

georganiseerd, waarvoor alle politieke partijen waren uitgenodigd. Doel was om te discussiëren 

over de  politieke opvattingen over de vakgebieden stedenbouw en architectuur in Maastricht. 

Vrijwel alle partijen gaven acte de présence. Jammer (symptomatisch?) dat wij – na een 

geanimeerde discussie – niets meer van de politiek hebben vernomen…

2.  Verbeterplekken

Op initiatief van TOPOS hebben meer dan 100 inwoners van Maastricht verwaarloosde en 

verweesde plekken beschreven en heel creatief aangegeven hoe deze omgevormd kunnen worden 

tot aantrekkelijke ruimten. Deze ideeën zijn gebundeld in een prachtig boek, getiteld: ‘Maastricht 

op weg naar een nog mooiere stad?!’. Terecht staat er een vraagteken achter de titel, omdat de 

vele gratis adviezen aan de overheid, afkomstig van zo vele geëngageerde mensen, aan dovemans 

oren lijken te zijn gericht. Want welke zijn daadwerkelijk aangepakt?

3.  Excursies

Uit de vele, met name door de huidige voorzitter Nico Nelissen, georganiseerde werkbezoeken, 

kies ik voor Parijs. Op de hem zo typerende wijze heeft hij ons de stad, die hij beter kent als zijn 

broekzak, leren zien en beleven. Zijn kennis van en uitleg over de vele bijzondere projecten, die wij 

bezochten, waren indrukwekkend. Deze indrukken hebben diep in het geheugen een plek gekregen. 

Deze indrukken vormen ook de feitelijke betekenis van het woord TOPOS! (‘geheugenplaats’)! Op 

deze plaats niet alleen een bijzonder woord van dank aan Nico, maar zeker ook aan Andrea, die 

voor hem en ons een grote inhoudelijke en facilitaire steun was!

Op naar de volgende 30 jaar!’

Hans Hoorn, socioloog
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TOPOS is hét Architectuurcentrum van Maastricht. We moeten terug naar het ein-
de van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw. De 
economische recessie uit de jaren tachtig was bepaald niet gunstig voor een posi-
tief architectuurklimaat. Op verschillende niveaus (nationaal, regionaal en lokaal) 
werd de behoefte gevoeld om meer te doen aan ruimtelijke kwaliteit in de brede 
zin van het woord. In 1992 verscheen de rijksnota ‘Ruimte voor architectuur’. Daar-
in werd gewezen op de wenselijkheid van lokale architectuurinitiatieven. Met de 
oprichting van het Stimuleringsfonds voor de Architectuur werd tevens een basis 
gelegd voor de financiering van lokale architectuurinitiatieven, bijvoorbeeld in de 
vorm van lokale architectuurcentra.

Binnen de gemeente Maastricht was vanaf het einde van de jaren tachtig van de vo-
rige eeuw een nieuwe wind gaan waaien wat betreft de ambities op het gebied van 
de stadsontwikkeling. Er werd gewerkt aan wat later naamsbekendheid zou krijgen 
onder de noemer ‘het Maastrichtse model’; een manier om op een geïntegreerde 
wijze om te gaan met stedenbouw, architectuur, cultureel erfgoed, landschap en 
aanverwante zaken. Illustratief waren een Dienst Stadsontwikkeling met ruimte-
lijke kwaliteitsambities en een geïntegreerde Welstands-Monumentencommissie. 

Met andere woorden, zowel op rijks- als op gemeentelijk niveau was de tijd rijp om 
gericht te werken aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en het behoud en 
het toekomstig functioneren van het cultureel erfgoed. Op 07 oktober 1992 werd 
TOPOS, Architectuurcentrum Maastricht, ten doop gehouden door het passeren 
van de statuten bij de notaris. Nu, 30 jaar later, bestaat TOPOS nog steeds. Gedu-
rende de afgelopen 30 jaar zijn talrijke activiteiten verricht, waardoor TOPOS in 
Maastricht een begrip is geworden!

Het doel van dit document is om een overzicht te geven van alle TOPOS-activiteiten 
uit de periode 1992-2022. Voor een groot deel is het een (saaie) opsomming van de 
lezingen, exposities, excursies, cursussen, publicaties en dergelijke die door TO-
POS zijn georganiseerd. Maar, wanneer je door de oogharen naar al die activiteiten 
kijkt, dan wordt een wereld zichtbaar van gepassioneerde inzet van vrijwilligers 
voor het bevorderen van het architectuurklimaat en de zorg voor de ruimtelijke 
kwaliteit en het zorgvuldig omgaan met het cultureel erfgoed van Maastricht.
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Om het overzicht iets aantrekkelijker te maken om er kennis van te nemen, hebben 
de samenstellers de TOPOS-achterban benaderd met de vraag om een persoonlijke 
noot, een anekdote, een leerzame ervaring, een boeiende ontmoeting en dergelijke 
in te dienen. Deze inzendingen zijn als ‘strooigoed’ onder de rubriek geplaatst waar 
ze thuishoren. 

Terugblikken op 30 jaar TOPOS betekent noodzakelijkerwijs ook een beetje de ba-
lans opmaken. Dat zullen we in bescheiden mate doen, want het zelf opmaken van 
de balans van de eigen activiteiten loopt het risico ‘erg gekleurd’ te zijn en mogelijk 
zelfs over te komen als ‘ongepaste borstklopperij’. Vandaar dat we ook hier een 
aanvullende formule hebben toegepast door namelijk aan ‘prominenten’ te vragen 
wat hun oordeel is van de rol en betekenis van TOPOS voor Maastricht en of zij 
suggesties hebben voor de toekomst. Ook de resultaten van deze ‘navraag’ zijn in 
de KRONIEK opgenomen.

‘   TOPOS: gedrevenheid, 
positiviteit en ongeken-
de energie  ’ 

‘Ik ben een wat selectieve volger van de 

TOPOS activiteiten. Wat opvalt is het breed 

scala aan onderwerpen, initiatieven die uit 

de TOPOS-koker komen. Er zit een enorme 

gedrevenheid en positiviteit achter én een 

ongekende energie. Wat mij persoonlijk 

heeft geraakt, is de extra versnelling die 

werd ingeschakeld tijdens de Corona-pan-

demie. Dat heeft echt in een behoefte 

voorzien en is voor velen een steun geweest 

om die moeilijke tijd door te komen. Uit al 

de TOPOS-initiatieven zijn veel publicaties 

voort gekomen, stuk voor stuk fraaie boek-

werken, rijk aan inhoud en geweldig qua 

vormgeving. Ik ga niet één boekwerk naar 

voren halen, want dan doe ik een ander 

boekwerk te kort.’

Appie Luermans 
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‘   TOPOS: de evidentie  ’
‘De rol en betekenis van de Stichting TOPOS is evident: als je 

alleen al nagaat wat er de afgelopen decennia is gerealiseerd op 

jullie site www.toposmaastricht.com dan schieten woorden te 

kort om de rol en betekenis van TOPOS te etaleren.

Naast de overweldigende stroom aan publicaties, lezingen, 

TV-optredens en excursies voor de leden en belangstellenden is 

de laatste jaren het accent iets verschoven naar een actievere 

benadering van overheden en actoren in de publieke ruimte, 

zoals bijvoorbeeld blijkt uit de actie van de Verbeterplekken en de 

recente actie over de herbestemming van het ENCI-terrein. Dat 

vind ik een goede zaak. Je zou ook kunnen overwegen om een 

actievere rol te vervullen bij sloopplannen: ik denk bijvoorbeeld 

aan de sloop van de Spoorbrug of de iconische flatgebouwen rond 

het Terracottaplein in Pottenberg. 

Voor mij persoonlijk hoeft TOPOS niet meer te doen dan ze nu al 

doet, maar mocht de Stichting nog tijd en energie over hebben 

dan zou je kunnen denken aan Architectuurwandelingen voor 

bewoners van Maastricht; een reeks kleine monografieën over 

de Maastrichtse ontwerpen van Frits Peutz, Alphons Boosten; 

Frans Dingemans; Jean Huismans; Gerard Snelder; Theo Boosten; 

eventueel uit te breiden naar de nog in leven zijnde architecten.

Dat zou uiteraard ook in de vorm van kleine TV-documentaires 

kunnen. Tot slot denk ik ook nog an de mogelijkheid om een breed 

publiek te informeren over de waarde en betekenis van de de 

gebouwde omgeving door middel van informatiepanelen met een 

QR-code of nog handiger via de Streetview App van Google.’

Servé Minis, kunsthistoricus en oud-medewerker cultureel 

erfgoed, gemeente Maastricht

Statuten (doel topos)
TOPOS heeft de rechtsvorm van een stichting, dat wil zeggen een rechtspersoon 
met een maatschappelijk, sociaal of ideëel doel. Elke stichting kent statuten. Dat 
is een formeel notarieel document waarin zaken geregeld worden omtrent naam, 
plaats, doel, bestuur en vele andere zaken die met het reilen en zeilen van een 
stichting te maken hebben. Ook TOPOS kent uiteraard statuten.

De eerste statuten dateren van 07 oktober 1992. Volgens deze statuten was het 
doel van TOPOS: 

‘Het ontplooien van activiteiten ter bevordering, instandhouding en presenta-
tie van eigentijdse cultuur, in het bijzonder architectuur en beeldende kunst in 

de regio Maastricht en de Euregio Maas-Rijn.’

De statuten van 1992 zijn later vervangen door geheel gewijzigde statuten van 18 
maart 2011. Het ‘nieuwe’ doel van TOPOS is verwoord in artikel 2 van de statuten 
en luidt:

‘De stichting heeft ten doel het ontplooien van activiteiten gericht op de sensibili-
sering van de bevolking voor architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, 
cultuurhistorie en andere zaken verband houdend met ruimtelijke kwaliteit in de 
regio Maastricht, als ook het bevorderen van het architectuurklimaat in de regio 
Maastricht in samenspraak met de beroepsgemeenschap, met al hetgeen daartoe 
behoort of daartoe dienstig is, alles in de ruime zin van het woord.’

In bijlage 1 zijn de statuten van 2011 opgenomen.

Hoewel de formulering van het doel van TOPOS in 1992 nogal verschilt van die van 
2011, zijn de doelen over de afgelopen 30 jaar toch nagenoeg gelijk geweest. Steeds 
heeft centraal gestaan de zorg voor de kwaliteit van de stedenbouw, architectuur, 
cultureel erfgoed, natuur en landschap van Maastricht. De geciteerde formulerin-
gen zijn woorden; woorden die in de praktijk pas echt tot leven komen. De doelen 
worden nagestreefd door middel van activiteiten die de doelen moeten realiseren. 
Met andere woorden, de concrete activiteiten geven aan hoe geprobeerd wordt om 
de abstract geformuleerde doelen concreet inhoud te geven.
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Bestuur
De formele verantwoordelijkheid voor de realisatie van de doelen ligt bij het stich-
tingsbestuur. De Stichting TOPOS heeft gedurende haar 30 jarig bestaan meerdere 
besturen gekend. Elk van die besturen heeft een eigen weg gekozen en heeft op 
een eigen manier getracht de TOPOS-doelen te realiseren.

Het lijkt eenvoudig een stichtingsbestuur, maar de werkelijkheid is complexer en 
grilliger. Het gaat om vrijwilligers die zich moeten inzetten in hun vrije tijd. Wie 
wil dat en hoeveel is men bereid om daarin te steken? Het is - zoals bekend - vaak 
een probleem om bestuursleden te krijgen. Dat is bij TOPOS ook geen sinecure ge-
weest. Het was niet bepaald gemakkelijk om steeds weer mensen te vinden die in 
het bestuur zitting wilden nemen. Tussendoor zijn er momenten geweest waarin er 
twijfels waren of er wel voldoende bestuursleden zouden zijn.

De namen van de voorzitters en bestuursleden uit de betreffende periode zijn in een 
schema ondergebracht.

Leden bestuur TOPOS 

Niek Bisscheroux, voorzitter (1992-1998)
André Peters, voorzitter (1998-2004) 
Jos Kramer, voorzitter (2004-2009)
Nico Nelissen, voorzitter (2009-2022)

Voorzitters

Bestuursleden  
(in alfabetische volgorde):

Fons de Baedts
Bert van Bunningen
Piet Cornelissen
Walter Darley
Hilde van Dijk
Jos Eliëns 
Jo Eyck
Wim Heuts
Hans Hoorn
Jan Houwen
Fred Humble

Janicke Kernland
Will Kohlen
Jos Kramer
Bas van der Pol
Guido Quanjel
Math Reneerkens
Peter de Ronde
Joop Slangen
Boudewijn Snelder
Bert van Wersch 
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Programmaraad 
Het bestuur van TOPOS wordt conform de statuten - wat betreft het jaarprogram-
ma - geadviseerd door een programmaraad. In de praktijk bepaalt de programma-
raad in belangrijke mate het jaarprogramma wat betreft lezingen en andere bijeen-
komsten van TOPOS. Hoewel in de statuten een minimumaantal van 5 leden wordt 
genoemd, is het gedurende de hele periode niet gemakkelijk geweest om dit aantal 
ook te halen. Bovendien vonden er nogal wat mutaties plaats. Ook de werkzaamhe-
den in het kader van de programmaraad vragen tijd en energie van de leden, die dit 
moeten doen in hun vrije tijd.

Ook de namen van de personen die in de periode 1992-2022 deel hebben gevormd 
van de programmaraad zijn in een schema ondergebracht.

Voorzitters

Programmaraadleden  
(in alfabetische volgorde):

Leden programmaraad

Niek Bisscheroux, voorzitter (1992-1998)
Fred Humble, voorzitter (1998-2009)
Bas van der Pol, voorzitter (2009-2017)
Math Reneerkens, voorzitter (2017-2022) 

Sandra van den Beuken
Roland van Bussel 
Bart Bux
Piet Cornelissen
Claire Fraats
Jan Houwen
Nicole Knols
Will Köhlen

Jos Kramer
Camiel Kruchten
Servé Minis
Lotte de Moor
Peter de Ronde
Ivo Rosbeek
Peter Vandenboorn

Ondersteuning
Vanaf het begin is er door het TOPOS-bestuur de wens uitgesproken om over een 
part-time personeelskracht te beschikken. De betreffende functionaris zou dan 
veel taken kunnen overnemen van bestuur en programmaraad. Gedurende de ge-
hele periode zijn de beperkte financiële middelen een obstakel geweest om deze 
wens te vervullen. Als gevolg daarvan is er extra druk op de vrijwilligers gelegd.

Er zijn allerlei praktische zaken die bij het doorvoeren van activiteiten moeten wor-
den geregeld. Denk bijvoorbeeld aan een avond waarop een lezing moet worden 
gegeven. Behalve het selecteren, uitnodigen en opvangen van de sprekers, alsook 
de reservering van de ruimte, moeten zaken worden geregeld als grafische vorm-
geving van de uitnodiging, versturen van de uitnodiging, het in gereedheid brengen 
van de audio-visuele apparatuur en dergelijke. 

Bestuur en programmaraad schakelden ten behoeve van de facilitaire ondersteu-
ning van lezingen en dergelijke onder andere grafische vormgevers, beeld- en ge-
luidstechnici en fotografen in (zie schema).

Ondersteuners

Janet Armstrong (grafische vormgeving), Hetty Creemers (grafische vormgeving),  
Jo Frenken (grafische vormgeving), Tom Goossens (organisatie),  
Jack Jamar (grafische vormgeving), Janike Kernland (organisatie)  
Jules Moonen (beeld en geluid), Marcel van Neer (grafische vormgeving),  
Harry Paping (fotografie), Arjen Schmitz (fotografie), John Sondeyker (fotografie)  
Dirk Teunissen (geluid)

‘   TOPOS: Maastricht op 
weg naar een nog  
mooiere stad?!  ’ 

‘Maastricht is een prachtige stad, met ook 

rafelranden. Helemaal niet erg. Wel erg 

is dat de verschillen tussen binnenstad 

en “buitengewesten” groot worden. In de 

binnenstad vernieuwing, restauratie, verbe-

tering, event na event. Zet daar tegenover 

het verval van winkelcentrum De Heeg! 

Sinds ruim 15 jaar en het wordt alleen maar 

erger! Te gek voor woorden dat stads-

bestuur en gemeenteraad dit zomaar laten 

gebeuren. Waarom geen adhoc aanpak ter 

verbetering, als lange termijn oplossingen 

nu niet mogelijk zijn? Kleur en fleur de 

boel volledig op, zorg voor popup winkels, 

tijdelijke horeca, levendige projecten.  

Er is zóveel mogelijk! Zet creatievelingen 

aan het werk. Winkelcentrum De Heeg is 

een van de verbeterplekken uit het gewel-

dige TOPOS-boek ‘Maastricht op weg naar 

een nog mooiere stad?!’ uit 2021 en werd 

ook gepresenteerd in de TV-serie. Graag 

heb ik aan dit boek meegewerkt. Dit boek 

zou absoluut tot het standaardrepertoire 

van alle leden van B&W, gemeenteraad, 

verantwoordelijke ambtenaren moeten 

horen! Helaas zie ik nu, najaar 2022, nog 

steeds geen verbeteringen in winkelcentrum 

De Heeg.  

Tot slot, TOPOS Maastricht is een fantas-

tische club! TOPOS geeft inspiratie, infor-

matie, excursies, lezingen en als nodig ook 

kritische geluiden ... Bedankt! Ga zo door!’

Elise Oosterbaan
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‘   TOPOS: corona-actief  ’
‘Topos is actief in Maastricht. Niet gewoon actief, maar in het 

bijzonder corona-actief. In de twee coronajaren stond Topos bol 

van de communicatie, op gezonde afstand. De oproepen voor een 

bijdrage voor het boek ‘Mijn favoriete gebouw in Maastricht en 

omgeving’ en de opvolger die daarop volgde over ‘verbeterplekken 

in de stad’ hebben heel veel reacties opgeleverd en twee 

mooie boeken. Dat was niet alleen leuk - tijdens corona stond 

veel toch een beetje stil, al heb ik zelf harder gewerkt dan ooit 

tevoren - maar het initiatief riep op tot nadenken, tot reflectie, 

tot delen van wat je bijzonder vindt (positief of minder positief) 

en over de onderbouwing van wat je vindt. Want een mening 

of oordeel hebben is gemakkelijk, maar leg het ook eens goed 

uit. Beargumenteer je gevoel en maak aan anderen duidelijk 

wat je ergens van vindt. Dat is soms best moeilijk. Daarnaast 

is de werkwijze van Topos ook een vorm van democratisering 

van kennis, aandacht en oordeel (meningsvorming). Sociale 

media staan bol van de meningen en iedereen vraagt daar 

aandacht. Maar Topos vroeg onderbouwde aandacht voor een 

relevant onderwerp. Erg leuk om te doen. Bijzonder was dat ik 

zelf mocht meewerken aan een van de vervolgproducten van 

het boek ‘Maastricht op weg naar een nog mooiere stad’: de 

uitzendingen die RTV Maastricht maakte over een twintigtal 

verbetervoorstellen. Zelf had ik gekozen om een voorzet te 

maken voor een voortuinenbeleid. Een ondergeschoven (eerder: 

verstopt) kindje, dat nodig aandacht behoeft in Maastricht. Van 

esthetische en functionele voortuinen, tot verwaarloosde en 

misbruikte voortuinen. Ik loop elke dag langs een goed en een 

slecht voorbeeld op de Hertogsingel en elke dag denk ik aan die 

opnames en aan het probleem van de voortuinen. Ik blijf hopen 

dat de gemeente er ooit aandacht aan gaat geven. Topos heeft 

dat dan een beetje mogelijk gemaakt. Merci!’

Eric Wetzels, archeoloog, voorzitter Stichting Historische Reeks 

Maastricht, voorzitter Cercle Historique et Archéologique de 

Maëstricht, voorzitter Stichting Cultuur aan Zet Maastricht en 

hoofdredacteur van Jaarboek Maastricht

Strategie
Voor een stichting is niet alleen het doel van belang, maar ook de strategie hoe 
dat doel te bereiken. Het gaat dan niet alleen om de strategie voor de korte, maar 
ook voor de lange termijn. De strategie moet ook realistisch zijn, dat wil zeggen 
geformuleerd worden tegen de achtergrond van beschikbare personele, financië-
le en logistieke middelen. De strategie van TOPOS is enkele malen aan het papier 
toevertrouwd.

  In 2003 is door André Peters en Niek Bisscheroux een notitie opgesteld waarin 
de stand van zaken ten aanzien van TOPOS werd besproken en vervolgens een 
actieplan voor de komende jaren werd geformuleerd (bijlage 2). 

  In 2009 is door Nico Nelissen een Strategienota opgesteld. Deze is als bijlage 3 
opgenomen. 

  In 2017 is de eerdere Strategienota door Nico Nelissen aangescherpt op basis 
van ervaringen in de periode tussen 2009 en 2017. Ook deze Aanvulling op de 
strategie is in een bijlage opgenomen (bijlage 4).

Boeiend is dat in alle genoemde notities gewezen wordt op de beperkte financiële 
middelen en de afhankelijkheid van vrijwilligers. Een deel van de strategie is dan 
ook gericht op het garanderen van basisvoorwaarden om te kunnen functioneren. 
De afhankelijkheid van externe financieringsbronnen en de beperkte zekerheid 
over de inzet van vrijwilligers zijn permanente punten van zorg geweest.

Doelgroepen
TOPOS richt zich op een breed publiek. Dit brede publiek bestaat uit architecten, 
stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, interieurarchitecten, onderzoe-
kers, theoretici/historici, studenten beroepsopleidingen, bestuurders provincies, 
bestuurders gemeenten, beleidsmakers, politici, welstandsorganisaties, corpora-
tiebestuurders, beleggers, projectontwikkelaars, algemeen publiek, bewonersor-
ganisaties, buurt- en wijkverenigingen, schooljeugd, ckv-leerlingen, lokale en regi-
onale architectuurcentra, particuliere opdrachtgevers. Maar bovenal richt TOPOS 
zich op de geïnteresseerde burger! In grote lijnen zijn die doelgroepen ook bereikt 
gedurende de afgelopen 30 jaar. De indruk bestaat dat in de eerste periode het 
accent iets meer lag op de beroepsgroep van architecten en stedenbouwers; en 
dat vanaf 2009 de ‘geïnteresseerde burger’ iets meer centraal is komen te staan. 
Dit laatste heeft mede te maken met de verbreding van de TOPOS-activiteiten in de 
richting van cursussen, excursies, stadswandelingen en dergelijke.

‘   TOPOS: informerend  
en uitdagend  ’ 

‘Naast de vele mogelijkheden om om lezin-

gen en excursies bij te wonen biedt TOPOS 

ook  gelegenheid een bijdrage te leveren 

aan publicaties. 

Zo heb ik met plezier een bijdrage mogen 

leveren aan de publicaties ‘Mijn favoriet 

gebouw in Maastricht en omgeving’ en 

in ‘Maastricht op weg naar een nog 

mooiere stad’. 

Mijn bijdrage aan deze laatstgenoemde 

publicatie, bevat het idee om een verbinding 

tussen het Tapijnterrein en de Koompe te 

maken met behulp van de oude Itterenbrug. 

Dit idee met toelichting werd ook verfilmd 

door RTVMaastricht.

Daarnaast ben ik de fotografische uitdaging 

‘Oog voor detail’ aangegaan door het maken 

van foto’s binnen een aantal uitdagende 

thema’s. Ik was de prijswinnaar van het 

thema ‘Balkons’.

TOPOS is een informerend en uitdagend 

architectuurcentrum dat met de gefilmde 

items op RTVMaastricht daadwerkelijk een 

breder publiek bereikt.’

Jef Loontjens, architect



‘  Wisdom of the crowd  ’
Waar ik een bijzondere herinnering aan 

heb is het boek ‘Mijn favoriete gebouw in 

Maastricht en omgeving’, vooral omdat 

dit kwam als troost in bange pandemische 

dagen. Wat er ook zo aardig aan was: het 

boek gaf een vrij volledig overzicht van 

wat in Maastricht interessante en mooie 

gebouwen zijn. Als er vooraf geselecteerd 

en geredigeerd was, zou de uitkomst niet 

veel anders zijn geweest: wisdom of the 

crowd waarschijnlijk.  

Eén van de weinige opvallende manco’s: 

Boostens Koepelkerk achter het spoor; die 

was alleen half zichtbaar achter de garage 

van (nu) hele oude automobielen. Ook leuk, 

maar ...

  

Joop van den Berg, oud-senator en oude-di-

recteur VNG
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Vrienden
Mensen kunnen zich aanmelden als Vriend van TOPOS. Daarvoor betalen ze jaar-
lijks een kleine bijdrage. TOPOS mag zich verheugen op een aantal van circa 100 
Vrienden. In feite gaat het om spontane aanmeldingen op basis van goede erva-
ringen die men bij een TOPOS-activiteit heeft opgedaan, maar soms ligt het motief 
om Vriend te worden in de sfeer van het stimuleren en ondersteunen van culturele 
initiatieven in Maastricht.

Locatie
TOPOS heeft geen eigen ruimte. Voor de activiteiten (lezingen, cursussen en der-
gelijke) wordt ruimte gehuurd, dan wel door de organisatie ter beschikking gesteld. 
De locaties waarvan TOPOS veelvuldig gebruik heeft gemaakt, zijn: Café Ipanema, 
Café Zuid, Kumulus Theater, Academie van Bouwkunst, Coffee Lovers De Annex, 
Centre Céramique, Stayokay Hostel Maastricht, Jan van Eyck Academie, Academie 
Beeldende Kunsten, AINSI, Fotomuseum aan het Vrijthof, Bureau Europa, MOSA, 
Boekhandel Dominicanen en bijvoorbeeld Infocentrum Belvédère. 

In de beginperiode is het gebrek aan een eigen locatie als een probleem ervaren. In 
de latere periode is dat minder het geval geweest, omdat de kosten van een eigen 
locatie niet opwegen tegen de voordelen.

Jaarverslagen
Over de periode 1992 t/m 2009 zijn geen jaarverslagen beschikbaar. Vanaf 2010 zijn 
door de bestuursvoorzitter Nico Nelissen en secretaris Guido Quanjel jaarversla-
gen opgesteld en door het bestuur goedgekeurd. De informatie over de TOPOS-ac-
tiviteiten gedurende de periode 1992-2009 is verkregen door navraag te doen bij 
leden van bestuur en programmaraad uit die periode. Informatie over de periode 
2009-2022 is afgeleid uit de gedetailleerde jaarverslagen over genoemde periode. 
Deze jaarverslagen zijn op verzoek beschikbaar. Het is de bedoeling om deze jaar-
verslagen bij een (nog nader te bepalen) archief onder te brengen.

‘   TOPOS: jezelf dwingen 
actief te kijken  ’ 

’30 jaar Topos. Voor mij voornamelijk 

herinneringen, die met activiteiten te 

maken hebben. Fotograferen van deuren, 

hekwerken, dakkapellen, hekwerken, maar 

ook interviews over verbeterplekken in 

Maastricht. Jezelf dwingen actief te kijken 

naar je leefomgeving. Geweldig. En ook 

de excursies. Al wandelend en luiste-

rend projecten bewonderen, samen daarvan 

genieten en bediscussiëren. Voor mij mag 

Topos dit blijven stimuleren.’

Helen Ronner
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Lezingen

Eén van de belangrijkste, zo niet dé belangrijkste activiteit van TOPOS is het orga-
niseren van lezingen over architectuur, stedenbouw, cultureel erfgoed, landschap 
en aanverwante onderwerpen. De onderwerpen die aan de orde komen zijn geko-
men, zijn buitengewoon divers. Ze hebben in het algemeen betrekking op de ruim-
telijke vraagstukken die in Maastricht spelen, maar sommige lezingen waren ook 
van meer algemene aard. Vooraanstaande sprekers werden uitgenodigd op basis 
van hun specifieke expertise en ervaring. Bij veel TOPOS-bijeenkomsten werden 
meerdere sprekers uitgenodigd, die ieder vanuit hun eigen (disciplinair) perspectief 
het aan de orde zijnde onderwerp toelichtten. Dit zorgt voor een multiperspectivis-
tische kijk op wat er allemaal in Maastricht aan ruimtelijke vraagstukken leeft. De 
titels van de lezingen geven een goed beeld van de concrete onderwerpen die aan 
de orde zijn gesteld. Een aantal jaren hebben de lezingen plaatsgevonden onder de 
formule van ‘Architectencafé’.

Kijk eens naar het overzicht van lezingen gedurende de jaren 1992-2022 en wat kun 
je daaruit afleiden? Een paar algemene bevindingen:

In de eerste plaats het aantal lezingen. Veel jaren werden er meer dan 10 lezingen 
gegeven. Gedurende de coronaperiode waren helaas geen fysieke bijeenkomsten 
mogelijk. Het totale aantal lezingen gedurende de afgelopen 30 jaar, bedroeg circa 
200 lezingen.

In de tweede plaats was er een buitengewone gevarieerdheid in de onderwerpen 
die aan de orde zijn gekomen. Maar ze waren vrijwel allemaal onder de noemer te 
vangen van ‘ruimtelijke kwaliteit’.

ac
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In de derde plaats varieerde de disciplinaire achtergronden van de sprekers. Niet 
alleen (top)architecten en (top)stedenbouwkundigen zijn aan het woord geweest, 
maar ook sociologen, bestuurskundigen, kunsthistorici, ingenieurs, milieukundigen, 
historici en vele andere wetenschappers. Ook mensen uit de praktijk en uit de wereld 
van het overheidsbeleid zijn aan het woord geweest. Het waren niet alleen sprekers 
uit Maastricht en omgeving, maar uit het hele land en zelfs uit het buitenland.

In de vierde plaats hadden de thema’s van de lezingen vrijwel allemaal rechtstreeks 
of indirect met Maastricht te maken. Dat ligt in de reden want TOPOS is het archi-
tectuurcentrum van Maastricht en natuurlijk ging dan ook zeer veel aandacht uit 
naar de ruimtelijke ontwikkelingen van die stad.

In de vijfde plaats valt te constateren dat de onderpen die in de lezingen ter sprake 
zijn gekomen een indicatie zijn van de tijdsgeest en van de vraagstukken die in de 
betreffende periode speelden. Denk bijvoorbeeld aan de aandacht in de jaren ne-
gentig van de vorige eeuw aan het Céramiqueterrein, de aandacht aan het Mosae 
Forum-project en de Groene Loper in het begin van het millennium en de aandacht 
voor Sphinxterrein en Belvédère gedurende de afgelopen jaren. ‘   Nieuwe ideeën en  

andere invalshoeken  ’ 
‘30 Jaar heeft TOPOS aan de weg getim-

merd, steeds met nieuwe ideeën en andere 

invalshoeken. Een duurzame aandacht voor 

architectuur en stedenbouw in Maastricht. 

Maastricht is mooi en vies (of moet ik 

zeggen voor verbetering vatbaar) tegelijk. 

En door TOPOS nog mooier en ... viezer. 

De architectuurgids Maastricht Next is de 

kroon op het werk.

Het jaarboek Architectuur in Nederland 

schenkt helaas nagenoeg geen aandacht 

meer aan Maastricht, Zuid-Limburg,  

Euregio Maas-Rijn. Een open kans voor 

Topos (bijvoorbeeld een 2 of 3 jarige gids in 

eerste instantie Zuid-Limburg).

Verder wens ik TOPOS een krachtig nieuw 

en jong bestuur toe. Maar nu: unne groete 

Merci voor het huidig bestuur.’

Armand Cremers, oud-burgemeester  

en oud-voorzitter LGOG

3.

4.

5.
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TOPOS-lezingen

20-01-1993   Academische zitting Honderdste geboortedag Alphons Boosten (samen met 
Comité Boostenherdenking) (Niek Bisscheroux, Nic Tummers, Harry Berghs)

30-05-1997   Aanbieding eerste exemplaar Architectuurgids Maastricht 1895-1995  
Niek Bisscheroux, Hans Ibelings, Huub Smeets, Philip Houben,  
Raymond Leenders)

15-11-1997   75 jaar Koepelkerk (samen met Stuurgroep Herdenking 75 jaar Koepelkerk) 
(Niek Bisscheroux, Jac van den Boogard)

27-02-2002   Debat over ruimtelijke ordening (Jan Bolk)

01-09-2003   Café-interieurs/horeca-interieurs; Trends, traditie, veranderde eisen en 
ontwerp (Paul Rinkens, Mathieu Bruls)

06-10-2003   Herstructurering en Grote Stedenbeleid (Piet Cornelissen) 
03-11-2003   De strijd om het centrum; Vernieuwing of verdringing? (Peter de Ronde, 

Frans Steffens)
22-11-2003   Plan Céramique geëvalueerd (Rein Geurtsen, Jo Janssen, Jaap van Rijs, 

Huub Smeets, Jan van Tol, John Wevers)
03-12-2003   Plan Belvedère (Frits Palmboom)

08-03-2004  Rivieroevers, Maasoevers; de herinrichting van rivieroevers en de samen-
hang hiervan met de ontwikkelingen in het centrum van de stad  
(Martin Hagreis, Mathieu Schouten, Geert Coenen)

05-04-2004  Nieuwe Welstandsnota Maastricht (Hans Zuketto, Tom Frantzen,  
Annette Marx)

24-05-2004   Het interieur en de binnenstad (Ernst Kasper, Kees Rijnboutt)
21-06-2004  Kunst in de openbare ruimte (Atty Bax, Peter Pluimen, Ton Slits)
13-09-2004   Jonge architecten Maastricht; recente realisaties, visie, werkgebied  

(Huiswerk architecten, Maurer Unites Architects, Trans Form architecten)
18-10–2004  Maastricht als voorstad van Luik?! (Martin van den Borst, Wim Sniedt,  

Niek Bisscheroux, Jan Houwen)
29-11-2004   Jo Crepain architect 73/03; 30 jaar bezeten bouwen (Jo Crepain)

14-02-2005  De A2, kansen voor de stad (Jake Wiersma)
14-03-2005 Calatrava de campus (Lex Verzijlbergh, Jan Veugen)
18-04-2005 De herstructurering Malberg (Frans Ziegler, Fred Humble)
04-07–2005 De beleving van de openbare ruimte (Hans Ibelings, Niek Bisscheroux)

1993

1997 

2002

formule Architectuurcafé  2003

formule Architectuurcafé  2004

formule Architectuurcafé  2005

05-09-2005   Moet de kogel door de kerk? (Bart Wiekart, M. Hanneman, Rob Brouwers, 
Wim Meys, Servé Minis)

10-10-2005  De herstructurering van het Heugemerveld (Jürgen von Brandt, Fred Humble, 
Ronald Veldhuijzen)

07-11-2005 Architectuurfotografie (Arjen Schmitz)
12-12-2005 Bouwen in het Limburgs Heuvelland (Jan Houwen) 

23-01-2006 Stadsvisie en identiteit van Maastricht (Jake Wiersma)
20-02-2006  Ambities en frustraties op het gebied van ruimtelijke ordening en  

architectuur in Maastricht (Rein Geurtsen, Jan Bolk)    
20-03-2006 Visie hotels in Maastricht (Harrie Beaumont, Rino Soeters, Benoit Wesly)
24-04-2006 Wat moet TOPOS willen zijn: Harold van der Sluys
24-06-2006 Kom mee op verboden terrein! Excursie
11-09-2006 Maankwartier Heerlen (Michel Huisman) 
11-10-2006 Gemeenteflat versus A2-project (Wim Hazeu, Anita Blom, John Wevers)
20-11-2006 Prijsvraag Mosae Ponte Maastricht
11-12-2006 Multiculturele samenleving en stadsbeeld (Wilfried van Winden, Katja Heid)

15-01-2007 De stad als strijdtoneel (Nico Nelissen)
22-01-2007 De stad in beweging; de stad als herontwerp (Ashok Bhalotra)
28-02-2007  Sferenplan Belvédère (Peter de Ronde, bOb van Reeth)
12-03-2007 Werk en inspiratie van Theo Teeken
10-04-2007  Belvédère Maastricht het ontwerpproces (Frits Palmboom, bOb van Reeth, 

Michael van Gessel)
14-03-2007  Verpleegkliniek Klevarie, zorgcentrum Lenculenhof (Fred Humble,  

Jules Beckers)
18-04-2007  Sphinxterrein (Peter de Ronde, Frits Palmboom)
08-09-2007  Monumenten van de toekomst (Servé Minis)
10-10-2007 Strategieën van de ontdichting
07-11-2007 Het interieur 
12-12-2007 Welstandsvrij bouwen in het Heuvelland 

25-01-2010  Crisis in corporatieland (Hugo Priemus, Paul Driever, Frans Crijns)
22-02-2010  Maastricht: van groei in kwantiteit naar groei in kwaliteit? (Wim Derks)
22-03-2010   Herstructurering van Maastricht-West (Frans Ziegler, Peter de Ronde,  

Hari Gulikers, Huub Frencken, Peter Scholl, Claire Fraats)
19-04-2010  De geheime agenda van de A2 tunnel (Edzo Bindels, Fred Humble)
17-05-2010  Muziek in de timmerfabriek (Ger Rosier, Paul Lambrechts)
14-06-2010  Het tweede leven van de architectuur (Fred Humble, Peter Vandenboorn)
20-09-2010  Duurzaam bouwen: het creëren van nieuwe kwaliteiten (Ronald Rovers)
15-11-2010  Hoe experimenteel is experimenteel bouwen? (Peter de Bruin, Ineke Hulshof)

formule Architectuurcafé  2006

2007

2010
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De stad in beweging
Twee lezingen over het verleden, het heden en de toekomst van de stad.

In de maand januari 2007 worden door TOPOS, Historische Kring Maastricht LGOG en de 
Gemeente Maastricht twee avonden georganiseerd over het verleden, het heden en de 
toekomst van de stad. Aansluitend op elke lezing is er ruimte voor discussie. 
Beide avonden zullen plaatsvinden in de inspirerende 
omgeving van de nieuwe boekhandel, Selexyz 
Dominicanen in de Dominicanenkerk te Maastricht.

De stad als strijdtoneel
Prof. dr. Nico Nelissen zal een 
beschouwing wijden aan de stad 
als strijdtoneel. Hij zal ingaan op de 
permanente strijd die er in de stad 
heerst over het bezit, het gebruik en 
de vormgeving van de ruimte. In iedere 
periode van de geschiedenis neemt deze 
strijd een ander karakter aan, afhankelijk 
van de strijdende partijen, het onderwerp 
van strijd en de spelregels die bij die 
strijd in acht worden genomen. De huidige 
problemen in de stad zijn niet goed te 
begrijpen zonder oog te hebben voor het 
historische karakter van die strijd.

spreker: Nico Nelissen
Prof. dr. Nico Nelissen is emeritus-hoogleraar van 
de Radbouduniversiteit te Nijmegen. Hij doceerde 
(stads)sociologie, bestuurskunde en natuur- en 
milieuvraagstukken. Verder was hij stafdocent aan de 
Academie van Bouwkunst te Maastricht. Momenteel 
is hij onder andere voorzitter van de Welstands- en 
Monumentencommissie van de gemeente Maastricht. 
Hij publiceerde vele boeken op genoemde vakgebieden, 
waaronder recent een trilogie over architectuur in Europa.

discussieleider: Paul Tummers
Hoogleraar Cultuurwetenschappen Universiteit Maastricht

Aansluitend worden bezoekers van de lezing en 
vertegenwoordigers vanuit de economie (horeca, 
middenstand, toerisme), het stadsbestuur, 
ontwerpers en architecten, woningcorporaties of 
belangenverenigingen van bewoners en andere 
gebruikers uitgenodigd deel te nemen aan een 
discussie. 

De stad als herontwerp
Ashok Bhalotra zal aandacht besteden 
aan de wijze waarop steden ontworpen 
zijn. De nadruk zal worden gelegd op de 
nieuwe opgave waarvoor (historische) 
steden staan, namelijk om de reeds 
ontworpen ruimte opnieuw te ontwerpen. 
De grote stedenbouwkundige opgaven 
voor de komende jaren liggen in de 
sfeer van het herontwerpen van de stad. 
Hoe moet dat? Waar moet rekening 
mee worden gehouden? Wie moet erbij 
betrokken worden? Welke rol spelen 
ontwerpers hierbij?

spreker: Ashok Bhalotra
Ashok Bhalotra (1943) is in India opgeleid tot architect/
stedenbouwkundige. Na zijn afstuderen is hij werkzaam 
geweest in India, Koeweit en vier jaar in Parijs bij Woods 
& Candalis en Anatole Kopp. Sinds 1971 is hij verbonden 
aan het bureau KuiperCompagnons in Rotterdam, waar 
hij tevens directeur is. Ashok Bhalotra heeft plannen 
ontwikkeld in zowel Nederland als het buitenland. 
Hij is met name bekend geworden door Kattenbroek in 
Amersfoort en de Stad van de Zon in Heerhugowaard. 

discussieleider: Elly Coenen-Vaessen
Oud-burgemeester van Nuth

Aansluitend worden bezoekers van de lezing en 
vertegenwoordigers vanuit de economie (horeca, 
middenstand, toerisme), het stadsbestuur, 
ontwerpers en architecten, woningcorporaties of 
belangenverenigingen van bewoners en andere 
gebruikers uitgenodigd deel te nemen aan een 
discussie. 
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15 januari 2007
aanvang: 20.00 uur
locatie: Selexyz Dominicanen, Dominicanenkerk,
Dominicanerkerkplein 1, Maastricht 

22 januari 2007
aanvang: 20.00 uur
locatie: Selexyz Dominicanen, Dominicanenkerk,
Dominicanerkerkplein 1, Maastricht 

A R C H I T E C T U U R C E N T R U M  M A A S T R I C H T

www.toposmaastricht.nl
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‘   TOPOS:  
Opiniërend instituut  ’ 

‘TOPOS is voor mij een opiniërend instituut 

dat inspireert door steeds opnieuw het 

grote belang van kwaliteitsarchitectuur 

onder een breed publiek, door middel van 

lezingen, boeken en excursies, onder de 

aandacht te brengen.’ 

Camille L.J.M. Oostwegel,  

oud-Consul Honoraire Frankrijk

‘   TOPOS: culturele en  
stedelijke sfeerbepaler ’ 

‘Maastricht brengt een tweetal bijzondere 

kenmerken met zich mee: een uniek lange 

stedelijke historie en een specifieke en 

aansprekende ligging ’midden in Europa’. 

TOPOS heeft daar slim op ingespeeld door 

nu al 30 jaar lang een interessante agenda 

met talrijke terzake relevante activiteiten 

uit te spelen. Deze ‘bezigheden’ - door de 

jaren heen - hebben TOPOS tot een voor 

Maastricht belangrijk en aansprekend 

instituut gemaakt. Daar kan en moet nu op 

voortgebouwd worden. De situatie, zoals 

zich die nu presenteert, is er niet vanzelf 

gekomen: inventief, doelmatig en volhou-

dend opereren van de ‘be- en aansturende 

Topos-bestuurders’ en een ‘meespelende 

omgeving’ hebben daarvoor gezorgd. Mijn 

respect en bewondering daarvoor. Ga zo 

door; Maastricht en omgeving kunnen jullie 

niet missen!’

Harry Welters, em. hoogleraar  

Erasmusuniversiteit
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10-01-2011   Historiserend Bouwen: droom gefundeerd op het verleden 
 (Hans Ibelings, Piet Mertens) 

14-02-2011   Een nieuwe droom: de transformatie van een groeve (Caspar Slijpen,  
Jan van de Mortel)

14-03-2011   De Landgoederenzone: dromenland in uitvoering (Erik Kaptein, Fon Habets, 
Jeroen Verbeek, Coen Eggen, Alex Bos)

11-04-2011   De droom van bedrijventerreinen door de realiteit ingehaald? 
 (Jeanet van Antwerpen, Marleen van Oeveren)

09-05-2011   De toekomst gedroomd door Jonge Architecten in Maastricht  
(Wim van den Bergh, Richard Verbruggen, Wytske van der Veen,  
Bas van der Pol, Jerome Paumen, Peter Vandenboorn, Marc Maurer,  
Dimitri Minten) 

20-06-2011   Wonen boven winkels: de droom nabij? (Paul Penders, Frans Steffens,  
René Thijssen, Jacques Schoenmakers)

12-09-2011   Concept Structuurvisie Maastricht (Jake Wiersma, Rein Geurtsen,  
Gerdo van Grootheest, Pascal Wauben)

10-10-2011   Dromen over een Euregionaal ontwerp (in samenwerking met Studium  
Generale van Maastricht University) (Wim Meys, Joop de Vries,  
Harrie Welters, René Daniëls)

14-11-2011   Urban Campus Revisited: Sweet dreams? (in samenwerking met Studium 
Generale van Maastricht University) (Jo Coenen, Gerdo van Grootheest, 
Martin Geurts)

09-01-2012   Tapijnkazerne: inspiratie voor een nieuwe basis (David Schmitz,  
Han van den Born, Teun Swinkels, Carlos Apers, Martin Geurts)

13-02-2012   Culturele hoofdstad: van buiten leren (Katja Aßmann, Huub Smeets)
12-03-2012   Maastricht: over bruggen en overbruggen (Peter de Ronde, Stephan Gal)
14-05-2012   Maastricht: shrinking city? (Sonja Beeck, Volmar Delhey, Maurice Hermans, 

Marcel van Dijk)
11-06-2012   Duurzaamheid: een wijds perspectief (Jeroen Bergsma, Peter Claassens)
10-09-2012   In Maastricht bouwen zoals in het ‘wilde’ westen? (Rob van der Velden, 

Frans Vandehoek, Fred Humble)
08-10-2012   (Hotel)bestemming Maastricht (Erik Braun, Marcel Knols,  

Antoine Scheerkens, Theo Coenegracht)
10-12-2012   TOPOS-bijeenkomst in samenwerking met Vrienden (Binnen)stad Maastricht: 

‘Ruimtelijke kwaliteit als waarde bij uitstek van een gemeente’  
(Hans Mommaas, Nico Nelissen, Henk van de Voort, Huub Smeets)

07-01-2013   Samen ontwikkelen: collectief particulier opdrachtgeverschap  
(Peter Vandenboorn, Marc Koehler, Jeroen Bollen,  
Woongroep Zuid Maastricht)

04-02-2013   Nieuwe ontwikkelingen op de woningmarkt: een reddingsplan  
(Piet Eicholtz, Peter Bertholet)

2011

2012

2013

04-03-2013   Evenementenarchitectuur: een vervolg geven aan ontwikkelingen  
(Ruurd Gietema, Thijs van Spaandonk)

08-04-2013   Nieuwe ontwikkelingen op de woningmarkt: een reddingsplan  
(Piet Eicholtz, Peter Bertholet)

03-06-2013   Verduurzaming als vliegwiel voor vastgoedontwikkeling  
(Michel Weijers, Bas Woldman)

09-09-2013   De toekomst van publieke gebouwen als motoren voor stedelijke  
ontwikkeling (Maurits de Hoog, Jake Wiersma, Tim Prins, Nico Haane)

07-10-2013   Grenzen aan herontwikkeling: de sloophamer (J.B. Benraad, A. Mackic,  
T. van der Linden, A. Crombach van Woonpunt projectontwikkeling)

04-11-2013   Drielandenpark: grensoverschreidende landschapsontwikkeling  
(Jan Houwen, Annet Kempenaar, Ben Taken, Christine Hahn,  
Jeroen Verbeek)

02-02-2013   Mobiliteit: de sleutel voor euregionale ontwikkeling?  
(Pascal Wauben, Rob van der Bijl)

13-01-2014   De adaptieve stad; maakbaarheid van spontane ontwikkeling  
(Peter de Ronde, Tom Bergevoet, Rik Martens)

10-02-2014   De veranderende rol van de provincie in het ruimtelijk domein  
(Nicolette Knols, René Cimmermans, Maarten Wilbers, Jack Vinken,  
Jacob Meuwissen, Jacques Costongs)

10-03-2014   Hoe wordt industrieel erfgoed weer bruikbaar gemaakt? (Bas van der Pol, 
Paul Meurs, JHK, Cor Bouwstra, Job Roos)

07-04-2014   Interactiemilieus in de maak: regionale voorbeelden (Peter de Ronde,  
Jan van Iersel, Pascal Wauben, Simon Dona, Jake Wiersma)

12-05-2014   Projecten in revisie. Het nieuwe instrumentarium in de stedelijke praktijk 
(Peter de Ronde, Emilie Vlieger, Alain Nijssen)

16-06-2014   Pauzeplekken: langzaam de stad (her)maken (Bas van der Pol,  
Sabrina Lindemann, Saskia Beer)

29-09-2014   De nieuwe ontwerp- en bouwopgave volgens Jo Coenen (Frits van Dongen, 
Huub Smeets, Jo Coenen)

13-10-2014   Maken goede woonmilieus de stad? (Bas van der Pol, Len de Klerk,  
Jake Wiersma, Jos Geurts, Peter Bertholet, Paul van Noorden)

10-11-2014   Zelf energie maken; tussen droom en werkelijkheid (Jasper Hugtenberg, 
Richard van Gemert, Volmar Delheij, Leo Gommans, Ab Brokking,  
Jos van Golde) 

08-12-2014   Architectuur in tijden van digitalisering (Floris Cornelisse, Fred Humble,  
Ger Rosier)

05-01-2015   Duurzaamheidsoorlog voorbij? (Thomas van Belzen, Ronald Rovers,  
Thomas Pijnenborgh, Peter Vandenboorn)

02-02-2015   Nieuwe kansen voor grootschalige verduurzaming woningbouw  
(Math Reneerkens, Maurice Vincken, Jules Beckers)

2014

2015
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maandag 12 december 2005  20.00 uur tot 22.00 uur

locatie:  

De Toren van Rossi/Café Ipanema 
Maaszijde Bonnefantenmuseum, Avenue Céramique 250, Maastricht

Wat zijn de kernkwaliteiten van het Zuid-Limburgse landschap 

en hoe kun je daarmee omgaan in de ruimtelijke ontwikkeling?
Landschapsontwikkeling Zuid-Limburg, een project van de provincie 
Limburg en Wageningen Universiteit gestart in 2004, gesubsidieerd door het 
Stimuleringsfonds voor Architectuur op grond van de Regeling Projectsubsidies 
Belvedere. Als toetje een schets van  Maastricht 2050, waarin het wassende 
water door klimaatsverandering de vaste kaders voor de toekomst op losse 
schroeven zet.     
 

sprekers (Wageningen Universiteit):

Klaas Kerkstra, hoogleraar landschapsarchitectuur

Peter Vrijlandt, universitair hoofddocent landschapsarchitectuur

Harro de Jong, universitair docent landschapsarchitectuur

Jelle Vervloet, hoogleraar historische landschappen

gespreksleider

Jan Houwen, regionaal planoloog provincie Limburg
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Architectuurcafé • een lezing of een debat, gehouden in een 
horecagelegenheid in Maastricht, met aansluitend ruimte voor een informele 
ontmoeting tussen de deelnemers

thema: 
Maastricht, voorstad van Luik?! 

sprekers:  
Ir. Martin van den Borst  
Directeur Bureau Ruimte en Vorm, Eindhoven
Drs. Wim Sniedt 
Senior-beleidsmedewerker Ruimtelijk Beleid, Provincie Limburg

datum:
maandag 18 oktober 2004 • 20.00 uur tot 22.00 uur

gespreksleiders:
Niek Bisscheroux • Architect
Jan Houwen • Planoloog

locatie:
De Toren van Rossi/Café Ipanema • Maaszijde 
Bonnefantenmuseum, Avenue Céramique 250, Maastricht 

activiteiten
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02-03-2015   Vastgelopen maar toch weer op gang? Nieuwe kansen voor het Sphinx-
gebied (Peter de Ronde, Frits Palmboom, Tim Prins, Rik Martens)

13-04-2015   Modern boeren op oude hoeves (Nicolette Knols, Bert Vergoossen,  
Marc Heusschen, Rob Brouwers)

11-05-2015   Is er een nieuwe toekomst voor de sociale huurwoningen in Maastricht? 
(Bas van der Pol, Aldert Dreimüller, Gert Weenink, Jos Aal,  
Gerdo van Grootheest)

14-09-2015   Nieuwe rol voor de ontwerper (Peter de Ronde, Peter Paul Witsen)
12-10-2015   Een nieuwe houtbouwtraditie? (André Jorissen, Bjarne Mastenbroek)
09-11-2015   Terug naar de essentie: autarkisch bouwen / circulair bouwen  

(Math Reneerkens, Bas van der Westerlo, Frans Crijns, Peter Vandenboorn)
07-12-2015   IBA2020: Parkstad opnieuw uitvinden (Jo Coenen, Guido Derks)

11-01-2016   Energieke architectuurkritieken: Blog of Blad? Samen met Bureau Europa. 
(Anne de Ru, Saskia van Stein, Harm Tilman, Marina van den Bergen) 

15-02-2016   Studenten ‘redden’ monumenten: Nieuwe energie in een oud gebouw  
(Peter de Ronde, Olivier Engels Graeven, Rob Brouwers)

14-03-2016   Tijdelijke energie in de groene loper (Will Köhlen, Henk Bothof, Gerrit 
Schuurhuis, Pieter Akkermans) 

11-04-2016   Tapijnkazerne: een frisse wind in een herontdekt gebied (Math Reneerkens, 
Tima van de Linden, René Verspeek, Stella Mennens, Michele Weijers, 
Maurice Lambriex)

09-05-2016   De detailhandel kan wel wat nieuwe energie gebruiken: Vernieuwende 
winkelconcepten (Sandra van den Beuken, Ruud Tompot)

12-09-2016   Transitie als traditie: Nieuwe energie halen uit het mijnverleden in Parkstad 
(Louis Hiddes, Bas Wauben)

10-10-2016   Nieuwe energie in Aken: van chique provinciestad tot internationale  
kennisstad (Klaus, Feuerborn)

11-11-2016   TOPOS bezoek en lezing De Geluksvogel (Misak Terzibasiyan)
14-11-2016   Nieuwe energie in Luik: de renaissance van een industriestad 

 (Bas van der Pol, François Schreuer)
12-12-2016   Jonge lokale ontwerpers met nieuwe energie! (Bas van der Pol,  

Gaby Paulissen, Maarten Huls, Gert Kwekkeboom, Roger Haan)

06-11-2017   Kiezen voor karakter, de groene ruimte van Pottenberg (Jacqueline Verhees, 
Joosje van Geest)

13-12-2017   (samen met AF-Maastricht) Hedendaagse architectuur in Frankrijk  
(Nico Nelissen)

20-12-2017   TOPOS Lezingen en bezoek Eiffelgebouw Het majestueuze icoon van het  
industriële verleden van Maastricht (Nico Nelissen, Joop Timmermans, 
Peter de Ronde, Alain Nijssen, Piet Joosten)

vervolg  2015

2016

2017
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22-01-2018   Zin en onzin van iconische architectuur (Nico Nelissen, Wouter Jan Verheul, 
Jo Coenen)

15-03-2018   Stad, kenniseconomie en passende stedenbouw; casus Maastricht  
(Jos Gadet)

28-05-2018   De toekomst van het religieus erfgoed in Maastricht (Rob Brouwers,  
Jos Nijssen, Servé Minis, Maurice Bastings)

04-06-2018   De (ont)mythologisering van de (architectuur)geschiedenis van Maastricht 
(Koen Ottenheym)

03-09-2018   Moderne tijden: Peutz in Heerlen en Maastricht (Joos Philippens)
17-12-2018   Art Deco architectuur; Wederopbouw van Noord-Frankrijk na de  

‘grande guerre’ (Nico Nelissen)

11-02-2019   Circulair bouwen: oude wijn in nieuwe zakken?  
(Otto van Dijk, Aafke van Dijk)

08-04-2019   De noodzaak om ‘gebroken kringlopen’ (ook in de bouw) te herstellen  
(Ronald Rovers, Raoul Vleugels)

20-05-2019   De circulaire stad (Naoual Loiazizi, Gert-Jan Krabbendam)
17-06-2019   Hedendaagse architectuur in Spanje (Nico Nelissen)
25-06-2019   De schoonheid van verval en de strijd tegen het verval van schoonheid 

(samen met Fotomuseum aan het Vrijthof) (Liesbeth Bonnemayer,  
Nico Nelissen)  

30-09-2019   Kom met mij mee naar Parijs (Nico Nelissen)
17-10-2019   Kijken naar de stad vanuit een ander perspectief  

(Ivo Rosbeek, Bart van den Boom, Paul Koenen)
21-10-2019   Zij bestijgt de steigers van de architectuur (Jeanne Dekkers)
14-11-2019   Kijken naar de stad vanuit een ander perspectief (Roland van Bussel,  

Roel Meertens, Maarten van den Berg)
28-11-2019   Kijken naar de stad vanuit een ander perspectief (Guy Cleuren, Donci Banki, 

Said ten Brinke)

13-01-2020   Maastricht: stad in een regio zonder grenzen!? (Harry Welters,  
Nicole Maurer, Marc Maurer)

10-02-2020   De Euregio: tussen realiteit en illusie!? (René Daniëls, Nicole Maurer,  
Marc Maurer)

17-02-2020   De Blauwe Loper (Anouk Crapts) 

Geen fysieke bijeenkomsten als gevolg van COViD-19

2018

2019

2020

2021
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21-03-2022   Muze Maastricht (Roland van Bussel, Peter Scheele)
11-04-2022   ENCI Maastricht Lezing 1 (Math Reneerkens, Saskia Naafs, Jon van Rooijen, 

Pieter Caljé)
19-04-2022   TOPOS (samen met Fotomuseum aan het Vrijthof) Het veranderende gezicht 

van Maastricht gedurende de laatste halve eeuw (Huub Smeets,  
Jos Nelissen, Jac van den Boogard)

23-05-2022   ENCI Maastricht Lezing 2 (Math Reneerkens, René Daniëls, Ray Lanswyer, 
Piet Eicholz)

07-06-2022   TOPOS (samen met Alliance Française Maastricht) Nieuw leven voor het 
cultureel erfgoed in Frankrijk (Nico Nelissen, John Hogenboom,  
Camille Oostwegel)

22-09-2022   Lezing Houtbouw, deel 1 (Roland van Bussel, Tim Vermeend)
20-10-2022   Lezing Houtbouw, deel 2 (Roland van Bussel, Roderik van der Meulen)
17-11-2022   Rondetafelgesprek ’25 jaar stadsontwikkeling Maastricht’  

(Roland van Bussel, Jake Wiersma, Frits Palmboom, Frans Ziegler) 
26-11-2022   Werner Mantz architectuurfotografie (Nico Nelissen, Huub Smeets,  

Clément Mantz)

2022

‘   TOPOS:  
ontzettend blij  ’ 

‘Ik ben ontzettend blij TOPOS ontdekt te 

hebben.

Nico… Niet te bevatten welke kennis van 

de architectuur in jou zit opgeslagen.

Andrea… Je niet aflatende ondersteuning. 

Chapeau.

Team… Jullie aanwezigheid als het nodig is.

Uitnodigingen en uitdagingen actief deel 

te nemen aan TOPOS heeft me meer actief 

gemaakt om architectuur en stadsontwikke-

lingen te volgen en heeft me een verrijking 

gegeven aan mijn vrije tijd.’

Bets van den Abbeele

‘   TOPOS: met grote stappen richting station  ’
‘De oprichting van architectuurcentrum TOPOS, in de vroege jaren 90 van de vorige eeuw, 

valt samen met de opkomende digitalisering van de samenleving. Grote veranderingen waren 

aanstaande waarvan we toen nog niet de werkelijke omvang konden vermoeden. Zeker in 

de berichtgeving zijn de veranderingen enorm. Journalistiek onderzoek is steeds minder 

gewaardeerd, snelle spraakmakende effecten werden steeds meer gewoon. Tekst is uit, 

beelden zijn in. Emotie vormt de boventoon, afweging/twijfel wordt als zwakte gezien. Topos 

is wat dat betreft altijd een beetje ouderwets gebleven: live- discussiebijeenkomsten en 

visiepresentaties over (op dat moment) actuele zaken in Maastricht. Deze werden aanvankelijk 

gehouden op wisselende locaties in horecagelegenheden om - niet alleen de vakwereld - maar 

ook een zo divers mogelijk publiek te bereiken. De lezingen werden door de verantwoordelijken 

zelf gepresenteerd. Meningen werden onderbouwd en het hoogste waarheidsgehalte stond 

voorop.

 

Ook TOPOS veranderde onder invloed van de ontwikkelingen: De lezingen werden nadien op  

vaste locaties gehouden. Dat had ook voordelen: de bezoekers hoefden niet meer te twijfelen 

waar de lezing ‘ook al weer was’.

 

Komische situaties waren er altijd voldoende: Van omvallende projectieschermen 

tot geïrriteerde gastsprekers. Wat dat laatste betreft, herinner ik mij dat voormalig 

rijksbouwmeester Kees Rijnboutt zijn Bijenkorf-ontwerp toelichtte in café Mouton Blanc. 

Bomvol. Daarbij noemde de spreker het V&D ontwerp van lokale coryfee Snelder een kavalje 

(paardenstal). Dat pikte het overwegend Maastrichtse publiek niet en er ontstond een verhitte 

discussie met veel kritiek op het Rijnboutt-ontwerp. Hierop vertrok de architect/spreker met de 

mededeling dat Amsterdam toch veel leuker was. Zelf ben ik hem nog achterna gelopen met 

een fles wijn die voor de spreker bedoeld was ... Het mocht niet baten, met grote stappen liep 

hij richting station.

 

Mijn advies voor de toekomst aan het architectuurcentrum TOPOS:

   Blijf een hoog journalistiek niveau aanhouden, ook als dat ouderwets lijken mag. Hoor en 

wederhoor is nu eenmaal trager dan eenzijdige ‘direct-event’ verslaggeving.

   Blijf onafhankelijk door zuinig met middelen te zijn en heb oog voor waar de subsidie 

vandaan komt. Vele kleintjes zijn beter dan één grote sponsor.

   Beperk de Topos-discussie niet enkel tot architectuurprojecten, maar vertegenwoordig 

de gehele stedelijke en landschappelijke ruimtelijkheid en het gebruik van de stad en zijn 

omgeving.

 

Felicitaties aan het 30-jarige TOPOS, architectuurcentrum Maastricht.’

Jos Kramer, architect
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R A A K V L A K K E N
L E Z I N G E N R E E K S

Topos en Bureau Europa organiseren een reeks lezingen onder de titel ‘Raakvlakken’, specifiek bedoeld om het blikveld op het vakgebied van architectuur en stedenbouw 
te verbreden. Een aantal kunstenaars, ontwerpers en wetenschappers, wier oeuvre of academisch werk raakvlakken heeft met de architectuur zijn uitgenodigd om nieuwe 
inspiratie toe te laten in het debat over ruimtelijke ontwikkeling.

20.00-22.00 uur
gratis
Nederlands
Bureau Europa, Timmerfabriek, 
Boschstraat 9, 6211 AS Maastricht

Diederik Schneemann [Maastricht, 1979] en Floris Hovers [Raamsdonk, 1976] zijn Nederlandse productontwerpers wier werk ons een blik gunt op de toekomst van het ontwerpvak.

Diederik Schneemann is afgestudeerd in Architectonische Vormgeving aan de AKI kunstacademie in Enschede. Hij verwierf internationale bekendheid met zijn ‘Flip Flop 
Story’ die hij 2011 op de Salone de Mobile in Milaan presenteerde: een serie producten gemaakt uit gerecyclede teenslippers. Met ‘Dutch Design’ heeft hij niet alleen de 
stranden van Afrika van een afvalprobleem afgeholpen, maar probeert hij ook de lokale economie een impuls te geven. Met zijn nieuwste collectie,  ‘3D Mash-Up’, verkent hij de 
mogelijkheden van 3D-print technieken. Hiermee stelt hij interessante vragen als: welke consequenties heeft het downloaden en goedkoop en eenvoudig zelf thuis printen van 
design-iconen voor de positie van de ontwerper?

Floris Hovers is afgestudeerd aan de Design Academy in Eindhoven. De meubels en objecten die Floris ontwerpt, komen voort uit een liefde voor hoe dingen gemaakt zijn. Zijn 
producten zijn vaak helder en sober; hun schoonheid ligt in de details en elegante eenvoud. Of deze dingen nu aan de hand van een vooraf gemaakt plan zijn ontstaan of speels 
en toevallig in elkaar zijn geknutseld: de hand van de maker is altijd zichtbaar. Aan zijn producten is eenvoudig af te lezen hoe ze gemaakt zijn. Hovers is geboeid door zowel de 
idyllische ouderwetse werkplaats als de moderne fabriek waar voor de massa geproduceerd wordt. Zijn werk beschouwt hij als ‘industrieel handwerk’ en de ontwerper als een 
ware vakman die in staat moet zijn z’n eigen ontwerpen te realiseren.

Deze uitgesproken meningen over de positie van de ontwerper roepen interessante vragen op. Hoe verandert de positie van de ontwerper nu het concept van auteursrechten 
steeds verder onder druk komt te staan?  Op welke manier kunnen productontwerpers in de 21e eeuw nog een rol van betekenis spelen? En op welke manier kunnen ontwerpers 
invulling geven aan hun vak? TOPOS organiseert in samenwerking met Bureau Europa een duo-lezing om deze en andere vragen verder te verkennen en het vak van de ontwerper 
te onderzoeken.

Tijd: 
Entree: 

Taal:
Locatie: 

WOENSDAG 20 NOVEMBER 2013

DIEDERIK SCHNEEMANN
FLORIS HOVERS
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R A A K V L A K K E N
L E Z I N G E N R E E K S

Topos en NaiM/Bureau Europa organiseren een reeks lezingen onder de titel ‘raakvlakken’, specifiek bedoeld om het blikveld op het vakgebied van architectuur en stedenbouw 
te verbreden. Een drietal kunstenaars/ontwerpers wiens oeuvre raakvlakken heeft met de architectuur zijn uitgenodigd om vanuit een onverwachte hoek nieuwe inspiratie toe te 
laten in het debat over ruimtelijke ontwikkeling.
Er zullen drie lezingen plaatsvinden op woensdagavonden in de maanden oktober-november-december 2012, bij het NaiM/Bureau Europa, Avenue Céramique 226, Maastricht.  
De zaal zal vanaf 19.45 geopend zijn. De lezingen zullen beginnen om 20.00 uur en worden afgesloten met een kort debat.

20.00-22.00 uur

gratis

NAiM/Bureau Europa, Avenue Ceramique 226, 6221 KX Maastricht

Jack Jamar | Graphic Design, Maastricht

Wil van der Laan [Roermond, 1950] is beeldend kunstenaar, afgestudeerd aan de Academie Beeldende Kunsten in Maastricht. 
Van der Laan werkt overwegend in olieverf op doek en in brons. Een van zijn grootste inspiratiebronnen is de sport. Vooral wielrennen komt veelvuldig terug in zijn werk. 
Daarnaast haalt hij zijn inspiratie uit verre reizen, in het bijzonder naar Noord-Amerika en Afrika, maar ook naar Andalusië of India. Tijdens zijn reizen stelt hij zich volledig open voor 
de lokale cultuur. Daardoor wordt hij via onverwachte ontmoetingen vaak meegevoerd naar unieke plekken en bijzondere situaties. Ontmoetingen en verrassende plekken die de 
basis vormen voor zijn werken vol spanning en emotie.

Wat veel mensen niet weten, is dat Wil van der Laan een grote passie heeft voor bruisende steden en voor traditionele, soms avant-gardistische, architectuur. TOPOS heeft hem 
gevraagd juist deze passie met het publiek te delen. Wie met deze kennis in het achterhoofd de schilderijen van Van der Laan bekijkt, zal opmerken welke belangrijke en verrassende 
rol architectuur speelt in zijn werk. 
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WOENSDAG 19 DECEMBER 2012
WIL VAN DER LAAN
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Bijzondere bijeenkomsten

Behalve de reguliere lezingen zijn door TOPOS ook bijeenkomsten georganiseerd, 
die we eenvoudigheidshalve onder de noemer ‘Bijzonder bijeenkomsten’ rang-
schikken. Het gaat daarbij om bijeenkomsten die vaak in samenwerking met andere 
organisaties zijn georganiseerd, zoals de Academie van Bouwkunst Maastricht, 
Studium Generale van Maastricht University, Bureau Europa, MOSA).

Bijzondere TOPOS-bijeenkomsten

Imploding regions (samen met Academie van Bouwkunst Maastricht)

Raakvlakken (Bas van der Pol) 

23-03-2011   Osterholt Uitentuis: Wouter Osterholt, Elke Uitentuis:  
kunstenaars ruimte & politiek

20-04-2011   Studio Roosegaarde: Daan Roosegaarde: ruimte&technologie-kunstenaar
18-05-2011   Frank Havermans: ruimtekunstenaar
15-06-2011   Lawrence Malstaf

The next generation (Bas van der Pol)

14-03-2012   Bas van der Pol, Maastricht (NL)
21-03-2012   NU architectuuratelier, Gent (B) NU-architectuuratelier werd in 2004 door 

Armand Eeckels en Halewijn Lievens opgericht en is gevestigd in Gent.
28-03-2012   DUS architecten, Amsterdam (NL) DUS architecten werd in 2004 door  

Hans Vermeulen, Martine de Wit en Hedwig Heinsman opgericht en is 
gevestigd in Amsterdam.

25-04-2012   BeL Societät für Architektur, Köln (D) BeL Sozietät für Architektur werd in 
2000 door Anne-Julchen Bernhardt en Jörg Leeser opgericht en is gevestigd 
in Keulen

02-05-2012   Christoph Menzel, Liège (B)Christoph Menzel Landschapsarchitect werd in 
2009 door Christoph Menzel opgericht en is gevestigd in Luik  

09-05-2012   V+, Brussel (B) V+ werd in 1998 opgericht door Jörn Aram Bihain en  
Thierry Decuypere en is gevestigd in Brussel

2003-2004

2011

2012  



an euregional
building tradition

Lectures

8 june 2015 monday Mathieu Bruls [NL]
Lecture at Van Eyck 
Academieplein 1, Maastricht

24 june 2015 wednesday Egide Meertens [B]

23 september 2015 wednesday Gerhard Wittfeld [D]

14 oktober 2015 wednesday Pierre Hebbelinck [B]

20:00h - 22:00h 

Free Entrance
Lectures in English,  [lecture Mathieu Bruls in Dutch] 

Lectures at  Mosa. Flagship Store 
Meerssenerweg 358, Maastricht 

Kadawittfeld [D]

Mathieu Bruls [NL]

Pierre Hebbelinck [B]Egide Meertens [B]
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Theatermonoloog Wijdeveld (Nico Nelissen)

07-05-2012   Theatermonoloog ‘Boven de stof: Hendrik Theodorus Wijdeveld’ uitgevoerd 
(Oscar Wyers, Pieter van Terheijden, Peter Hendriks)

Raakvlakken (Bas van der Pol)

17-10-2012   John Körmeling (beeldend kunstenaar) 
21-11-2012   ZUS (landschapsarchitecten)
19-12-2012   Wil van der Laan (schilder / beeldhouwer) 

Raakvlakken (samen met Bureau Europa) (Bas van der Pol)

15-05-2013   Adriaan Beukers
22-05-2013   Florentijn Hofman
12-06-2013   Martijn de Waal
25-09-2013   Laurent Ney
23-10-2013   Wayfinding

Raakvlakken (samen met Studium Generale Maastricht University) 
(Bas van der Pol)

08-10-2014   Onveranderlijk Design
22-10-2014   What is BioDesign?
05-11-2014   Ambient Experience Design
13-11-2014   Resign? Design!
03-12-2014   Urban by Nature

Euregionale bouwcultuur (samen met MOSA) (Bas van der Pol) De bij-
eenkomsten vonden plaats bij Mosa Flagship Store aan de Meerssener-
weg 358 te Maastricht (Bas van der Pol)

08-06-2015   Mathieu Bruls
24-06-2015   Egide Meertens
23-09-2015   Gerhard Wittfeld
14-10-2015   Pierre Hebbelinck

vervolg  2012

2013

2014

2015
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Oeuvre van architecten (Roland van Bussel, Ivo Rosbeek)

27-09-2018   Bart Len
25-10-2018   Björn Martenson
29-11-2018   Wiel Arets

Quiz: Teun Swinkels tekent Maastricht 
(Nico Nelissen, Will Köhlen, Math Reneerkens)

‘Memories are made of this’: Herman van den Bosch brengt het Maas-
tricht van vroeger in herinnering (Nico Nelissen, Will Köhlen, Math 
Reneerkens)

Dutch-Profiles (Will Köhlen)

Fotowedstrijd ‘Maastricht: Oog voor detail’ 
(Nico Nelissen, Will Köhlen, Liesbeth Bonnemayer, John Sondeyker)

Engelen van Maastricht (Ivo Rosbeek, Roland van Bussel)

Gesloten Monumentendag (samen met LGOG) (Nico Nelissen)

Street View (samen met Bureau Europa) (Roland van Bussel,  
Math Reneerkens, Bart van den Boom) 

2018

2020

2021

Quiz: Teun Swinkels tekent Maastricht
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‘   TOPOS: haalt oude hobby naar boven  ’ 

‘Toen ik in 1967 Biologie ging studeren aan de Universiteit in Nijmegen, leek er 

een einde te komen aan twee andere mogelijke carrières, namelijk iets bij de 

Spoorwegen, of architectuur studeren. De Spoorwegschool in Utrecht sloot namelijk 

zijn poorten in 1966 en daarmee was een verdere studie aldaar niet meer mogelijk. 

Naast biologie studeren colleges volgen bij Frits van der Meer, wat mij aantrekkelijk 

leek in verband met mijn interesse in oude architectuur, bleek echter door het volle 

rooster van colleges en practica in die Biologie-opleiding onmogelijk. Treinen en 

gebouwen bleven derhalve steken op het niveau van hobby. 

Gelukkig bleek Biologie en Architectuur helemaal niet ver van elkaar te liggen. Een 

doorsnede door een stengel van een Paardenstaart bekeken door een microscoop laat 

je een schitterend roosvenster zien zoals je dat in een Franse kathedraal bewondert; 

de structuur van de krachtlijnen in je dijbeen volgen de gotische gewelven van 

diezelfde kathedraal. Of is het omgekeerd: is de Architectuur een afgeleide van de 

Biologie? Wie weet.

En daar kruiste in 2007 ineens TOPOS, nooit eerder van gehoord, want werkend 

en wonend in Nijmegen, ons levenspad. Nico en Andrea, vreemd eigenlijk dat we 

hen nooit lijfelijk ontmoet hadden in Nijmegen, nodigden ons uit voor een eerste 

TOPOS-excursie naar Parijs. Daardoor kreeg de architectuurhobby een geweldige 

oppepper en het moet gezegd, zowel de meermalen meegemaakte excursies en de 

bijgewoonde lezingen en rondleidingen hebben een extra impuls gegeven aan die 

architectuurhobby, zowel in mijn leven als in dat van mijn partner Herman.

TOPOS dank daarvoor!’

Maurice Martens en Herman van Wissen, biologen

Cursussen

TOPOS heeft meerdere cursussen georganiseerd. Deze cursussen hadden tot doel 
om geïnteresseerde burgers in de gelegenheid te stellen zich in architectuur en 
stedenbouw te verdiepen. Daarbij is veel nadruk gelegd op de relatie van deze vak-
gebieden met andere themata, zoals literatuur, film en schilderkunst. Het aantal 
deelnemers werd bewust beperkt tot ongeveer 20 personen, zodat er voldoende 
ruimte was voor onderlinge uitwisseling van gedachten.

TOPOS-cursussen

Architectuur en hedendaagse literatuur deel 1 (samen met  
Centre Céramique) (Nico Nelissen)

10-01-2012   W.G. Sebald, Austerlitz
14-02-2012   Michel Houellebecq, De kaart en het gebied
13-03-2012   Alain De Botton, De architectuur van het geluk
17-04-2012   Bill Bryson, Een huis vol

Architectuur en hedendaagse literatuur deel 2 (samen met  
Centre Céramique) (Nico Nelissen) 

08-01-2013   Ross King, De koepel van Brunelleschi
05-02-2013   T.C. Boyle, De vrouwen
05-03-2013   Simon Mawer, De glazen kamer
09-04-2013   Arnon Grunberg, De man zonder ziekte

Stad en literatuur, deel 1 (samen met Centre Céramique) (Nico Nelissen)

14-01-2014   Adriaan van Dis, Stadsliefde; scènes in Parijs
11-02-2014   Robert Hughes, Barcelona; de grote verleidster
11-03-2014   Orhan Pamuk, Istanbul; herinneringen en de stad
08-04-2014   Arnout Weeda, Het mysterie van Wenen; de creatieve zelfvernietiging van 

een vermolmd keizerrijk

2012

2013

2014
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Film en Architectuur (samen met Centre Céramique) (Nico Nelissen)

09-09-2014   Jacques Tati, Playtime (1967)
14-10-2014   Nathaniel Kahn, My architect (1986)
11-11-2014   Peter Greenaway, The belly of an architect (1987)
09-12-2014   Markus Heidingsfelder & Min Tesch, Rem Koolhaas; a kind of architect (2008)

Stad en literatuur, deel 2 (samen met Centre Céramique) (Nico Nelissen)

06-01-2015   Erik de Kuyper, Met zicht op zee (Oostende)
03-02-2015   Martin Sommer, Dorp in Picardië (Jeantes)
03-03-2015   Ad van Iterson, De citoyenne (Maastricht)
14-04-2015   Ilja Leonard Pfeijffer, La superba (Genua)

Deel I Architectuur in de Schilderkunst, 14e tot en met eerste helft  
19e eeuw (samen met Centre Céramique) (Nico Nelissen)

03-11-2015   Architectuur in de Italiaanse Schilderkunst: Gotiek en Renaissance 
  Giotto di Bondone
  Ambrogio Lorenzetti
10-11-2015   Architectuur in de Hollandse Schilderkunst: Kerk en Landschap
  Pieter Saenredam
  Jan van Goyen
24-11-2015   Architectuur in de Hollandse Schilderkunst: Huis en Interieur
  Jan Steen
  Johannes Vermeer
01-12-2015   Architectuur in de Duitse Schilderkunst: Romantiek en Realisme
  Caspar David Friedrich
  Adolf von Menzel

Deel 2 Architectuur in de schilderkunst, tweede helft 19e eeuw tot en 
met de 20e eeuw (samen met Centre Céramique) (Nico Nelissen)

23-02-2016   Architectuur in de Franse Schilderkunst: Impressionisme en Post-
impressionisme

  Claude Monet
  Georges Seurat
01-03-2016   Architectuur in de Internationale Schilderkunst: Realisme en Abstractie
  Edward Hopper
  Piet Mondriaan

vervolg  2014

2015

2016
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Geschiedenis van de architectuur 
(Nico Nelissen)

De hier afgebeelde publicaties zijn 
gratis te downloaden op 
www.toposmaastricht.com 
onder de rubriek Boeken

08-03-2016   Architectuur in de Belgische Schilderkunst: Symbolisme en Surrealisme
  James Ensor
  Paul Delvaux
15-03-2016   Architectuur in de naoorlogse Schilderkunst: Oorlog en Vrede
  Otto Dix
  Harrie Gerritz

Geschiedenis van de architectuur (Nico Nelissen)
Online-cursus ‘Geschiedenis van de architectuur’. Deze cursus was gebaseerd op de boeken 
van Nico Nelissen: ‘Oog voor Architectuur in Europa’, ‘Strijd om architectuur in Europa’ en 
‘Hart voor architectuur in Europa’. Iedereen kon deze drie boeken gratis via de TOPOS-web-
site downladen en vervolgens kennis nemen van de inhoud. 

vervolg  2016

2020

‘   TOPOS:  
Een groot goed  ’ 

‘Het is een groot goed dat met 30 jaar Topos 

Maastricht, maar eveneens Zuid-Limburg en 

daarbuiten de Euregio, architectuur onder 

de aandacht wordt gebracht van geïnte-

resseerde vakgenoten en vooral ook van 

de burgers. Mijn belangstelling ging vooral 

uit naar de verbreding van die architectuur 

naar stedenbouw, ruimtelijke ordening en 

maatschappelijke vraagstukken. Er waren 

interessante inleidingen, maar de discussies 

daarna hebben mij altijd bijzonder geboeid. 

Actuele onderwerpen, zoals stedelijke 

vernieuwingen, ruimtelijke stedebouwkun-

dige en landschappelijke samenhang met de 

daarbij behorende excursies, waren voor mij 

hoogtepunten.’

René Daniels, stedebouwkundige
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‘   TOPOS: Vele boeiende momenten  ’ 

‘Ik herinner mij heel goed de lezing van Marc en Nicole Maurer. Zij denken buiten 

de box, waardoor verrassende inzichten en doorzichten ontstaan, bijvoorbeeld een 

metronet, zoals in Londen, over Zuid-Limburg om de plaatsen in de Euregio met elkaar 

te verbinden.

Ook de excursie naar Parijs staat mij nog goed voor de geest, vooral de stedelijke 

ontwikkelingen op nieuw vrijgekomen terrein. Ik heb genoten van de stad, van 

de doorgeorganiseerde reis en als extra de rondrit door de lege en stille stad op 

zondagochtend als de Parijzenaren hun ‘grasse matinée’ vieren.

Dan heb ik verder genoten van het boek ‘Mijn favoriete gebouw in Maastricht en 

omgeving’.

Ook heeft mij het bezoek aan Kasteel Borgharen zeer bekoord. Een prachtig project 

waarbij veel inzet van vrijwilligers. Dit project toont aan dat iemand met een idee 

en passie, en vooral ook uithoudingsvermogen, een historisch gebouw kan bewaren 

tot ieders genoegen. Mogelijk heeft Ronny Bessems mensen nog meer meegegeven, 

doordat zij onder de indruk zijn van de ‘weg’, en niet alleen van het resultaat!

De uitzendingen op RTVMaastricht waren zeer boeiend. Mij sprak het meeste aan het 

winkelcentrum Roserije: zo’n verlaten plek en met zo’n groot gemak verwaarloosd. Dat 

vraagt om een eigentijdse oplossing. Dit was onderdeel van het project ‘Maastricht 

op weg naar een nog mooiere stad?!’ Een fantastisch idee en een geweldige hulp 

voor iedereen die in de stad projecten wil oppakken om de stad nog mooier te maken. 

Nico Nelissen heeft hiermee een nieuwe invulling gegeven aan de vraag: ‘Van wie is 

de stad?’

Pauline Tomlow

Excursies

TOPOS heeft gedurende de afgelopen 30 jaar veel excursies georganiseerd. Bij 
de excursies stonden vooral recente architectuurprojecten centraal. Er werd een 
bezoek gebracht aan steden in de directe omgeving van Maastricht (Meerssen, 
Eijsden-Margraten, Valkenburg, Sittard, Heerlen, Vaals, Roermond, Weert, Venlo),  
maar ook aan wat verderweg gelegen steden (Eindhoven, Breda, Nijmegen) en ook 
steden in het buitenland (Genk, Eisden, Aken, Luik, Leuven). Enkele excursies vonden  
plaats in Maastricht zelf en waren gericht op een specifiek onderwerp (Sphinx-
kwartier, Kasteel Borgharen). De excursies (in het algemeen een volle bus met circa  
50 deelnemers) waren – wat de Fransen noemen – ‘un succès fou’, een groot suc-
ces. Meestal waren de excursies al binnen een dag volgeboekt. Het was een uitste-
kende gelegenheid om niet alleen een stad beter te leren kennen, maar ook om het 
onderlinge contact te bevorderen.

TOPOS-excursies

03-03-1996   Excursie NAI Rotterdam: De moderne jaren vijftig en zestig (Niek Bisscheroux)

06-10-2010   Excursie Leuven (Nico Nelissen)

22-10-2011   Excursie Eindhoven (Nico Nelissen, Harrie van Helmond)

22-09-2012   Excursie Luik (Bas van der Pol)

28-09-2013   Excursie Genk en Eisden (B) (Nico Nelissen, Will Köhlen, Alfredo de Gregorio, 
Jan Kohlbacher)

20-09-2014   Excursie De Maas van de toekomst (Bas van der Pol)

26-09-2015   Excursie Nijmegen (Nico Nelissen)

28-10-2017   Excursie Zuid-Limburg, deel 1 (Nico Nelissen)

14-04-2018   Excursie Zuid-Limburg, deel 2 (Nico Nelissen)
27-10-2018   Excursie Roermond (Nico Nelissen, Hans Hoorn, Maarten Engelman)

06-04-2019   Excursie Venlo (Nico Nelissen, Marion Pieters)
26-10-2019   Excursie Sphinxkwartier (Bart van den Boom, Nicole Maurer, Marc Maurer, 

Huub Frencken, Peter Scholl, René Holten, Jos Nijssen)

1996

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2017

2018

2019

‘   TOPOS-excursie Weert  ’ 

‘Met plezier denk ik terug aan de geweldige 

excursie naar Weert, Antje van de Statie, 

het vernieuwde museum en het openlucht-

theater De Lichtenberg.’

Jo Kusters



59

activiteiten

58

2021

2022

23-10-2021   Excursie Nijmegen (Nico Nelissen)

23-04-2022  Excursie Weert (Nico Nelissen, Joke Jongeling, Thijs Hendrix)
02-06-2022   Excursie Kasteel Borgharen (Math Reneerkens, Ronny Bessems)
08-10-2022   Excursie Breda (Nico Nelissen, Liesbeth Bonnemayer)

‘   TOPOS:  
Vooral genoten van  
excursies en boeken  ’ 

‘Ik heb regelmatig TOPOS-bijeenkomsten 

bezocht, waarbij zeer interessante onder-

werpen werden behandeld, zoals projecten 

in Maastricht, bijvoorbeeld de tram.

Maar, ik heb vooral genoten van excursies 

naar Parijs, Metz/Nancy, Nijmegen, Weert, 

alles onder bezielende leiding en uitleg  

van Nico.

Hij is ook de man die nogal wat TOPOS-boe-

ken geschreven heeft met foto’s over 

architectuur. Heel mooi.’

Peter Otten, socioloog

TOPOS excursie Weert

‘   TOPOS: een leuke en spannende quiz  ’
‘De schetsen van Teun Swinkels en daarna die van Herman van den Bosch sr. die 

tijdens de door TOPOS georganiseerde quizzen de revue passeerden, waren voor mij 

bijzonder en maakte wederom iets los in mij omdat ikzelf ook een affiniteit heb met 

de wijze waarop de kunstenaars taferelen, objecten, architectonische elementen 

enzovoort presenteren en vastleggen op papier.

 

Vooral het op unieke en bijna detaillistisch grafische wijze vastleggen van velerlei 

unieke plekken in en buiten het centrum van Maastricht was mooi en nam je als het 

ware mee terug in de tijd. Plekken waar de achteloze bezoeker, en mogelijkerwijs ook 

zelfs Maastrichtenaren, vaak in deze tijd - maar ook in het verleden - onwetend langs 

zijn gelopen.

 

Ook riepen de schetsen en nostalgische beelden die - soms zelfs tot ver terug in de 

20ste eeuw grepen - bij mij grote herinneringen op uit mijn jeugd in Maastricht.

De gedetailleerde tekentechniek en wijze waarop beide kunstenaars hun 

schetsen presenteerden, en daarbij tevens het gebruik van eenvoudig toegepast 

tekenmateriaal, was een genot om naar te kijken De daaraan gekoppelde quiz was 

ook heel erg leuk en spannend om aan deel te nemen. TOPOS. bedankt hiervoor en 

wellicht nog iets om te herhalen in nabije toekomst.’

 

Maurice J.H. Bastings, architect en  

specialist cultureel erfgoed



activiteiten

6160

Stadswandelingen Maastricht en Roermond

Dag van de architectuur
TOPOS heeft gedurende de afgelopen 30 jaar jaarlijks actief bijgedragen aan de 
Dag van de Architectuur. Voormalig voorzitter, en later bestuurslid Jos Kramer, was 
de stimulerende kracht in deze. Het betrof een samenwerking met de BNA Kring 
Zuid-Limburg, de gemeente Maastricht en later ook met Bureau Europa. Ieder jaar 
werd op de landelijke Dag van de Architectuur (soms op een andere datum) ook in 
Maastricht de Dag van de Architectuur georganiseerd. Elk jaar stond een bepaald 
thema centraal (bijvoorbeeld ‘Architectuur en voedsel’, ’24 uur architectuur’, ‘Men-
sen maken de stad’, ‘Maastricht in beweging’, ‘Architectuur door andere ogen’, 
‘Stad voor morgen’, enzovoort). Gedurende de dag werden lezingen gehouden en 
werden recent gerealiseerde projecten in de stad bezocht. Gedurende enkele jaren 
werd de Dag van de Architectuur samen met Schunck georganiseerd om projecten 
in de regio Zuid-Limburg te bezoeken. Aan de Dag van de Architectuur werd in het 
algemeen door zeer veel mensen  deelgenomen (meer dan 100).

Victor de Stuersprijs
TOPOS heeft gedurende de periode 2010 t/m 2020 een bijdrage geleverd aan de  
praktische ondersteuning van de door de gemeente Maastricht in 1988 in het leven 
geroepen Victor de Stuersprijs. In het ene jaar viel de nadruk op hedendaagse ar-
chitectuur en in het andere op het cultureel erfgoed.

Victor de Stuers oeuvrelezing
TOPOS heeft enkele winnaars van de Victor de Stuersprijs in de gelegenheid ge-
steld om een lezing te verzorgen over hun hele oeuvre. De formule was dat de 
betreffende architect de evolutie van zijn architectonische benaderingswijze toe-
lichtte aan de hand van enkele illustratieve architectuurprojecten.

Het betrof de volgende lezingen.

18-10-2010   Victor de Stuersprijs oeuvrelezing door Wim van den Bergh

12-11-2012   Victor de Stuersprijs oeuvrelezing door Han Westelaken

08-06-2015   Victor de Stuersprijs oeuvrelezing door Mathieu Bruls

2010

2012

2015

‘   TOPOS:  
onder de indruk  ’
‘Ik ken TOPOS nu bijna een jaar en ik ben 

werkelijk onder de indruk. De Architectuur-

gids Maastricht NEXT en andere publicaties 

en lezingen, ze hebben mijn interesse voor 

architectuur enorm aangewakkerd. Het zijn 

vooral de achtergronden die er toe doen, de 

uitleg. ‘Gewone mensen’ voelen zich toch 

vaak overvallen door wat architecten her en 

der achterlaten: de publicaties geven het 

grotere verband. Ga er alsjeblieft mee door!’

Peter Scheele
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Tentoonstellingen
TOPOS beschikt niet over een eigen ruimte om tentoonstellingen te organiseren. 
Desondanks hebben er – onder auspiciën van TOPOS – toch enkele tentoonstellin-
gen plaatsgevonden. Het betrof de volgende exposities.

Stadhuis Maastricht, Tentoonstelling ‘Alphons Boosten’ (voordracht Nic Tummers)

Academie van Bouwkunst, Tentoonstelling ‘De woonhuizen van Alphons Boosten’

Café Zuid, Tentoonstelling TOPOS-fotowedstrijd ‘Oog voor detail’

Onderzoek
Gegeven het feit dat TOPOS niet over betaalde krachten beschikt, was het nage-
noeg onmogelijk om zelfstandig onderzoek te verrichten. Het kwam dan ook maar 
sporadisch voor dat TOPOS zelf een onderzoek heeft gedaan In feite is dat ook maar 
een keer voorgekomen in het 30 jarig bestaan van TOPOS en wel een onderzoek naar 
‘Stedenbouwkundige plannen en de veranderende rol van stedenbouw kundigen’.

TOPOS-onderzoek

TOPOS (Nico Nelissen, Peter de Ronde) heeft in 2009 in opdracht van het Stimuleringsfonds 
voor de Architectuur onderzoek verricht naar ‘Stedenbouwkundige plannen en de 
veranderende rol van stedenbouwkundigen’. Dit was een deelonderzoek in het kader van 
een nationaal onderzoek naar de veranderende rol van de stedenbouwkundige bij de 
ruimtelijke planning. Daartoe werden in Maastricht de volgende plannen geanalyseerd op 
de rol van de stedenbouwkundige:

Ruimtelijke visies
  Structuur- en mobiliteitsbeeld
  Nota hoger bouwen
  Vestingvisie

Stedelijke herstructurering
  A2
  Structuurschets NO
  Belvedère

1993

1995

2020

1.

2.
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Prijswinnaar Olivia Lonetti 
Big and small door
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Binnenstedelijke ontwikkeling
  Entre-deux
  Klevarie
  Palace 

Wijkontwikkelingsplannen
  Malberg
  Mariaberg

Uitbreidingslocaties
  Ambyerveld en Hagerhof
  Lanakerveld

Openbare ruimte en landschap
  Inpassing Tram Vlaanderen - Maastricht
  De tuinen van Maastricht

Publicaties
TOPOS heeft een reeks publicaties het licht doen zien. Deze publicaties hadden 
betrekking op meerdere onderwerpen, zoals ruimtelijke kwaliteit, stadsidealen,  
favoriete gebouwen, verbeterplekken in de stad. Van groot belang waren de archi-
tectuurgidsen van Maastricht die door TOPOS zijn uitgegeven: een over de periode 
1895-1995 en de ander over de periode 1995-2020.

TOPOS-publicaties

Herdenking van de honderdste geboortedag van de architect en raadslid Alphons Boosten 
(Servé Minis)

Facsimile-uitgave Schetsboek Alphons Boosten (1914) met ontwerpen voor het Vredespaleis 
in Den Haag (Servé Minis)

Architectuurgids Maastricht 1895-1995 (met medewerking van Dienst SOG,  
gemeente Maastricht) (Niek Bisscheroux, Servé Minis, Wim van den Bergh, Fred Humble)

Maastricht: inzetten op ruimtelijke kwaliteit! Een hartenkreet (Nico Nelissen)

Op zoek naar de hemel op aarde; stadsidealen door de eeuwen heen (Nico Nelissen)

Mijn favoriete gebouw in Maastricht en omgeving  
(Nico Nelissen, Will Köhlen, Math Reneerkens)

3.

4,

5.

6.

1993

1997

2012

2013

2020
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De hier afgebeelde publicaties zijn 
gratis te downloaden op 
www.toposmaastricht.com onder 
de rubriek Boeken
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Maastricht: op weg naar een nog mooiere stad! 
(Nico Nelissen, Will Köhlen, Math Reneerkens)

Leestips voor architectuurliefhebbers (Nico Nelissen, Will Köhlen)

De stad als open boek (Nico Nelissen)

Architectuurgids Maastricht NEXT (Nico Nelissen, Servé Minis, Will Köhlen)

RTVMaastricht
RTVMaastricht heeft in de jaren 2021 en 2022 uitvoerig aandacht besteed aan en-
kele TOPOS-publicaties. Alle uitzendingen waren te zien via de TOPOS-website 
www.toposmaastricht.com. Samen geven ze een prachtig overzicht van de ‘verbe-
terplekken’ in Maastricht en de stedenbouw, architectuur en interieur van de afge-
lopen 25 jaar in Maastricht. In de afleveringen kwamen de burgers aan het woord 
met hun verbetervoorstellen, alsook de opdrachtgevers, ontwerpers en gebruikers 
van recente projecten.

TOPOS - RTVMaastricht

Maastricht op weg naar een nog mooiere stad?! 
(20 uitzendingen direct na het journaal van 19.00 uur op maandag- en dinsdagavond)  
onder de titel ‘Dat kan beter!’

12-04-2021   Maurice Martens Bioloog - Charles Eyckpark
26-04-2021   Désirée Tonnaer Beeldend kunstenaar - Capucijnenstraat
10-05-2021   Coen Eggen Bouwhistoricus - Landbouwbelang
24-05-2021   Jos Kramer Architect - Op de Thermen
07-06-2021   Jac van den Boogard Historicus - RHCL
21-06-2021   Piet Nelissen Socioloog - Vrijthof
05-07-2021   Jef Loontjens Architect - De Koompe
19-07-2021   Eduard Disch Bewoner - Grote Looiersstraat
02-08-2021   Eric Wetzels Archeoloog - Hertogsingel
16-08-2021   Jos Gielen Bewoner - Mgr. Vranckenplein
30-08-2021   Math Reneerkens TOPOS - Beatrixhaven
13-09-2021   Jo Hensels Jurist - Kermisplein Borgharen
27-09-2021   Camille Oostwegel Cultureel ondernemer - Oeverwal
11-10-2021   Servé Minis Kunsthistoricus - Wilhelminabrug
25-10-2021  Helen Ronner Bewoner - Raadhuisplein Heer
08-11-2021   Harry Gulpers Architectenwinkel - Lage Barakken

vervolg  2020

2021

2022

2021

RTVMaastricht opnames ‘Dat kan beter!’
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22-11-2021   Hans Hoorn Socioloog - ENCI-groeve
29-11-2021   Elise Oosterbaan Bewoner - De Roserije
13-12-2021   Peter Claassens Architect - Duitse Poort

Architectuurgids Maastricht NEXT 
(23 uitzendingen direct na het journaal van 19.00 uur op maandag- en dinsdagavond)  
onder de titel ‘Het veranderende gezicht van Maastricht’.

11-04-2022   Rob Brouwers, Camille Oostwegel - Kruisherenhotel
25-04-2022   Roel Graven, Roger Herzog - Penthouse Helmstraat
09-05-2022   Jos Kramer, Asnath Kersten - De Pelikaan
23-05-2022   Alexander Smeets, Marco Weijers, Michel Cobben - Polverpark
06-06-2022   Jo Coenen, Geert Coenen - Mosae Forum
20-06-2022   Jos Nijssen, René Holten - Andrieskapel
04-07-2022   Rik Martens, Monique Dickhaut - Les Mouleurs
18-07-2022   Nicole Maurer, Marc Maurer, Wim Smeets - Muziekgieterij
01-08-2022   Niels Maier, Luc Meijers - Cinq Restobar
15-08-2022   Guy Cleuren - Frontenpark
29-08-2022   Piet Joosten, Henk Verheij - Lindenkruis
12-09-2022   Matthieu Bruls - Ridderbrouwerij
26-09-2022   Jules Beckers - Lenculenhof
10-10-2022   Ab König, Blanco Besselink - Glaashoes
24-10-2022   René Coenegracht, Marlies Haack - Stenenwal
07-11-2022   Luc Garé, Fred Allers - Pastoor Habetsstraat
21-11-2022   Fred Humble, Jos Geurts - De Groene Loper
05-12-2022   Maurice Mentjens, Kiki Niesten, Anne Hayen - Kiki’s Stocksale
19-12-2022   Roel Hochstenbach - La Forme
02-01-2023   Peter Scholl - Manjefiek Malberg
16-01-2023   Peter Claassens - De Leim
30-01-2023   Roland van Bussel - Maasland
13-02-2023   Jo Janssen - Piazza Céramique

vervolg  2021

2022

‘   TOPOS: een voortreffelijke rol gespeeld  ’
‘In de zomer van 1990 hield Nic. Tummers een voordracht ter gelegenheid van de 70e verjaardag van architect Theo Boosten*. Hij begint met de 

redevoering die Anton van Duinkerken (pseudoniem voor Willem Asselbergs) hield ter gelegenheid van de opening van de Jan van Eijck Academie 

in 1948, waarin deze sprak over ‘de School van Maastricht’. Hij bedoelde niet een school met vaste beginselen die naar buiten uitgedragen 

worden, maar meer een aanwijsbare gezamenlijkheid en geestverwantschap tussen architecten, schrijvers, kunstenaars, maar ook geestelijken 

en bestuurders. Vanaf de jaren 30 tot de jaren 70 van de vorige eeuw bijeengehouden onder een denkbeeldige koepel, zegt Tummers met 

understatement. Hij vraagt zich af of het Modernisme dat Theo in de jaren 50 in deze omgeving introduceerde toch nog voor een groot gedeelte 

onder de koepel paste. 

Deze inleiding dient even ter introductie van de voor mij meest opmerkelijke alinea in deze voordracht: ‘Er is ook nooit openlijk gebleken dat er 

onder de koepel ’n discussie werd gevoerd of dat daar ’n debat over bouwen en maatschappij. Religie en leven van alledag plaats had.  

Nooit openlijk ...! De School van Maastricht had geen orgaan en kende geen forum voor discours over actuele problemen uit de bouwgeschiedenis. 

Gesprekken vonden wel plaats in kleinere vakkringen, van mens tot mens, tussen docent en leerling binnen het atelier van de Academie van 

Bouwkunst; zeg gildegewijs. En als zodanig koos die ook niet openlijk een positie. Er werd niet openlijk voor een partij gekozen’ (citaat).

Er werd ook een boodschap gegeven in de vorm van een vraag: ‘hoe verbinden wij wat we van de cultuurgeschiedenis weten met wat we erfden? 

Hoe! Hoe geven wij daarbij in het bijzonder onderdak aan onze bouwgeschiedenis?  (citaat) Onze bouw- en kunstgeschiedenis zou ik ervan willen 

maken.

Vlak daarna in 1992 werd door Niek Bisscheroux ‘Topos’ opgericht en een van de eerste activiteiten was het herdenken van de 100e geboortedatum 

van vader Alphonse Boosten. Gevolgd door het uitbrengen van de eerste Architectuurgids Maastricht 1895-1995, die onlangs een tweede deel 

kreeg tot het jaar 2021 Architectuurgids Maastricht NEXT. Het was voor mij, destijds pas aangetreden firmant in een architectenbureau te 

Maastricht, het begin van het ontdekken en waarderen van de architectuur in onze directe omgeving. Niet om het regionale te verheerlijken, maar 

om de grote geschiedenis beter te begrijpen aan de hand van de voorbeelden die je met de fiets bereiken en beleven kan. Het grote weerspiegelt 

zich in het kleine en het verre in het nabije. Maar er is ook iets als het eigene, dat wat plaatsgebonden is en ik pas gaandeweg ontdekte. De koepel 

die de ‘School’ omvatte, is weliswaar in de tijd helemaal vervaagd, maar toch nog altijd latent waarneembaar. Er is in de tussentijd veel nieuwe 

informatie gepubliceerd op het gebied van de beeldende kunst, maar het regionale architectonische blikveld is nog steeds niet compleet ontgonnen. 

Het debat in de zin van openlijke polemiek tussen beroepsbeoefenaren onder elkaar heeft vandaag nog steeds de neiging binnenskamers te blijven. 

De opinievorming laten we graag over aan anderen, aan de curator, aan de krant, aan de publieke opinie. In de afgelopen 30 jaar heeft Topos een 

voortreffelijke rol gespeeld in het op gang brengen van het debat. Door de plaatselijke actualiteit af te wisselen, zowel met de grotere landelijke 

thema’s, als met aandacht voor uitingen die aan de randen van de professie raken. Niet van de kansel of de bühne, maar discreet in een goede 

ambiance. Verbonden door de tomeloze inzet van Nico Nelissen en zijn bestuur.’

Fred Humble, architect

* De School van Maastricht en Theo Boosten Architekt _ Nic. H. M. Tummers _ Stichting Manutius Maastricht _ Januari 1993.
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BiBliotheek 
in VoorMalige pastorie

De bibliotheek is tot stand gekomen als onder-
deel van de interieurrenovatie van de voorma-
lige pastorie van de Sint-Lambertuskerk tot 
woonhuis in de Pastoor Habetsstraat. Diverse 
ontwerpers hebben een deel van de interne 
verbouwing van de pastorie voor hun rekening 
genomen. Het huis is op die wijze een speelse  
amalgaam van stijlen en sferen geworden.

Gegeven de affiniteit van de opdrachtgever met 
zijn uitgebreide boekenverzameling is er voor 
gekozen de bibliotheek met behulp van een zich 
over twee bouwlagen meanderende kasten-
wand centraal in de woonkamer uit te wer-
ken.  Om de relatief lange smalle woonkamer 
ruimtelijk interessanter te maken, is een deel 
van de eerste verdiepingsvloer geopend en de 
bibliotheek naar de eerste verdieping doorge-
zet. Ook is er een extra daglicht-opening in het 
dak gerealiseerd, waardoor het daglicht via deze 
vide tot beneden in de woonkamer doordringt.

Op de eerste verdieping bevind zich een 
leeslounge waar je onder andere in een in de 
boekenkast geïntegreerde chaise longue als 
‘vensterbank’ kunt zitten of zelfs liggen lezen 
met een mooi uitzicht op de Sint-Lambertus-
kerk.  De bovenrand van de balustrade rond de 
vide is aansluitend aan de bovenkant van de 
boekenkast als leesplank c.q. aflegplank uitge-
werkt.

De boekenkasten zijn analoog aan de stapeling 
van boeken samengesteld uit een schijnbaar 
willekeurige stapeling van open blokken in 
diverse afmetingen en in de diepte variërend 
aangebracht en gelardeerd met verlichte vitri-
nes voor kleine kunstvoorwerpen. 

Voor de kasten is plaatmateriaal gebruikt met 
zichtbare berken multiplexranden in ‘bleekgele’ 
hpl voor de binnenkanten en met gerookt/

Adres:  
Pastoor Habetsstraat 48  
 
Bouwperiode:  
2019-2020 
 
Architect[enbureau]:  
Luc Garé Architectuur 
 
Projectarchitect[en]:  
Luc Garé 
 
Opdrachtgever:  
Fred Allers 
 
Fotografie: 
John Sondeyker

gestraald larixfineer aan de buitenkant. Er is 
bewust gekozen om een spel te spelen met de 
suggestie van massief hout door het plaatma-
teriaal als zodanig zichtbaar te laten. De stalen 
vloerranden en balustrade, deels gewalst, zijn 
bruin gepoedercoat. De vensterbank is gemaakt 
van siliconen gecoat schuimrubber.

De lappendeken van diverse formaten en 
kleuren van boekenruggen in de gestapelde 
blokken met hun gele binnenkanten zijn strak 
ingekaderd in een ‘accolade’ van bruine larix. De 
sjieke larix houtfineer aan de buitenzijde repre-
senteert de ernst, de stilte, het studieuze van de 
bibliotheek; de gele binnenzijde en de verlichte 
vitrines representeren het lumineuze, de uit de 
boeken opgedane kennis.   

Centrum104 Centrum 105

warenhuis 
de Bijenkorf

kiki’s 
stocksale

Het pand ligt in het hart van de binnenstad. Na 
een grootscheepse reorganisatie van het com-
plex is hierin een nieuw filiaal van de Bijenkorf 
gevestigd. De hoofdentree van de Bijenkorf 
is gesitueerd aan einde van de Maastrichter 
Brugstraat en is komend vanaf het station al van 
ver zichtbaar. Om de ligging aan deze belangrijke 
stedelijk as nog te benadrukken, is een glazen 
toren toegevoegd. Aan Achter het Vleeshuis is 
een tweede entree van de Bijenkorf gerealiseerd.

Kiki Niesten had een basic interieur voor ogen 
dat in kort tijdsbestek te realiseren zou moeten 
zijn. De nadruk moest liggen op zoveel moge-
lijk presentatieruimte: overzichtelijk, open en 
licht. De lange, smalle winkel met hoog plafond 
is teruggebracht naar de essentie: een lege 
witte ruimte, waarin bouwkundige elemen-
ten als trapopgangen en steunkolommen als 
het ware wegzinken. De kledingrekken met 
glazen legborden zijn opgebouwd uit zwarte 
steigerpijpen en benadrukken de hoogte.  
Verticaal gemonteerde industriële led-bui-
zen werpen indirecte verlichting op beide  
wanden en verbreden zo de optiek. Verkoop-
balie en presentatietafels zijn gemaakt van 
zwart stalen hoekprofielen en extra helder glas. 

De linoleumvloer werd gedecoreerd met 
kleurige stippen. Deze stip is sinds jaar en dag 
het beeldmerk van Kiki Niesten en verwijst met 
een scala aan kleurtjes naar de verschillende 
prijscategorieën. Op de wanden gaan de stip-
pen over in neutraal wit, uitgevoerd als stalen 
schijven. Met behulp van magneten kunnen 
er kleding, tassen en schoenen aan worden 
opgehangen. Zo is het hele wandoppervlak te 
gebruiken als display. Dit patroon zet zich zelfs 
door op verborgen deurpanelen als deurgrepen. 

Het eindresultaat is een lucide interieur waarin 
de grafische lijnen van rekken en tafels fraai con-
trasteren. Alles heel simpel en functioneel, maar 
wel perfect gedetailleerd. Spiegelpanelen op de 
pashokjes links en rechts achterin verlengen de 
kledingrekken tot in het oneindige.   

Om aan de wensen van de Bijenkorf te voldoen, 
is gekozen voor een zo transparant mogelijke 
gevel ten behoeve van een maximale interactie 
tussen het leven op straat en het winkelend 
publiek. Het gebruik van het - traditioneel veel 
in de binnenstad van Maastricht toegepaste - 
materiaal hardsteen in deze gevel sluit goed aan 
bij de omliggende bebouwing. De hierboven 
gelegen bestaande metselwerkgevel, ontwor-
pen door de architect Snelder aan het einde 
van de zestiger jaren, is volledig gerestaureerd. 
Ter plaatse van de expeditie en personeelsin-
gang van beide warenhuizen op de hoek van 
Achter het Vleeshuis en de Vijfharingenstraat 
zijn de gevels voorzien van een hardstenen 
plint en een hardstenen gevelbekleding, en in 
de personeelsruimten zijn enkele grote ramen 
toegevoegd om het gesloten karakter van de 
bestaande gevels te nuanceren.

De voorgevel van de voormalige V&D bevindt 
zich in de Grote Staat en is oorspronkelijk 
ontworpen in de vroege dertiger jaren van de 
vorige eeuw door de architect Jan Kuyt Wzn 
[1884-1944]. Door het terugbrengen van de 
hardstenen plint, het restaureren van de stalen 
kozijnstroken, het herstellen van de oorspron-
kelijke vlaggenmasten en het schoonmaken 
van het metselwerk, is deze gevel weer zoveel 
als mogelijk in originele staat teruggebracht. 
Het naastliggende gebouwdeel was eveneens 
in gebruik door de voormalige V&D en was voor-
zien van een uit de zestiger jaren stammende 
vliesgevel in een matige staat. Dit pand is voor-
zien van een nieuwe gevel, opgebouwd uit zin-
ken losanges, teneinde een betere aansluiting 
met de omliggende bebouwing te verkrijgen.

De gesloten gevel aan de Kersenmarkt is ver-
vangen door een nieuwe, transparante gevel. 
De toegevoegde glazen toren vormt een hechte 
verankering van het gebouw in de stad. De 
monumentale gevel aan de Grote Staat is zoveel 
mogelijk in oude staat terug gebracht.   

Adres:  
Achter het Vleeshuis 26 
 
Bouwperiode:  
2002-2003 
 
Architect[enbureau]:  
Rijnboutt 
 
Projectarchitect[en]:  
Kees Rijnboutt,  
Mattijs Rijnboutt,  
Berend van der Lans,  
Chi Kong Lam,  
Manfred Laan,  
Margret van den Broek  
en Robin Hurts 
 
Opdrachtgever:  
Koninklijke Vendex KBB 
 
Internetverwijzing[en]:  
https://rijnboutt.nl/ 
actueel/nieuws/ 
de-bijenkorf-naar- 
maastricht/ 
 
Fotografie: 
Luuk Kramer

Adres:  
Stokstraat 33 
 
Bouwperiode:  
2016 
 
Ontwerp”  
Maurice Mentjens 
 
Opdrachtgever:  
Kiki Niesten 
 
Fotografie: 
Arjen Schmitz
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kruisherenhotel

In het historische Kommelkwartier in de oude 
binnenstad is een hedendaags vijfsterren 
designhotel gevestigd in het monumentale 
Kruisherenklooster uit 1438. De nieuwe 
hotelfunctie is geheel reversibel binnen het 
historische gebouwencomplex geplaatst. 
Dit was de grootste uitdaging: om binnen 
het monumentale casco een nieuwe inbouw 
te realiseren, zonder de structuur en de 
monumentwaarden van het oorspronkelijke 
pand aan te tasten. 

Het kloostergebouw stond sinds 1981 leeg. 
Het vinden van een geschikte herbestemming 
leek een onmogelijke opgave, totdat hotelier 
Camille Oostwegel in 2000 het leegstaande 
kloostercomplex ontdekte en het grondig liet 
restaureren, herbestemmen en uitbreiden tot 
een hotel. 
Het voormalige poortgebouw is bij het 
complex betrokken [zeven kamers] en er is een 
nieuwbouw [drie kamers] toegevoegd. Deze 
‘Casa Nova’ staat als een sculptuur achter de 
oude kloostermuur tussen twee historische 
gebouwen in en is uitgevoerd in corten staal. 
Voor de inbouw van de hotelkamers [50 stuks] 
in de kloostervleugels is een traditionele 
bouwmethode toegepast van betonnen stenen 
en dito vloeren. Hiervoor is een aparte fundering 
aangelegd. Het voordeel van deze traditionele 
bouwmethode is dat deze flexibel is en in een 
keer ook de problemen van brandveiligheid en 
bouwfysica, waaronder de akoestiek, oplost. 
Dankzij deze losstaande constructie maken de 
middeleeuwse balklagen geen deel meer uit 
van de hoofddraagconstructie van de nieuwe 

hotelfunctie, waardoor zij volledig in het zicht 
kunnen blijven. Met deze bijzondere inpassingen 
heeft het Kruisherenklooster onmiskenbaar een 
nieuw leven gekregen.

In de open kerkruimte zijn de receptie met 
back-office, de lobby, de lounge-corners, de 
wijnbar, de conferentieruimte, de bibliotheek 
én de hotellift ondergebracht die de kerk met 
de hotelkamers in het klooster verbindt. In 
het middenschip van de kerk is een entresol 
ingebracht voor het restaurant. Deze nieuwe 
constructie is vrijstaand, als een tafel in de 
kerkruimte. Aan de buitenkant van het complex 
zijn geen wijzigingen aangebracht. Alleen valt 
de hoofdentree op door het nieuwe koperen, 
trompetvormige element.   

Literatuurverwijzing[en]:  
SATIJNplus Architecten, 
Portfolio: Toekomst voor 
het verleden, 2020,  
pp. 6-7 
 
Internetverwijzing[en]:  
www.satijnplus.nl 
 
Tekening: 
SATIJNplus Architecten 
 
Fotografie: 
Etienne van Sloun 

Adres:  
Kruisherengang 19 
 
Bouwperiode:  
2005 
 
Architect[enbureau]:  
SATIJNplus Architecten 
 
Opdrachtgever:  
Oostwegel Collection 
Valkenburg  
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We zijn aan het einde gekomen van onze 
studie naar de contemporaine architectuur in 
Maastricht. In de ‘Architectuurgids Maastricht 
NEXT’ hebben we een overzicht gegeven 
van wat er in de stad aan het begin van de 
eenentwintigste eeuw allemaal tot stand 
is gekomen op de gebieden: architectuur, 
stedenbouw en interieur. Het materiaal is 
verzameld aan de hand van een door ons 
opgestelde groslijst van projecten die in deze 
gids een plaats zouden moeten krijgen. Dankzij 
de welwillende medewerking van velen is het 
ons gelukt tot een vrij compleet overzicht te 
komen. Gegeven al die informatie, rijst de 
vraag: welke conclusies kunnen we uit dit 
alles trekken? We hebben onze bevindingen 
samengebracht in een tiental punten.

1 .  aanvulling besTaand gezichT

De architectuurgids laat zien dat er sinds 1995, 
ondanks de vele crises, in Maastricht toch heel 
veel tot stand is gekomen op de gebieden: 
architectuur, stedenbouw en interieur. De 
in de gids besproken projecten, circa 250 
in totaal, tonen aan dat er een omvangrijk 
geheel aan interventies in de stadsplattegrond 
van Maastricht heeft plaatsgevonden. Dat is 
gebeurd in het centrum, maar ook in de andere 
wijken en buurten van Maastricht. Over het hele 
grondgebied verspreid zijn bouwinitiatieven 
genomen, soms van een zeer grote omvang, 
een andere keer van een bescheiden omvang. 
Samen hebben ze geleid tot een [partiële] 
transformatie van het gezicht van Maastricht, 
waarbij de kenmerkende structuur en het 
bijzondere karakter van de stad eerder werden 
gerespecteerd en aangevuld, dan werden 
aangetast.

Fotografie: 
Nico Nelissen
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ons gelukt tot een vrij compleet overzicht te 
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van Maastricht heeft plaatsgevonden. Dat is 
gebeurd in het centrum, maar ook in de andere 
wijken en buurten van Maastricht. Over het hele 
grondgebied verspreid zijn bouwinitiatieven 
genomen, soms van een zeer grote omvang, 
een andere keer van een bescheiden omvang. 
Samen hebben ze geleid tot een [partiële] 
transformatie van het gezicht van Maastricht, 
waarbij de kenmerkende structuur en het 
bijzondere karakter van de stad eerder werden 
gerespecteerd en aangevuld, dan werden 
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Fotografie: 
Nico Nelissen
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Samenstelling team:  
Palmbout Urban  
Landscapes [ontwerp],  
Frits Palmboom/Michael 
van Gessel/Bob van 
Reeth [supervisie],  
Guid Bartholomee  
[projectdirecteur  
Belvédère Wijkontwik-
kelingsmaatschappij 
B.V.], Peter de Ronde 
[stedenbouw Gemeente 
Maastricht], breed scala 
project- en beleidsme-
dewerkers Gemeente 
Maastricht 
 
Tijdspad: 
Structurele supervisie 
2005-2010,  
Incidentele supervisie 
Frits Palmboom  
2010-2015,  
Fred Humblé 2015-2018 
 
Opdrachtgevers:  
WOM Belvédère 
Organisatievorm:  
2004-2012 Publiek  
Private samenwerking  
[Gemeente,  
BPF Bouwinvest, ING 
Vastgoed];  
2013-heden gemeente-
lijke organisatie 
 
Tekening:  
Palmbout Urban  
Landscapes

sphinxkwartier 
stedenBouw

Procedurevorm:  
Bestemmingsplan en 
Beeldkwaliteitsplan 
Sphinx 2009 
 
Literatuurverwijzing[en]:  
Beeldkwaliteitsplan 
Sphinx 2009 [Palmbout 
Urban Landscapes]. 
 
Frits Palmboom, Digging 
the Future – Belvédère 
Maastricht” in: Drawing 
the Ground – Landscape 
Urbanism Today, Birk-
hauser Basel 2010, p. 
128-137.  
 
Maastrichtse woonbuurt 
met industrieel icoon, in: 
Jaarboek voor Land-
schapsarchitectuur en 
Stedenbouw 2007/2008, 
p.62-65.  
 
Het antwoord van de 
Sphinx, ambitiedocument 
gemeente Maastricht, 
2013. 
 
Peter Paul Witsen, Bel-
védère maakt Maastricht 
stap voor stap groter, in: 
De Blauwe Kamer, 2020-
1, p. 77-85  
 
Internetverwijzing[en]:  
www.belvedere- 
maastricht.nl 
 
www.palmbout.nl 

Het Sphinxterrein vormde tot de fabrieksver-
huizing in 2007 een uitgestrekte ommuurde 
enclave in de stad, met het enorme witte 
Eiffelgebouw als blikvanger. Het stedenbouw-
kundig plan beoogde deze enclave toegankelijk 
te maken en aan de stad terug te geven, door 
binnen de contour een intieme stadsbuurt te 
ontwikkelen rondom een langwerpig plein aan 
de voet van het Eiffelgebouw. De woonbuurt 
is ontworpen als een fijnmazig patchwork van 
gebouwen, stegen, pleinen, hoven, tuinen en 
af en toe monumentale solitaire bomen. Het 
Eiffelgebouw en de bebouwing aan de voet 
ervan kregen een multifunctionele bestemming, 
georiënteerd op de Boschstraat en het Bassin.  
Doel was enerzijds om het areaal van de binnen-
stad uit te breiden met een nieuwe noordelijke 
uitloper, met een sfeer die bij het industriële 
verleden past en anderzijds een unieke woon-
buurt in een binnenstedelijke setting aan de 
stad toe te voegen. Onder invloed van de 
vastgoedcrisis omstreeks 2008 stagneerde de 
ontwikkeling, en is de volgorde omgedraaid: de 
gemeentelijke voorinvestering in de herontwik-
keling van het Eiffelgebouw werd de aanjager, 
nieuwe functies rondom het Bassin volgden al 
snel; de woningbouw zal nog enkele jaren in 
beslag nemen. 

Het programma voor het gebied omvat de 
renovatie Eiffelgebouw, studentenhotel, werk/
woonlofts, winkels, retail, bioscoop, filmhuis, 
muziekcentrum, expositiegebouw, horeca, par-
keervoorzieningen, 1.000 woningen, aanleg en 
verbetering openbare ruimte.

Het Bassin is tot volle bloei gekomen en levert 
een waardevolle bijdrage aan de diversificatie 
van de stedelijke cultuur. De casco-restauratie 
van de Eiffel heeft het industriële erfgoed een 
nieuwe glans gegeven: het ‘genereuze casco’ 
biedt ruimte aan nieuwe vitale stedelijke func-
ties. In het woonkwartier is het programma in 
de loop der tijd van karakter veranderd, maar is 
de essentie van het Beeldkwaliteitsplan vastge-
houden. Rondom de Andrieskapel beantwoordt 
de realisatie geheel aan de beoogde sfeer. 
Andere delen hebben een mate van verstening 
ondergaan; maar de potentie voor vergroening 
is in de afrondingsfase nog steeds aanwezig.   
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‘   TOPOS: onderdeel van mijn leven  ’ 

‘Wat heeft TOPOS voor mij de afgelopen 30 jaren betekend? Het is eenvoudigweg 

een onderdeel van mijn leven geweest, dat vervlochten is met architectuur in al 

zijn facetten. Mede door TOPOS heb ik mijn kijk op de omgeving vorm gegeven. 

TOPOS heeft mij zorg bij gebracht voor de gebouwde omgeving, mij laten ervaren 

wat schoonheid is, maar ook gewezen op verval en menselijk falen. Dankzij de vele 

boeiende lezingen, excursies naar bekende en nog onbekende steden en gebieden, 

het leveren van een bijdrage aan de boeken die door TOPOS, - vooral de laatste jaren 

- zijn uitgegeven, de inspiratie van veel mensen, is mijn leven verrijkt, waarvoor ik 

TOPOS zeer dankbaar ben. 

Met veel plezier kijk ik terug op onze laatste excursie naar Weert waar we, onder 

andere,  onder leiding van Joke Jongeling het gebied De Lichtenberg hebben bezocht. 

Een voormalig sportcomplex van het Bisschoppelijk College, gebouwd tussen 1954-

1961, dat slechts een korte periode als zodanig heeft gefungeerd. Sindsdien is het in 

verval geraakt. Dankzij inspanningen van Gemeente Weert heeft het sinds 2010 de 

status van Rijksmonument, waardoor er een kans is dat het complex voor de toekomst 

behouden blijft.

Ik hoop van harte dat er mensen zijn die zich willen inzetten om een nieuw bestuur te 

vormen voor TOPOS, zodat onze volgende generatie ook zijn leven kan verrijken, zoals 

ik dat de afgelopen 30 jaren  heb kunnen doen. 

Tevens wil ik vanaf deze plek alle mensen bedanken die zich hebben ingezet voor 

TOPOS, mijn speciale dank gaat uit naar Nico Nelissen, die gedurende zijn 12,5 

jarig voorzitterschap, de architectuur in zijn algemeenheid en van Maastricht in het 

bijzonder, met niet aflatende energie op de kaart heeft gezet.’ 

Marlène van de Staay
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RTVMaastricht opnames ‘Het veranderende gezicht van Maastricht’ 
Presentatie Mijn favoriete gebouw in Maastricht en omgeving 

Uitdelen Architectuurgids Maastricht NEXT
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Kunsttour
Van 2012 t/m 2016 heeft TOPOS actief meegewerkt aan de zogeheten Kunsttour 
Maastricht, die jaarlijks werd georganiseerd door ART2CONNECT (Bert Lemmens). 
Van TOPOS-zijde werd een en ander gecoördineerd door de bestuursleden Will 
Köhlen en Sandra van den Beuken.

25 t/m 28-05-2012   Genius Loci; locate: Royal Mosa (Nico Nelissen, Will Köhlen,  
Luc Peters, Bart van Dongen, Mathieu Bruls, Paul Tieman)

18 t/m 20-05-2013   Humor in de Architectuur; locatie: Wiebingahal  
(Ludo Diels, Marinus de Ruiter, Marie-Claire Krell, Tanja Ritterbex, 
Wiel Kusters, Rene Gabriels, Will Köhlen)

23 t/m 25-05-2014   Architectuur: Nu, Now, Jetzt, Maintenant; locatie: Infocentrum 
Belvédère (Wiki-huis + Arch. Modellen - Universiteit Hasselt  
afd. Arch. + Arts - Danny Windmolders, Jo Janssen en  
Iwert Bernakiewicz; Vorm & Akoestiek Mike Kramer & MMA+ 
Studenten)

22 t/m 25-05-2015   Is het kunst of kan het weg?; locatie: Infocentrum Belvédère (Uni-
versiteit Hasselt afdeling Arch. & Art - Inert Bernakiewicz  
en Jo Janssen)

21-05-2016   Nieuwe energie op het gebied van kunst en architectuur;  
locatie: Infocentrum Belvédère (RWTH Aachen, Sandra van den  
Beuken - Universiteit Hasselt afd. Arch. + Arts - Iwert Bernakiewicz)

Architectenwinkel Maastricht
Will Kohlen (TOPOS) en Saskia van Stein (Bureau Europa) hebben In januari 2016 
de ‘Architectenwinkel Maastricht’ opgericht (naar het voorbeeld van Venlo). Een 
tiental enthousiaste architecten is nog steeds op iedere zaterdagmiddag in het 
Centre Céramique aanwezig – na een afspraak – om gratis advies te verstrekken 
aan belangstellenden over hun ontwerp/bouw of andere vragen. Zie Facebooksite: 
www.facebook.com/architectenwinkelmaastricht 

2012

2013

2014

2015

2016
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‘   TOPOS: een belangrijke sociale plek in Maastricht  ’
Toen mijn man Nico Nelissen 12½ jaar geleden voorzitter werd van TOPOS, woonden wij nog op 

Plein 1992. Als liefhebbende echtgenote beloofde ik ook wat hand- en spandiensten voor TOPOS 

te verrichten, maar welke? Dat was een goede vraag. Ik ben geen deskundige op het gebied van 

architectuur, maar wel in het bezit van een horecadiploma. Misschien kon ik daar iets mee doen? 

En jawel, de bijeenkomsten vonden plaats in De Annex van Coffeelovers op Plein 1992, dus 

het werd bijna een thuiswedstrijd voor ons. Daar hielp ik Pablo mee achter de bar, ruimde lege 

glazen en vuile kopjes op en zorgde ervoor dat de sprekers ook iets te drinken kregen. Omdat 

bijna iedereen die binnenkwam, meteen naar de bar liep, leerde ik heel veel trouwe bezoekers 

van TOPOS kennen (en omgekeerd).  Ook na afloop van de bijeenkomsten bleven veel bezoekers 

nog even hangen om gezellig na te praten bij een glaasje en zag ik weer veel mensen aan de 

bar. Als ik aan TOPOS denk, is dat dus niet alleen aan de vaak interessante lezingen waar ik ook 

heel veel wijzer van ben geworden, maar ook van de gezellige bijeenkomsten.

Later organiseerden we ook excursies en daar hadden Nico en ik al jaren veel ervaring mee. 

Omdat de meeste deelnemers vaste bezoekers van de lezingen e.d. waren, waren we geen 

onbekenden voor elkaar en kijk ik ook op deze activiteit van TOPOS met heel veel plezier terug. 

Het waren niet alleen boeiende uitstapjes die we maakten, maar vooral ook heel gezellige 

waarop altijd heel veel positieve reacties kwamen.

In coronatijd (2020-2021) organiseerde TOPOS allerlei activiteiten en wedstrijden en 

iedere keer waren we weer aangenaam verrast door de enthousiaste bijdragen van de vele 

deelnemers. TOPOS heeft heel duidelijk een belangrijke sociale plek in Maastricht veroverd. 

Daarnaast kwamen de televisieopnames voor RTVMaastricht en omdat, als je Nico vraagt,  

je mij er meestal gratis ‘bij krijgt’, vergezelde ik Nico vaak bij de opnames en kreeg zo de kans 

een kijkje achter de schermen te nemen. Terugkijkend op de afgelopen 12½ jaar samen met 

TOPOS, denk ik niet alleen aan boeiende verhalen, interessante initiatieven, maar ook aan de 

vele interessante ontmoetingen met sprekers en vrienden van TOPOS.

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Laten we hopen dat er weer een groep  

enthousiastelingen naar voren komt die net als het huidige bestuur voor veel overdracht van 

architectuurkennis gaat zorgen en vooral ook voor gezellige bijeenkomsten. Want de ervaring 

heeft geleerd dat het publiek ook daarvoor graag naar TOPOS-bijeenkomsten komt.

Andrea Nelissen-de Pont

Publiciteit
De lokale, regionale en landelijke pers werd via e-mailing op de hoogte gesteld 
van de TOPOS-activiteiten. De regionale krant Dagblad De Limburger besteedde 
periodiek aandacht aan de TOPOS-activiteiten. Het weekblad De Ster, later VIA-
Maastricht, besteedde ook geregeld aandacht aan de activiteiten van TOPOS. In 
media als Week in/Week uit werden de TOPOS-activiteiten vaak aangekondigd. L1, 
en vooral RTVMaastricht, besteedden op daarvoor geëigende momenten aandacht 
aan de activiteiten van TOPOS.

Nieuwsbrief
In de TOPOS-Nieuwsbrief, die vanaf 2010 verschijnt, werd maandelijks melding ge-
maakt van de door TOPOS geplande activiteiten. Deze Nieuwsbrief werd verstuurd 
aan circa 1.400 e-mailadressen. Dit bestand van e-mailadressen is opgebouwd uit 
adressen van architecten(bureaus), bureaus voor stedenbouw, voor landschap en 
voor interieur, studenten, aannemers, bouwondernemingen uit Maastricht en om-
geving, bestuurders, politici en ambtenaren van de gemeente Maastricht, woning-
bouwverenigingen, scholen, culturele organisaties en geïnteresseerde burgers uit 
Maastricht en omgeving.co
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Website
TOPOS heeft een eigen website: www.TOPOSmaastricht.com  
Deze verstrekt informatie over organisatorische, strategische en inhoudelijke zaken die 

bij TOPOS aan de orde zijn. De website biedt informatie over wat TOPOS is en wat haar 

activiteiten zijn. De website dateert uit 2003. Ze is enkele keren aangepast en wordt 

vanaf 2011 bijgehouden door het bestuurslid Will Köhlen.

YouTube
Een filmpje over TOPOS is op Youtube te zien: https://youtu.be/6gJvS0SskIg 
Kijk er eens naar en zie hoe TOPOS ook op Youtube geen onbekende is.

Facebook
De link van TOPOS is: 
www.facebook.com/TOPOS.architectuurcentrummaastricht  

Bestuurslid Will Köhlen verzorgt de Facebookpagina van TOPOS (2.400 volgers) en 
vult deze (bijna) dagelijks aan met nieuwe en/of gedeelde berichten.

‘   TOPOS: slimme combi-
natie van media  ’ 
‘TOPOS heeft de architectuurbeleving van 

een grote groep Maastrichtenaren op een 

hoger peil gebracht. De kwaliteit van de 

publicaties staat op een ongekend hoog 

niveau, met de nieuwe architectuurgids als 

voorlopig hoogtepunt. TOPOS doet zijn ui-

terste best om een zo groot mogelijke groep 

bewoners van de stad voor de Maastrichtse 

gebouwde omgeving te interesseren en 

bestaande interesse te verdiepen. Vooral 

door een slimme combinatie van media: 

behalve boeken, ook excursies, de website 

en aanwezigheid op de televisie. Zelf heb 

ik deelgenomen aan een aantal lezingen en 

stadswandelingen. Altijd is er sprake van 

een goede sfeer, en een boeiende inleider. 

De mogelijkheid om met een glas in de hand 

na te praten bevalt me prima. Het hoogte-

punt van de TOPOS-activiteiten waaraan 

ik heb deelgenomen, heeft weinig met 

Maastricht te maken, maar des te meer met 

architectuur, namelijk de excursie naar Pa-

rijs onder (bege)leiding van Nico en Andrea.’  

Herman van den Bosch, em. hoogleraar 

Open Universiteit

‘   TOPOS: rondleiding Maastricht  ’
‘Aan een rondleiding Maastricht georganiseerd door Niek 

Bisscheroux van TOPOS, heb ik goede herinneringen. Hij wist door 

zijn contacten deskundige uitleg door de Gemeente te regelen; 

gesproken werd o.a. over het welstandsbeleid en Belvedère. Ik heb 

toen als leidraad de voorloper van de architectuurgids (1895-1995) 

gekocht en diverse malen aan anderen uitgeleend. De publicatie 

Architectuurgids Maastricht Next heb ik met interesse gelezen.

Als Maastrichtse ben ik geïnteresseerd in architectuur, heb 

architectuur en bouwtechniek gestudeerd en geef nog steeds 

stadsrondleidingen in mijn woonplaats IJsselstein en rondleidingen 

moderne architectuur via architectuurcentrum AORTA in Utrecht.’

Marlies Adriaansen
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Financiën
TOPOS heeft gedurende een korte periode (2010 t/m 2016) een financiële bijdrage 
ontvangen van het Stimuleringsfonds voor de Architectuur (later: Stimulerings-
fonds voor de Creatieve Industrie). Ook heeft TOPOS ooit een (bescheiden) eenma-
lige financiële bijdrage ontvangen van de gemeente Maastricht. Overige inkomsten 
kwamen uit de verkoop van boeken, de inschrijvingsgelden voor cursussen en de 
deelname aan excursies. Voor de uitgave van enkele publicaties heeft TOPOS een 
bijdrage ontvangen van de gemeente Maastricht, Bouwfonds Cultuurfonds en het 
Elisabeth Strouven Fonds. Dankzij bijdragen van een aantal sponsors en de jaarlijk-
se bijdrage van de Vrienden van TOPOS is de stichting ieder jaar in staat geweest 
om alle activiteiten financieel neutraal te kunnen uitvoeren. De financiële admi-
nistratie werd gedurende een heel lange periode verricht door de penningmeester 
Wim Heuts (SATIJNplus).

Sponsors
De activiteiten van TOPOS werden (en worden) mede mogelijk gemaakt door een 
financiële bijdrage van architectenbureaus, bouwbedrijven, projectontwikkelaars 
en dergelijke, maar ook door persoonlijke begunstigers+.

Sponsors TOPOS

3W real estate
AGS Architekten & Planners B.V. 
AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV 
Architectenbureau van de Staay Maastricht
Architecten aan de Maas Maastricht – Rotterdam 
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BAM Schakel & Schrale - vestiging Roermond
Bert van Bunningen
BMN Bouwmaterialen
Boudewijn Snelder
Bouwbedrijf Lemmens Maastricht / Valkenburg
Bouwfonds Ontwikkeling Limburg
Bpd ontwikkeling
Bremen Bouwadviseurs
Continu, Detachering en Werving & Selectie
DEDRIE architecten
element a
Formani Holland
Frencken Scholl Architecten Maastricht
Gemeente Maastricht
Gulikers Architecten
Huiswerk Architecten
humblé/martens/willems, architectuur en stedelijk ontwerp
iNeX Architecten
Intram BV, Kerkrade
Meier + Moor
Mosa
N Architecten 
Normandy Bar & Gourmet
Oostwegel Collection
Quanjel Bouwkundig Advies en Management 
Ritzen Architecten 
Romaes Maastricht 
SATIJNplus Architecten
Servatius; wonen & vastgoed, Maastricht
Stimuleringsfonds voor Architectuur (Sfa) 
Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie
Van de Hoek - Coenegracht - Kromwijk Architectuur Stedenbouw Landschap Maastricht
van der Werf & Nass bv
Van Neerbos, bouwmaterialen groep

ANBI-Status
De Belastingdienst heeft per 01 januari 2013 TOPOS aangemerkt als een 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

‘   TOPOS: sensibiliseren  
en enthousiasmeren  ’
’Topos is – en zal moeten blijven – een 

wezenlijk onderdeel van de bewaking en 

bescherming van de ruimtelijke kwaliteit 

van Maastricht. Het blijvend sensibiliseren 

en enthousiasmeren van bestuurders, 

professionals en (betrokken) burgers, zal 

daarbij centraal moeten staan.

Topos, een organisatie waar Maastricht 

‘gruuts’ op kan / moet zijn!’

 

Piet Nelissen, bestuurslid VBM, Vrienden  

(Binnen)stad Maastricht en voorzitter VBB, 

Vrijthof BinnensteBuiten 
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Het moment is aangebroken om na 30 jaar de balans op te maken. Afgaande op 
deze KRONIEK kan geen andere conclusie worden getrokken dan dat TOPOS de 
nodige onderwerpen op het gebied van de ruimtelijke kwaliteit van Maastricht 
heeft aangekaart. Dit is vooral gebeurd via lezingen en bijzondere bijeenkomsten, 
maar ook langs andere wegen, zoals de Dag van de Architectuur, cursussen, 
excursies en stadswandelingen. Uiteraard zijn er in de afgelopen jaren momenten 
geweest waarop TOPOS het wat moeilijker had, vooral vanwege de beperkte 
financiële middelen en de geringe animo om functies in bestuur en programmaraad 
te vervullen. Toch zijn die problemen steeds overwonnen. TOPOS heeft er altijd 
naar gestreefd de doelen waarvoor ze is opgericht waar te maken. Hoe succesrijk 
TOPOS is geweest om de burgerij daadwerkelijk te sensibiliseren voor ruimtelijke 
kwaliteit, om het architectuurklimaat in Maastricht positief te beïnvloeden  en om 
daadwerkelijk bij te dragen aan de verhoging van de kwaliteit van Maastricht in 
architectonisch en stedenbouwkundig opzicht, is moeilijk vast te stellen. Immers 
wat zijn daarvoor de criteria en hoe zijn die te meten? Het is dan ook - na 30 jaar - 
beter om vooral vragen te stellen naar de toekomst. Is er voor TOPOS nog wel een 
toekomst en zo ja, welke toekomst is nastrevenswaard?

Deze ‘existentie-vragen’ zijn tegenwoordig extra belangrijk, omdat de vraagstukken  
waarvoor ‘de wereld’ (en dus ook Maastricht) staat, van een heel andere orde zijn 
dan die welke er waren bij de oprichting van TOPOS in 1992. De huidige vraag-
stukken zijn omvangrijk, complex en bedreigend. Ze zijn genoegzaam bekend: kli-
maatcrisis, voedselcrisis, watercrisis, oorlogscrisis, armoedecrisis, woningcrisis, 
gezondheids crisis, vertrouwenscrisis, vluchtelingencrisis, ongelijkheidscrisis, stik-
stofcrisis, enzovoort, enzovoort. Behalve deze mondiale crises, zijn er vele ‘uitda-
gingen’ die samenhangen met ons kleine landje. In ruimtelijk opzicht wordt gespro-
ken van de ‘grote verbouwing’ waardoor heel Nederland ‘binnenstebuiten’ wordt 
gekeerd. Er wordt melding gemaakt van een ‘ingrijpende herinrichting van stad 
en platteland’, van een ‘ruimtelijke puzzel’ die moet worden gelegd. Er wordt weer 
gesproken over de regierol die het Rijk op ruimtelijk gebied moet gaan vervullen.  
De rijksnota ‘Mooi Nederland’ en de ‘Novexgebieden’ spelen daarin een belang-
rijke rol. De provincies en gemeenten worden aangesproken om met oplossingen 
te komen voor talrijke vraagstukken: woningnood, starterswoningen, studenten-
huisvesting, sociale woningbouw, buurtverloedering, segregatie, arbeids migranten, 
zwervers, huisjesmelkers, malafide vastgoedinvesteerders, overlast, energiebespa-
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‘   TOPOS: geeft architec-
tuur een plek in het  
collectief geheugen!  ’ 

‘Overal waar men zich beweegt in de 

gebouwde omgeving is architectuur. 

Architectuur van verschillende categorieën. 

Van anonieme architectuur, non-architec-

tuur, excellente architectuur, vernieuwend 

tot behoudend of uitdagend. Duurzaam, 

energie neutraal of ecologisch. Architectuur 

is zonder woorden, architectuur spreekt 

met beelden en roept verbeelding op, roept 

beleving op en communiceert middels de 

zintuigen. 

Architectuur beleven, begrijpen en lezen kan 

men leren door verdieping in architectuur, 

door te kijken en door te luisteren naar 

gebouwen en deskundigen. Door verdieping 

ziet men steeds meer en beter en krijgt ar-

chitectuur betekenis. De plek in de historie, 

het ontstaan van de verschillende opvat-

tingen en de daaruit ontstane bouwstijlen, 

de verbinding met de plek in de wereld in 

relatie tot de bebouwing geven architectuur 

inhoud en context.

Door de verdieping in de architectuur kan 

men de omgeving beter lezen en ontstaat 

er waardering voor de omgeving en haar 

ontstaan. Ook is het interessant om inzage 

te krijgen in de toekomstige ideeën over 

onze omgeving in relatie tot klimaat, natuur, 

bevolkingsgroei en technische  

ontwikkelingen.

Door het brede scala waarmee TOPOS 

geïnteresseerden en deskundigen bij voort-

duren bestookt met excursies, lezingen, 

publicaties en interviews wordt een zeer 

breed publiek betrokken bij de fascinerende 

wereld van de architectuur. Door deze 

betrokkenheid wordt de omgeving beter 

gelezen en ontstaat plezier en waardering 

voor de ons omringende architectuur. 

Het realiseren van een evenwichtige 

omgeving van een hoge kwaliteit vereist 

veel vakkennis, doorzettingsvermogen 

en visie op de toekomst. Het is een 

voortdurende strijd om dit te realiseren en 

om voldoende middelen ter beschikking 

gesteld te krijgen om een omgeving te 

realiseren waar wij en ook onze kinderen 

nog lang van kunnen genieten. Begrip en 

waardering voor architectuur zijn de bron 

voor het realiseren van een duurzame 

architectuur.

Daarom is het belangrijk dat TOPOS door-

gaat met het organiseren van excursies, 

themabijeenkomsten, publicaties en het 

voortdurend bediscussiëren van wat er 

was en komt.’

Jeanne Dekkers, architecte, hoogleraar 

bouwkunde TU Eindhoven
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ring, waterbesparing, stikstofreductie, afstemming landbouw en natuur, hitte stress, 
lokale wateroverlast, bodemdaling, windmolens, zonnepanelen, kustbevei liging, 
indus trie clusters, reductie vliegverkeer, ontmoedigen automobiliteit, infra  structuur, 
et cetera.

Hoe tegen TOPOS aan te kijken tegen de achtergrond van de genoemde uitdagin-
gen? Bescheidenheid, zeer grote bescheidenheid, is op zijn plaats. TOPOS kan 
hooguit een beetje bijdragen aan het onder de aandacht brengen van deze vraag-
stukken (sensibiliseren), vooral in relatie tot de kwalitatief ruimtelijke vraagstuk-
ken in Maastricht en omgeving. Daarbij dringen zich allerlei vragen, respectievelijk  
dilemma’s op. Om er een paar te noemen.

   Wat moet de rol en betekenis van TOPOS zijn in het geheel van ruimtelijke  
ontwikkelingen in Maastricht?

   Moet TOPOS vermijden een facilitair platform te zijn voor ‘his master’s voice’ 
(i.c. de gemeente)?

   Hoe moet TOPOS zich verhouden tot politiek en bestuur van Maastricht?
   Moet TOPOS vaker een kritisch geluid laten horen en alternatieven aanbieden?
   Moet TOPOS een significante kracht in het ruimtelijk debat van Maastricht zijn 

en hoe die dan vorm en inhoud te geven?
   Moet TOPOS meer zijn dan een ‘fanclub’ van architectuur en architecten?
   Moet TOPOS zich meer richten op ‘de freischwebende Intelligenz’, op weten-

schappers en kunstenaars, die boeiende ideeën hebben over gebiedsinvullin-
gen en gebiedstransformaties in de stad? 

   Moet TOPOS meer zijn dan een ‘neutraal platform’ voor het ruimtelijk debat  
in Maastricht?

   Moet TOPOS meer zijn dan ‘een club van gepensioneerde intellectuelen’?
   Moet TOPOS allianties met andere partijen aangaan?
   Hoe moet TOPOS omgaan met het gebrek aan (financiële) steun?
   Met andere woorden is er – gegeven de eerder genoemde nieuwe uitdagingen –  

nog wel toekomst voor TOPOS, respectievelijk een architectuurcentrum in het 
algemeen?

Gegeven het feit dat de Stichting TOPOS ‘draait’ op vrijwilligers rijst de prangende 
vraag of dit soort mensen er ook nog in de toekomst zal zijn om dit werk te doen? 
Meer in het bijzonder, zijn er ook (jonge) mensen te vinden die dit onbetaalde en 
veel tijd en energie vragende werk willen verrichten? Dat is een grote onzekerheid, 
want wie wil zich tegenwoordig nog onbetaald voor ‘de collectieve zaak’ inzetten? 
Zijn jongeren geïnteresseerd in vrijwilligerswerk of zijn die (terecht of ten onrech-
te) vooral bezig met hun eigen carrière? Bovendien is TOPOS niet te zeer afhankelijk 
van een (té) klein aantal vrijwilligers dat zich dagelijks voor ‘de goede zaak’ inzet?

‘   TOPOS:  
fantastische inzet  ’
‘Zoals met zoveel wordt ook onze beleving 

van architectuur steeds meer teruggebracht 

tot het delen van oppervlakkige beelden. 

De intense maatschappelijke betekenis van 

Stedenbouw wordt al helemaal niet meer 

gezien. U weet onderwijl: De publieke ruim-

te is de illustratie van de verhouding tussen 

de burger en diens gezag.

De fantastische inzet van TOPOS is dan ook 

meer dan nodig om met kennis en diepgang 

een basis te leggen voorbij de oppervlakkige 

belijdenis.’

 

ir. Mathieu Bruls, architect

Welke conclusies kan men uit het bovenstaande trekken? TOPOS leeft op dit mo-
ment meer dan ooit: zeer veel activiteiten en zeer veel mensen die aan de lezingen, 
excursies en andere activiteiten deelnemen. De vele grote uitdagingen – ook voor 
Maastricht – maken TOPOS meer dan noodzakelijk, maar de voorwaarden om die 
rol te vervullen, zijn er helaas niet beter op geworden. Vooral het vinden van com-
petente en gezaghebbende vrijwilligers die de taken van het huidige bestuur en 
programmaraad willen overnemen, blijft een punt van zorg. Dat was in 1992 zo en 
is nu in 2022 ook nog het geval. Desondanks heeft TOPOS gedurende de afgelopen 
30 jaar stand gehouden door de grote inzet van weinigen. En die instandhouding van 
TOPOS zal (hopelijk) ook zo blijven!

‘   TOPOS:  
Oog voor Detail  ’
‘Zondag 21 juni 2020 08:14uur. Broeierig 

weer. Onze Lieve Vrouwewal, Maastricht. 

Er zit een speels soort symmetrie in dit 

gebouwtje. Links rijst er een schoorsteen 

naar boven terwijl zijn rechtse tegenhanger, 

de regenpijp, juist naar beneden valt. Dat 

lijkt geen eerlijke zaak, maar de dakkapel, 

als een rots in de branding en exact in het 

midden, houdt alles in de hand.  Zelfs het 

grote blauw lijkt onder zijn invloed te staan. 

Het hart en de regenboog geven hem extra 

kracht. Het gebouwtje is zijn troon.’

 

Jan Bakker, winnaar TOPOS-fotowedstrijd 

‘Oog voor detail’ 
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Nico Nelissen
Em. prof Radboud Universiteit Nijmegen en 
Tilburg University
Vml. stafdocent Academie van Bouwkunst 
Maastricht
Voorzitter Stichting TOPOS,  
Architectuurcentrum Maastricht

www.niconelissen.nl

Jos Kramer
Partner/Architect bij iNeX architecten  
Maastricht
Lid Examencommissie, Academy of  
Architecture Maastricht, Zuyd Hogeschool
Vml. Voorzitter Stichting TOPOS,  
Architectuurcentrum Maastricht.

Will Köhlen
Stedenbouwkundig adviseur BNSP
Bestuurslid Stichting TOPOS,  
Architectuurcentrum Maastricht
Managing Director Köhlen Consulting & Asso-
ciates

‘   TOPOS: er is behoefte aan context  
en duiding  ’
‘Zonder dat men zich er expliciet bewust van is, zijn veel mensen 

op zoek naar context, duiding en begrip van de wereld waarin 

zij leven. Dat maakt ons leven soms complex. Ook mensen die 

deze zoektocht bewust uitvoeren, hebben soms hulp nodig. Van 

bekwame geesten, onafhankelijke denkers, deskundigen en 

mensen met verrassende perspectieven. Dat geldt zowel voor de 

zogenaamde zachte begrippen als cultuur, filosofie, geschiedenis 

en culturele identiteit, als voor de exacte vakken, die soms minder 

hard zijn dan ze zich voordoen. De wereld heeft behoefte aan 

duiding. Topos duidt een deel van die wereld. Topos richt zich op 

de ruimtelijke ordening, architectuur en de snijvlakken met ste-

delijke cultuur en sociologie. Hoe is de wereld die wij kennen tot 

stand gebracht? Hoe leven wij samen, welke keuzes maken wij 

en wat betekent dat voor toekomstige keuzes? Vragen die aan de 

oppervlakte een ander antwoord lijken te geven dan in de diepte. 

Topos kan zich in de toekomst verbreden naar de snijvlakken met 

bijvoorbeeld lokale of regionale culturele identiteit, beïnvloeding 

van het ruimtelijke ordening-discours (al gebeurt dat al) en door 

zich te richten op datgene wat burgers houvast biedt. Denk aan 

aspecten die bijdragen aan het tegengaan van ‘ontheemd voelen’, 

doordat vaste ankers in de omgeving verdwijnen (structuren, 

gebouwen, de levende natuur) en aan het vinden van een plek in 

de steeds snellere en mondialer wordende wereld. Hoe verhoudt 

het ‘zich thuis voelen’ tot de gesproken taal, tot veranderende om-

gangsvormen en wat kan de gebouwde omgeving daarmee doen, 

of wat zou deze daarmee moeten doen? De queeste naar duiding 

is nog niet voorbij. Voor veel mensen moet die juist beginnen. 

Voor Topos is er nog veel te onderzoeken.’

Eric Wetzels, archeoloog, voorzitter Stichting Historische Reeks 

Maastricht, voorzitter Cercle Historique et Archéologique de 

Maëstricht, voorzitter Stichting Cultuur aan Zet Maastricht en 

hoofdredacteur van Jaarboek Maastricht 
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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.
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‘   TOPOS: een 30 jarige jongeling  ’
‘Enkele gedachten bij een 30 jarige jongeling, in de kracht van zijn 

leven. Want als ik naar de vele en succesvolle activiteiten van de 

laatste jaren kijk, spreekt daar een enorme vitaliteit uit. En het is 

ook zeer nodig, dat TOPOS die activiteiten organiseert, want de 

aandacht bij de ontwikkeling van de stad Maastricht lijkt zich de 

laatste jaren vooral te manifesteren in termen van groei in plaats 

van in termen van kwaliteit. Groei in Maastricht als toeristenstad, 

groei als studentenstad, groei van evenementen zonder dat de 

vraag gesteld wordt kan Maastricht dat aan, geen onderzoek 

naar grenzen aan de groei ten faveure van behoud van identiteit, 

woon- en leefkwaliteit en duurzaamheid op lange termijn. Dat 

zou ook ook een kernpunt voor TOPOS kunnen zijn: verkenning en 

onderzoek naar grenzen aan de groei van Maastricht.

Twee recente activiteiten spraken mij zeer aan: 

De uitgave van het boek ‘Mijn Favoriete Gebouw in Maastricht en 

omgeving’, met vele bijdragen waaruit naast kennis en kunde, een 

grote liefde voor de stad sprak van de vele schrijvers in dit boek.

Grote belangstelling was er ook voor de recente activiteit over 

Architectuurfotografie in het Museum aan het Vrijthof, met een 

dubbele intekening en dus veel belangstelling.

In het verlengde daarvan hoop ik ook op grote belangstelling voor 

de overzichtstententoonstelling van de fotograaf Werner Mantz 

‘The Perfect Eye’ in het Bonnefantenmuseum vanaf 25 september 

2022 en de uitgebreide monografie van deze fotograaf onder 

dezelfde titel.

Kortom, er is nog genoeg te doen, veel succes mensen van 

TOPOS.’

 

Huub Smeets, Voormalig Directeur Stadsontwikkeling en 

Grondzaken Maastricht
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Excursie Nijmegen

‘   TOPOS: met hart en ziel  
architectuur vieren  ’
‘In Maastricht zijn er architecten en de bureaus, de Academie van 

Bouwkunst, geweldige gebouwen, monumenten en een bomvolle 

agenda met stedenbouwkundige ontwikkelingen.

En dan is er Topos en Bureau Europa - twee organisaties om te 

reflecteren en podium te bieden aan architectuur, ieder op geheel 

eigen wijze. 

Boven alles en iedereen is er een energiek middelpunt bij het 

vieren van de architectuur in de persoon van professor Nico 

Nelissen. En hiervoor heb ik eindeloos respect want naast een 

onstuitbare stroom publicaties en lezingen, schuilt er ook een 

top-marketeer en verkoper in de hoogleraar. 

Trrrrring trrrrrring Nico? 

Ja Floor! Nico Nelissen hier. Mag ik met een groep langskomen 

bij Bureau Europa? Ik geef een rondleiding aan een groep steden-

bouwkundigen door de Sphinxbuurt en wil ook jullie bezoeken. 

Niet te lang spreken want ik heb een vol programma. 

You’ve got mail;

Floor, kunnen we langskomen?

Floor, we nemen graag deel aan de architectuurbijlage.

Floor, wil je de excursies onder de aandacht brengen?

Floor, de bestelling van de boeken wordt volgende week geleverd.

Floor, de samenwerking met Bart kunnen we sam-sam oppakken.

Floor, TOPOS wacht op je inzending

TOPOS: hartelijke felicitaties met jullie 30e verjaardag!’

Floor van Spaendonck, Directeur Bestuurder Bureau Europa



TOPOS Architectuurcentrum Maastricht

‘Transformatie: een stad op een kruispunt van wegen’
Het programma van TOPOS, het Architectuurcentrum Maastricht, is in 2010 
gericht op belangrijke transformaties die in Maastricht plaatsvinden op 

(volks)huisvestelijk gebied. 
De stad Maastricht verkeert in een belangrijk transformatieproces en het is 
goed om daarover van gedachten te wisselen.

In dit kader worden de volgende activiteiten georganiseerd. Noteer nu reeds 
alle data! U bent van harte welkom om aan de activiteiten deel te nemen en 
actief mee te discussiëren.

TOPOS, Architectuurcentrum Maastricht, is weer springlevend. 

Wij wensen u prettige feestdagen en hopen u in 2010 te mogen begroeten bij al onze activiteiten!

TOPOS ontvangt financiële bijdragen van: Stimuleringsfonds voor Architectuur (Sfa),  Architecten aan de Maas Maastricht – Rotterdam,  
Architectenbureau Jo van de Staay Maastricht,  Van de Hoek - Coenegracht – Kromwijk Architectuur Stedenbouw Landschap Maastricht,  
iNeX Architecten Maastricht,  SATIJNplus Architecten Born,  Romaes Vastgoedontwikkeling Maastricht, Formani Holland - Maastricht Airport 
Voor contact met TOPOS: n.nelissen@xs4all.nl

TOPOS Architectuurcentrum Maastricht

We gaan de komende jaren, onder invloed van schaarste en klimaatverandering, een transitie meemaken 
van een verslindende consumptieve maatschappij naar een dienstengerichte en productieve maatschap-
pij: productief in de zin van bijdragend aan energie, materialen en voedsel van hernieuwbare afkomst. De 
stad zal moeten veranderen van een organisme dat parasiteert op overzeese bronnen, naar een normaal 
organisme, dat in balans moet zijn met zijn omgeving. Dat zal consequenties hebben voor architectuur en 
stedenbouw. Welke en in hoeverre worden er op dit gebied boeiende initiatieven genomen? Wat gebeurt 
er in Maastricht op dit gebied? In de lezing zal worden ingegaan op voorbeelden van ons toekomstig 
(stad)landschap. Zwaartepunten daarin zijn: renovatie, het gebouw en de stedenbouw van de toekomst.

De bijeenkomsten van TOPOS vinden plaats in de Coffeelovers De Annex / 
Zicht op Maastricht, Plein 1992 te Maastricht. 
De lezingen beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.30 ontvangst met koffie. 
Na afloop van de bijeenkomst is gelegenheid tot onderlinge contacten.

www.toposmaastricht.nl

20 SePTeMber 2010  +   
Duurzaam bouwen: 
het creëren van nieuwe kwaliteiten

De lezing wordt verzorgd door Ronald Rovers, lector aan de Hogeschool Zuyd.
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Bijlage 1: Statuten

Wijziging statuten stichting TOPOS, 2011
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bijlage 2: Notitie Stichting TOPOS 09-07-2003 
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Inleiding
Volgens de statuten is de doelstelling van de Stichting TOPOS: ‘Het ontplooien van activitei-
ten ter bevordering , instandhouding en presentatie van eigentijdse cultuur, in het bijzonder 
architectuur en beeldende kunst in de regio Maastricht en de Euregio Maas-Rijn’. 

In een nadere uitwerking van deze statuten is aangegeven dat getracht zal worden deze 
doelstelling te realiseren door het organiseren van tentoonstellingen, het publiceren over die 
eigentijdse cultuur via alle mogelijke media en het (doen) verrichten van onderzoek. Vooral 
het actief deel nemen in actuele discussies wordt gezien als een mogelijkheid tot het berei-
ken van de doelstelling. 

De stichting is officieel opgericht op 7 oktober 1992. 

Wat de uitvoering betreft, is destijds gekozen voor een projectmatige aanpak. Deze hield in 
dat iedere keer voor een te entameren activiteit een projectgroep werd opgericht. In een per 
activiteit op te stellen reglement worden geformuleerd: het te bereiken doel; de gevraagde 
inspanningen van de vrijwilligers en de vanuit de stichting te leveren ondersteuning.  De 
vereiste financiële middelen zouden bestaan uit te verwerven subsidies, sponsorgelden en 
opbrengsten uit activiteiten. 

De resultaten hebben tot nog toe bestaan uit een herdenking van Alphons Boosten inclusief 
een bijbehorend cahier en de succesvolle uitgave van een Architectuurgids Maastricht, wel-
ke in 1997 kon worden gepresenteerd. Sindsdien zijn er geen activiteiten meer ontplooid. Wel 
is de stichting lid van ‘Architectuur Lokaal’, de Nederlandse overkoepelende organisatie voor 
plaatselijke architectuur-organisaties. 

Huidige situatie
Inmiddels is de publieke belangstelling voor de gebouwde omgeving sterk gegroeid. Zowel 
van rijks-, provinciale- als gemeentezijde worden nota’s gepubliceerd die ten doel hebben 
burgers te betrekken bij de fysieke aspecten van hun leefomgeving. Reeds sinds enkele jaren 
woedt een discussie over de wenselijkheid van welstand, respectievelijk de wijze waarop 
dat moet worden uitgeoefend. Omgekeerd lokt de wijze waarop aan de gebouwde omgeving 
wordt vormgegeven in toenemende mate discussies uit onder de burgerij. 

Rijksbeleid
Als uitwerking van de Cultuurnota en de nota over het Architectuurbeleid heeft de regering 
de zogenaamde Belvedère nota uitgebracht. Deze beoogt cultuurhistorische identiteit ster-
ker richtinggevend te laten zijn bij de inrichting van de ruimte. Gesteld wordt daarin dat het 
behoud en het benutten van het cultureel erfgoed kwaliteit toevoegt aan de culturele dimen-
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sie van de ruimtelijke inrichting. Als primair verantwoordelijke voor handhaving of versterking 
van de kwaliteit van de leefomgeving worden de gemeenten en de waterschappen aangewe-
zen, maar ook burgers en particuliere organisaties dragen naast anderen medeverantwoor-
delijkheid. De cultuurhistorisch meest waardevolle steden en gebieden zijn weergegeven 
op de Cultuurhistorische Waardenkaart van Nederland. Maastricht is aangemerkt als een 
van de Belvédère-steden en dat niet alleen vanwege de in de nota vermelde associatie met 
de gelijknamige groeve, waar de oudste archeologische vondsten in Nederland zijn gedaan. 

Provinciaal beleid
In het recent verschenen ontwerp Provinciaal Omgevingsplan Limburg, het POL, waarin 
streekplan, milieubeleidsplan, waterhuishoudingsplan, verkeers- en vervoersplan en grond-
stoffenplan zijn geïntegreerd, wordt als centraal doel omschreven het ontwikkelen van Lim-
burg als ‘kwaliteitsregio’; d.w.z. een regio die de kwaliteit van leven en leren, van wonen en 
werken centraal stelt en stevig is ingebed in internationaal verband. Een belangrijk uitgangs-
punt is daarbij om daar waar vernieuwing van beleid aan de orde is te sturen op variatie en 
verscheidenheid. Met dit doel zijn zgn. kwaliteitsprofielen onderscheiden, waaronder die voor 
de stedelijke dynamiek. Een aparte paragraaf is gewijd aan ruimtelijke kwaliteit. Hoewel de 
publieke ruimte primair een zaak is van de lokale overheden kan de provincie stimulerend 
optreden t.a.v. kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de openbare ruimte. De provincie 
heeft in het kader van de totstandkoming van het POL met de vakwereld van architectuur, 
stedenbouw en landschapsarchitectuur een zoektocht gemaakt naar ruimtelijke kwaliteit in 
ontwerpopgaven. De uitgevoerde projecten hebben laten zien dat strategische visies op de 
lange termijnontwikkeling van steden belangrijk zijn als basis voor het realiseren van ruim-
telijke kwaliteit in de stad en zijn directe omgeving, in stadsdelen, op voor de stedelijke ont-
wikkeling belangrijke plekken en bij individuele bouwkundige objecten. De provincie ziet in de 
resultaten van de uitgevoerde projecten aanleiding deze benadering verder in te zetten. Bij 
de nadere uitwerking hiervan voor de stadsregio Zuidelijk Maasdal waarvan Maastricht deel 
uitmaakt, wordt voor de verdere groei van Maastricht in beginsel uitgegaan van het concept 
van de compacte stad. Vervolgens komen ontwikkelingen binnen de stedelijke reconversie-
zones aansluitend aan, met name de westzijde van, de stad in beeld. De huidige oostelijke 
stadsrand vormt elk geval een harde grens met het Heuvelland. 

Gemeentelijk beleid
De gemeenteraad van Maastricht heeft in 1997 de nota ‘Keuze voor kwaliteit’ vastgesteld 
met daarin zijn visie op het gebied van architectuur, monumenten en welstand. Doelstelling 
is om door een bewust architectuur- en monumentenbeleid het woon- en leefklimaat voor de 
bewoners, gebruikers en bezoekers te verbeteren. Aansluitend bij de definitie voor architect-
onische kwaliteit, zoals die is gehanteerd in de rijksnota ‘Ruimte voor Architectuur’, worden 
om daarvan te kunnen spreken vijf voorwaarden geformuleerd waaraan moet zijn voldaan. 
Een daarvan is dat er in de stad sprake moet zijn van een breed draagvlak, van een cultureel 
klimaat dat het streven naar duurzame architectonische kwaliteit onderschrijft en stimuleert. 
Een andere is dat er enthousiaste mensen (en organisaties) moeten zijn, zoals politici, ambte-
naren, opdrachtgevers, architecten en bewoners, die de uitdaging aandurven mee te bouwen 
aan de kwaliteit van de stad. 

Er is de gemeente Maastricht dan ook veel aan gelegen een vruchtbaar klimaat te scheppen 
voor de publieke belangstelling voor stedenbouw, architectuur en monumentenzorg. Naar 
aanleiding van de publicatie van bovengenoemde architectuurgids door TOPOS wordt ge-
zegd: ‘Onderzocht moet worden of intensiever met TOPOS kan worden samengewerkt bij de 
organisatie van lezingen, exposities en excursies’. En in de conclusies die getrokken zijn n.a.v. 
de discussieavonden, welke over deze nota zijn gehouden is o. m. vermeld: ‘Door middel van 
o.a. lezingen, exposities en stadswandelingen wil de gemeente een permanente dialoog op 
gang brengen en het draagvlak voor het architectuurbeleid vergroten’. 

Ontwikkelingen in andere  
gemeenten
In 36 gemeenten, waaronder vele in grootte en historische betekenis vergelijkbaar met 
Maastricht, zijn instituten werkzaam die ten doel hebben de publieke en bestuurlijke be-
trokkenheid bij architectuur en stedenbouw te stimuleren. Ook in vele Europese landen zijn 
inmiddels lokale architectuurcentra opgericht. Reeds voor 1992, het jaar waarin de eerste re-
geringsnota over architectuur beleid ‘Ruimte voor Architectuur’ verscheen, zijn in resp. Rot-
terdam, Leeuwarden, Amsterdam, Delft en Haarlem initiatieven ontplooid die geleid hebben 
tot de oprichting van een lokaal architectuurcentrum. In de tweede rijksnota ‘De Architectuur 
van de Ruimte’, welke dateert uit 1996, werden reeds 24 centra vermeld. En onder de huidige 
36 zijn steden als: Alkmaar, Amersfoort, Apeldoorn, Breda, Den Haag, Deventer, Eindhoven, 
Groningen, Heerlen (Vitruvianum), Helmond, Hilversum, Nijmegen, Tilburg, Utrecht, Zwolle 
e.a. De activiteiten van deze centra bestaan uit het houden van tentoonstellingen; het doen 
houden van debatten; het organiseren van excursies en wandelingen; het verzorgen van edu-
catieve programma’s en het uitgeven van periodieken en publicaties. 
Financieringsbronnen zijn bijdragen van gemeenten en van het Stimuleringsfonds voor de 
Architectuur; andere subsidies; sponsorgelden en inkomsten uit verkoop. 

Doorstart van TOPOS
Tegen deze achtergrond heeft het bestuur van de Stichting TOPOS(inmiddels a.i.) zich bera-
den op de volgende vragen: 

 Kan Maastricht het zich veroorloven bij de geschetste ontwikkeling achter te blijven?

Indien het antwoord daarop nee is, kan dan, bij het vooralsnog ontbreken van een alternatief 
en mede gezien haar doelstelling, de Stichting TOPOS tot Maastrichts architectuurinstituut 
uitgroeien?

Wat dient er te gebeuren om de Stichting TOPOS daadwerkelijk als zodanig te kunnen laten 
functioneren? 

Uitgaande van een bevestigend antwoord op de tweede vraag heeft de Stichting TOPOS 
allereerst de volgende lessen getrokken uit de in het verleden opgedane ervaringen: 

1.

2.

3.
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Het werken met vrijwilligers op projectbasis biedt onvoldoende garantie voor het behalen 
van doelstellingen; slechts op basis van zakelijke overeenkomsten kunnen tijdig resultaten 
worden geëist; 

Alvorens verplichtingen aan te gaan, dient uitzicht te bestaan op de verkrijging van voldoen-
de financiële middelen; 

De organisatie dient vanaf de aanvang tenminste te kunnen beschikken over een, al of niet 
in deeltijd aan te stellen, functionaris en een kantoorruimte; daarnaast zal ad hoc over een 
voor het publiek herkenbare discussieruimte en een tentoonstellingszaal beschikt moeten 
kunnen worden; 

Op voorwaarde dat voor de geschetste problemen, vooralsnog voor een periode van drie jaar, 
structurele oplossingen kunnen worden verkregen, is de Stichting TOPOS bereid de opbouw 
van het lokaal architectuurinstituut Maastricht aan te vangen. 

Plan van aanpak

Organisatiestrutuur
De organisatorische opzet van de stichting behoeft vooralsnog geen wijziging en kan bestaan 
uit een bestuur, een adviesraad en werkapparaat. 

Momenteel is er een kernbestuur bestaande uit resp. André Peters, voorzitter; Boudewijn 
Snelder, secretaris; Fons de Baedts, penningmeester (vacature); Niek Bisscheroux en Bert 
van Beuningen, leden. Over de grootte en de samenstelling van de adviesraad dient nog 
beraad plaats te vinden. Het lijkt verstandig om eerst definitief te gaan werven als er meer 
zekerheid bestaat over mogelijkheden tot uitvoering van de voornemens. Suggesties voor 
namen van in aanmerking komende personen zijn welkom. 

Er is een werkapparaat vereist dat op zijn minst bestaat uit een, vooralsnog mogelijk in part-
time verband, werkzame inhoudelijke deskundige. Ondersteuning van administratieve, finan-
ciële en huishoudelijke aard zou mogelijk gevonden kunnen worden vanuit een bestaande op 
soortgelijk vlak werkzame organisatie. 

Huisvesting pm

Financiën
Onderscheid dient te worden gemaakt tussen structurele en projectmatige kosten. Struc-
tureel zijn de kosten voor personeel; huisvesting; administratie en de daarbij behorende 
onkostenposten als reis- en verblijfkosten; telefoon e.d. Als projectmatig kunnen worden 
aangemerkt alle kosten die aantoonbaar aan projecten kunnen worden toegerekend; zoals 
zaalhuur; drukwerk; porto etc. 

1.

2.

3.

  Voor de structurele kosten dienen structurele subsidies ter beschikking te zijn. Als ver-
strekkers hiervan komen in aanmerking de gemeente en sponsors die bereid gevonden 
kunnen worden zich voor meer jaren aan het instituut te verbinden. Nader dient te 
worden onderzocht welke sponsors (architecten; beleggers; projectontwikkelaars; VVV; 
burgers en verdere belanghebbenden etc.) in aanmerking komen. 

  Voor de aanloopfase en mogelijk aansprekende projecten zal een beroep worden 
gedaan op het stimuleringsfonds. In het kader van het rijksbeleid gericht op de bevor-
dering van publieke bestuurlijke betrokkenheid bij architectuur en stedenbouw kan 
namelijk op basis van een in te dienen plan(met begroting)een aanloopsubsidie worden 
verkregen. 

Als uitgangspunt wordt genomen dat geografisch gezien de aanpak vooralsnog beperkt dient 
te zijn. Na gebleken succes zullen mogelijk ook de wijdere omgeving zoals de buurgemeenten 
en de Euregio bij de activiteiten kunnen worden betrokken. 

Begroting pm

Actieplan
Wat activiteiten betreft, is er een scala van onderwerpen waaraan op een of andere wijze 
aandacht kan worden besteed; zoals: 

Stedenbouw
  van micro tot macroniveau; 
  de plannen en de wijze waarop de provincie in de komende jaren sturing wil geven aan 

de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg en de plaats van Maastricht daarin; 
  de relatie van Maastricht met zijn achterland; 
  nieuwe grote stedelijke gebieden als b.v. NW-entree van Maastricht; 
  het grote stedenbeleid in Maastricht; 
  plein- en straatinrichting en vormgeving; 
  herinrichting Maas-marktproject; 
  kerkhoven; 
  industrieterreinen; 
  kwaliteit van de leefomgeving; 
  enz.
  Landelijk; provinciaal en gemeentelijk architectuur-, stedenbouw- en ruimtelijk beleid; 
  Welstandsbeleid en handhaving; 
  De invloed van nieuwe ontwikkelingen; 
  Omgevingseducatie: sensibilisering voor architectuur en stedenbouw.

Een en ander nader te concretiseren.
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Ainsi
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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. 
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Op al deze gebieden ontbreekt het aan een breed en openbaar debat. Het schort niet aan 
een inzet voor de kwaliteit van ruimte (gemeente, individuele architecten, academie van 
bouwkunst, individuele burgers, BNA enz). Deze inzet is echter verbrokkeld en een archi-
tectuurcentrum zou zowel tussen bovengenoemde onderwerpen als tussen de verschillende 
inzetten verbanden moeten kunnen leggen. 

Voor de wijze waarop e.e.a. kan geschieden zijn veel mogelijkheden; zoals

  voorlichting met debat; 
  lezingen; 
  workshops; 
  tentoonstellingen; 
  publicaties; 
  reizen; etc
  lesprogramma’s basis- en voortgezet onderwijs; 
  prijsvragen; 

Eveneens nader uit te werken. 

A. Peters/N. Bisscheroux
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Inleiding
TOPOS, het architectuurcentrum van Maastricht, bestaat inmiddels ruim vijftien jaar. Wat 
in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw begon als een initiatief van enkele 
geëngageerde architecten, is inmiddels uitgegroeid tot een min of meer vaste waarde in de 
Maastrichtse organisaties die zich bezighouden met het bevorderen van de aandacht voor 
de ruimtelijke kwaliteit van Maastricht. Een en ander is niet zonder horten en stoten ge-
gaan. TOPOS heeft door een vrijwillige inbreng van velen kans gezien om ieder jaar weer 
een boeiend programma aan te bieden dat op een belangstelling van velen kon rekenen. Nu, 
ruim15 jaar later, is het goed om vooruit te kijken en zich de vraag te stellen hoe we TOPOS 
in de toekomst moeten zien. Deze notitie heeft tot doel om kort terug te blikken, de lessen 
uit het verleden te benoemen en vooral om voor de komende jaren een visie en programma 
te presenteren. Het is met andere woorden van belang om nog een keer de vraag te stellen 
‘waartoe we als TOPOS op aarde’ zijn en wat de toekomst van TOPOS is, dan wel dient te zijn. 

Opzet strategienota
In deze notitie wordt kort teruggeblikt op het ontstaan en de ontwikkeling van TOPOS. Er 
wordt aangegeven wat de specifieke plaats van TOPOS is in het veld van organisaties die 
actief zijn op het gebied van het ruimtelijk kwaliteits- en architectuurbeleid in Maastricht. 
Er wordt een korte analyse gegeven van de factoren en actoren in de omgeving van TOPOS 
die van belang zijn voor de toekomstige positie en het toekomstig functioneren van TOPOS. 
Dit gebeurt via een analyse waarin kansen en bedreigingen, als ook sterkten en zwakten van 
TOPOS worden benoemd. Een en ander mondt uit in de fundamentele strategische vraag, na-
melijk waar we met TOPOS naartoe willen? Er worden drie modellen gepresenteerd, die alle 
drie een eigen koers vragen van TOPOS voor de komende jaren en ook een reeks actiepunten 
om de gewenste koers te volgen. 

Ontstaan en ontwikkeling
TOPOS is in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw gestart als een initiatief van 
Niek Bisscheroux en Boudewijn Snelder om in Maastricht de aandacht voor architectuur en 
stedenbouw te stimuleren. De aandacht van de eerste jaren was gericht op het produceren 
van een (succesrijke) architectuurgids waarin vooral de ontwikkelingen van de 20ste eeuwse 
architectuur en stedenbouw aan de orde kwamen. Later zijn de activiteiten uitgebreid, is er 
een omvangrijker bestuur gevormd en is een Raad van Advies in het leven geroepen. TOPOS 
heeft toen aansluiting gezocht bij de ontwikkelingen elders in het land ten aanzien van lokale 
architectuurcentra. TOPOS heeft als gevolg van de inspanning van velen en door met allerlei 
partijen samen te werken kans gezien om over een langere periode een aantrekkelijk, maar 

Bijlage 3: Strategienota voor 2009-2010

TOPOS kijkt een beetje terug, maar  
vooral vooruit! 

bescheiden reeks activiteiten te ontwikkelen, vooral in de sfeer van lezingen en debatten. 
‘Ups and downs’ van TOPOS hingen samen met de steeds weer opnieuw gesignaleerde fi-
nanciële beperkingen, de grote onzekerheid over de toekomst en de wisselende animo van 
steeds weer andere betrokken vrijwilligers om de kar van TOPOS te trekken. Na vele jaren 
grote inzet op een tamelijk onzekere basis, komt de strategische vraag aan de orde of er voor 
TOPOS niet behoefte is aan een ‘kwantumsprong’ om de lopende initiatieven onder te bren-
gen in een solide organisatie met een eigen plek, een voldoende financiële basis en ook een 
minimale professionele bezetting waardoor TOPOS echt kan functioneren op een manier die 
Maastricht waardig is. Ervaringen met lokale architectuurcentra in den lande in gemeenten 
van soortgelijke grootte, suggereren een hoopvol perspectief, mits aan bepaalde condities 
(later te noemen succesfactoren) wordt voldaan. 

Positiebepaling
TOPOS vervult een belangrijke rol wat betreft informatieverstrekking, opinievorming en de-
bat over architectonische en ruimtelijke kwaliteit in Maastricht. TOPOS vervult die rol als on-
afhankelijke stichting, hetgeen betekent dat ze zelf geen mening over deze zaken formuleert, 
maar een platform biedt waarop de zo-even genoemde functies vorm en inhoud krijgen. Er 
is een beperkte reeks van activiteiten ontwikkeld met allemaal hun eigen rol en betekenis in 
het kader van het sensibiliseren van de Maastrichtse bevolking in het algemeen en relevante 
doelgroepen in het bijzonder voor architectonische en ruimtelijke kwaliteit. TOPOS is niet de 
enige ‘speler’ op dit veld. Ook andere instellingen dragen hun steentje bij aan het debat over 
de architectonische en ruimtelijke kwaliteit van Maastricht. Uiteraard is dat de gemeente 
die via afdelingen stedenbouw, stadsontwikkeling, bouw & woningtoezicht, als ook via de 
Welstands-/ Monumentencommissie actief bijdraagt aan de zorg voor de ruimtelijke kwa-
liteit van Maastricht. Dat zijn ook de particuliere architecten- en stedenbouwbureaus die 
in opdracht van initiatiefnemers (particulieren, overheid, beleggers, projectontwikkelaars, 
woningcorporaties en dergelijke) bouw- en stedenbouwkundige plannen ontwikkelen. Verder 
spelen uiteraard ook de opleidingen voor de ontwerpende en culturele disciplines een rol 
in de vorming van nieuwe generaties mensen die gespecialiseerd zijn op dit gebied. Hierbij 
moet men denken aan de ABM (Academie van Bouwkunst Maastricht), de Jan Eyck Acade-
mie, de Academie voor Beeldende Kunsten (ABK) en de Universiteit Maastricht (faculteit 
Cultuur- en Maatschappijwetenschappen). Op het vlak van de voorlichting en sensibilisering 
van de bevolking voor architectuur speelt het Nai (Europa) een rol. Deze instelling verzorgt 
exposities en lezingen, waarbij gekozen is voor een positie als balkon op Europa. Tussen 
deze instellingen zijn er, zoals uit bovenstaande blijkt, duidelijke verschillen in doelstelling, 
activiteiten en programma, waardoor er eerder van een onderlinge aanvulling en versterking 
sprake is dan van onderlinge concurrentie. TOPOS heeft als architectuurcentrum, net als 
alle andere architectuurcentra in Nederland, tot doel om architectuur dichter bij de bevol-
king te brengen. De algemene gedachte is om de bevolking te sensibiliseren voor de waarde 
en betekenis van goede architectuur voor het leven van eenieder. De beroepsgemeenschap 
van architecten speelt in deze een belangrijke rol, omdat deze geacht wordt architectonisch 
hoogwaardige producten af te leveren die bijdragen tot een esthetisch verantwoorde en 
duurzame samenleving. De activiteiten van TOPOS zijn specifiek gericht op architectuur en 
stedenbouw in Maastricht en directe omgeving. De ruimtelijke en architectonische ontwik-
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keling van Maastricht, als mede de knelpunten en perspectieven op dit gebied staan centraal 
in de programmering van activiteiten van TOPOS.

Activiteiten
De huidige en gerealiseerde activiteiten van TOPOS kunnen in grote lijnen onder de volgende 
noemers worden gebracht:

  Presentaties
  Lezingen 
  Debatten
  Excursies 
  Publicaties 
  Architectuurcafé 

Kansen en bedreigingen
Na vijftien jaar bestaan lijkt het goed om een analyse te maken van factoren die van bete-
kenis zullen of kunnen zijn voor het toekomstig functioneren van TOPOS. Daarbij kan onder-
scheid worden gemaakt tussen kansen en bedreigingen die vanuit de omgeving op TOPOS 
inspelen, maar ook moet daarbij aan de orde komen wat de sterkten en zwakten van TOPOS 
zijn, of in de nabije toekomst zouden kunnen zijn.

Bedreigingen
  Een mogelijke tanende belangstelling voor het onderwerp ruimtelijke en 

architectonische kwaliteit als gevolg van een toenemende ‘vermarkting’ van bouwen  
en wonen.

  De mogelijke verminderde aandacht van lokale besturen voor ruimtelijke en 
architectonische kwaliteit.

  De beperking in de financiering van architectuurcentra door een gewijzigd rijksbeleid 
ten aanzien van het Stimuleringsfonds voor de Architectuur.

  De afhankelijke financiële positie van TOPOS. TOPOS is afhankelijk van gelden van het 
Stimuleringsfonds voor de Architectuur en van projectsubsidies. 

  De grote afhankelijk van de bereidwilligheid van alle betrokkenen om zich voor TOPOS 
in te zetten. Dat geldt voor het bestuur en de leden van de programmacommissie. 

Kansen
  Kansen voor TOPOS liggen op het vlak van de stevige en gerespecteerde positie 

die TOPOS in Maastricht inneemt op het gebied van platform voor ruimtelijke en 
architectonische kwaliteit.

  Kansen zijn er vanwege de gunstige verhouding die er bij TOPOS is tussen geleverde 
prestaties en ingezette middelen. Voor relatief weinig geld wordt er zeer veel op hoog 
niveau georganiseerd.

  De bestaande positie moet worden uitgebuit en ingezet voor mogelijke verbreding van 
bronnen van financiering en stabilisering, c.q. verhoging van de bestaande financiële 
bronnen.

  Mogelijk liggen er kansen op het gebied van nadere samenwerking binnen de stad met 
de andere genoemde partners op dit gebied. Hierbij moet niet worden gedacht aan 
organisatorische versmelting, maar aan het profiteren van elkanders activiteiten.  

  Kansen kunnen ontstaan door activiteiten te koppelen aan een thema, bijvoorbeeld in 
relatie tot thema’s die sterk in de stad spelen of een thema dat door een andere partij 
wordt opgepakt en in de kielzog waarvan wij als TOPOS zouden kunnen profiteren, 
bijvoorbeeld thema’s die in het Bonnefantenmuseum of bij Nai aan de orde komen. 

  Kansen liggen er mogelijk ook op het gebied van de organisatie van tot de verbeelding 
sprekende evenementen, zoals bijvoorbeeld ‘Nacht van de Architectuur’ of soortgelijke 
evenementen.

  TOPOS zou ook kansen kunnen benutten door de ‘branding’ van de stad als historische 
en moderne stad.

  De kansen kunnen worden benut door de relatie met de gemeente Maastricht te 
intensiveren. 

  Er liggen ook kansen door de contacten met maatschappelijke organisaties in de stad te 
verbreden en te intensiveren.

  Kansen liggen er verder op het gebied van het intensiveren van de contacten met het 
beroepenveld, de UM (Cultuur- en Maatschappijwetenschappen), de ABM, de ABK, de 
Jan van Eyck Academie en de relevante opleidingen binnen de universiteit. Hier kan 
bijvoorbeeld aan de inbreng van stagiaires worden gedacht.

  Kansen liggen er ook op het gebied van de inschakeling van bestuursleden met een 
brede achtergrond en een groot contactennetwerk.

Sterkten en zwakten
Het huidige TOPOS heeft een specifieke structuur en werkwijze. Wat zijn de sterkten en 
zwakten daarvan? Voor haar functioneren is TOPOS afhankelijk van meerdere gremia, te we-
ten de financiers, het bestuur en de programmacommissie. 

Zwakten
  De inbreng van alle partijen, waarvan een groot deel als ‘arbeid om niet’ is, is volstrekt 

noodzakelijk om TOPOS daadwerkelijk te laten functioneren. Bij het wegvallen van 
personen in deze gremia is er meteen een zeker probleem. 

  De gelden waarover TOPOS beschikt, zijn niet toereikend om de ambities waar te 
maken.  

  In de huidige constructie vervult het bestuur vooral de rol van sturing geven aan de 
financiële, organisatorische en programmatische aspecten van TOPOS. Het ‘bemensen’ 
van het bestuur met gezaghebbende mensen en personen die op de steun van de 
vakgemeenschap kunnen rekenen, is een punt van zorg. 

  De programmacommissie zorgt vooral voor de sturing van de inhoudelijke kanten van 
de werkzaamheden van TOPOS. Ook hier is de ‘bemensing’ een punt van aandacht. Er 
wordt van de leden van de commissie veel gevraagd van hun tijd en energie. 
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Sterkten
  TOPOS kan bogen op zeer betrokken en tot veel inzet bereide bestuursleden en leden 

van de programmacommissie.
  TOPOS heeft lokaal een acceptabel imago.
  TOPOS verricht een gevarieerd en weloverwogen geheel van activiteiten. 
  De activiteiten van TOPOS worden gewaardeerd door degenen die eraan deelnemen.
  Het aantal mensen dat aan de activiteiten deelneemt, is acceptabel.
  Met een bescheiden budget wordt door TOPOS een reeks gevarieerde activiteiten 

uitgevoerd.

Succes- en faalfactoren
In Nederland bestaan tegenwoordig 47 lokale architectuurcentra, die elkaar ontmoeten bij 
bijeenkomsten georganiseerd door Architectuur Lokaal. Vergelijkenderwijs behoort TOPOS 
niet tot de meest actieve en meest gezaghebbende lokale architectuurcentra. Sommige 
architectuurcentra beschikken over een naar verhouding groot budget, een fundamentele 
ondersteuning door de gemeente en een dito activiteitenpakket. Andere opereren uiterst 
bescheiden, en een enkel centrum is zelfs ‘slapende’. Uit vergelijkende analyse van de lokale 
architectuurcentra blijkt dat sommige factoren kritisch zijn voor het succes of het falen van 
deze centra. De belangrijkste succes- en faalfactoren zijn:

Gemotiveerde vrijwilligers
Het werk dat door lokale architectuurcentra wordt verricht, is vrijwilligerswerk, dat wil zeg-
gen dat mensen die actief zijn in het beroepsproces, die gepensioneerd zijn, dan wel (nog) 
geen baan hebben, die iets voor de maatschappij willen doen een dergelijk initiatief dragen. 
Wanneer deze mensen er zijn, voldoende geschoold zijn, goed gemotiveerd en veel van hun 
tijd aan het lokaal architectuurcentrum willen besteden, dan draagt dat bij tot succes.

Organisatie en coördinatie
In de praktijk blijkt dat lokale architectuurcentra succesrijk zijn wanneer zij mede beschikken 
over een solide organisatiestructuur, blijkend uit een goed samengesteld en goed samenwer-
kend bestuur en een creatieve en stimulerende Raad van Advies, die zich richt op de inhoud 
en de programmering van de activiteiten van het centrum. Voorts blijkt dat er minstens een 
(deeltijdse) betaalde kracht moet zijn die de coördinatie van alles verzorgt en ook het dage-
lijkse aanspreekpunt is van het centrum. 

Ruimte
Ook het beschikken over een concreet adres, een ruimte waar het centrum is ondergebracht 
blijkt een succesfactor te zijn. Een goed gelegen, een voldoende grote ruimte en een voor 
de buitenwereld logische plek zijn voor succes van belang. Het gezicht van lokale architec-
tuurcentra wordt in belangrijke mate ook bepaald door de zichtbaarheid in de stad. Meerder 
formules zijn daarbij denkbaar. In de praktijk blijkt een architectonisch tot de verbeelding 
sprekend gebouw het goed te doen.
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Financiën
Het ligt in de reden dat zonder voldoende financiële middelen het functioneren van een lokaal 
architectuurcentrum ondenkbaar is. Dat is ook het Rijk duidelijk, reden om lokale architec-
tuurcentra mede te financieren door middel van bijdragen uit het Stimuleringsfonds voor de 
Architectuur. Omdat het om cofinanciering gaat, zijn bijdragen van andere partijen nodig. In 
de praktijk blijkt dat wanneer de gemeente ook substantieel aan de financiering bijdraagt en 
ook het bedrijfsleven in de vorm van sponsorgelden bijdraagt dat dit tot een zodanige finan-
ciële basis leidt dat zo’n centrum actief, kwalitatief hoogwaardig, gevarieerd en innovatief 
kan werken.

Professionaliteit
Van lokale architectuurcentra wordt ook professionaliteit verlangd, dat wil zeggen dat de-
genen die bij zo’n initiatief betrokken zijn, permanent lering trekken uit ervaringen, hun oren 
elders te luister leggen en via benchmarking hun eigen functioneren op een kwalitatief hoog-
waardiger niveau brengen. Professionaliteit waarborgt ook de stabiliteit naar de toekomst 
om te vermijden dat steeds weer het wiel opnieuw uitgevonden moet worden. Professiona-
liteit mag overigens niet leiden tot bureaucratie. Lokale architectuurcentra moeten het juist 
hebben van betrokkenheid, inventiviteit, originaliteit en een zekere ‘wildheid’.

Strategische keuze
TOPOS staat voor een strategische keuze. Wat wil TOPOS zijn? Hierbij zijn minstens drie 
modellen te onderscheiden:

  Model 1. Een volwaardig architectuurcentrum met eigen accommodatie, eigen 
coördinator, een brede reeks van activiteiten etcetera? (maximumvariant)

  Model 2. Een faciliterende virtuele organisatie voor een lezingenreeks. 
(minimumvariant)

  Model 3. Een tussenvorm, mogelijk te zien als een onderdeel van een groeimodel, 
namelijk starten vanuit faciliterende virtuele organisatie en kijken in hoeverre 
in de komende jaren gewerkt kan worden in de richting van een volwaardig 
architectuurcentrum. (ontwikkelingsvariant)

Persoonlijk denk ik dat Model 1 (maximumvariant) het ambitieniveau moet zijn. Indien blijkt 
dat een aantal precondities voor Model 1 niet te realiseren zijn, dan kan minstens doorge-
werkt worden op basis van Model 2 (minimumvariant). Over een langere tijd verspreid zou 
gewekt kunnen worden aan Model 3. (ontwikkelingsvariant)

Koers voor de toekomst
Hoe ziet de toekomst van TOPOS eruit tegen de achtergrond van de ontwikkeling in de om-
geving, de karakteristieken van de eigen organisatie en de succes- en faalfactoren van zulke 
centra? In grote lijnen kan men stellen dat TOPOS ervoor moet zorgen dat er – mijns inziens –  
voldoende garanties zijn om op een kwalitatief hoogwaardige en stabiele manier te functi-
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oneren. Dit betekent dat het doel gericht is op de realisatie van Model 1. Dit betekent dan 
dat er ingezet moet worden op de vijf punten die in de praktijk de succesfactoren van zulke 
(volwaardige) centra zijn. Concreet betekent dit dat actie moet worden ondernomen op de 
volgende punten:

Gemotiveerde vrijwilligers
TOPOS moet het aantal vrijwilligers uitbreiden. Onder architecten van Maastricht en omge-
ving moet worden gepolst wie zich de komende jaren voor TOPOS wil inzetten en op welke 
manier. Ook moet bij een bredere groep van geïnteresseerden worden bekeken of zich daar-
onder mensen bevinden die als vrijwilliger aan TOPOS willen meewerken. Het gaat om een 
hele reeks van activiteiten in de zin van ideeënontwikkeling, organisatie van bijeenkomsten, 
verzorgen van de facilitaire onderbouwing, regelen van logistieke zaken en hand- en span-
diensten van verschillend karakter. 

Organisatie en coördinatie
TOPOS moet haar organisatiestructuur perfectioneren. Er moet een nieuw bestuur worden 
gevormd. Vooruitlopend daarop moet een interim-bestuur worden geformeerd van mensen 
die bereid zijn alles te onderzoeken dat nodig is om te kijken of er een vruchtbare toekomst 
voor TOPOS in Maastricht is weggelegd. In het bestuur zullen mensen zitting moeten heb-
ben van naam en faam en die beschikken over een uitgebreid netwerk. Ook moeten jonge 
architecten die op langere termijn de dragers van TOPOS kunnen zijn, in het bestuur worden 
opgenomen om daar de klappen van de zweep te leren kennen. Een breed samengestelde 
Raad van Advies zal vooral het inhoudelijke programma moeten uitwerken. Verder moeten 
er voldoende middelen zijn om een parttime professionele kracht aan te trekken voor de 
dagelijkse coördinatie van het architectuurcentrum TOPOS. 

Ruimte
TOPOS moet over een eigen ruimte beschikken. Er moet met spoed worden gezocht naar een 
bescheiden, maar wel gunstig gelegen locatie waar TOPOS gehuisvest kan worden. TOPOS 
moet zichtbaar zijn. Het moet een centrum zijn waar men kan binnenlopen voor informatie, 
waar men documenten en literatuur op het gebied van stedenbouw en architectuur kan raad-
plegen, waar kleinere exposities gehouden kunnen worden en waar ook kleinere bijeenkomst 
kunnen worden gehouden. 

Financiën
TOPOS moet over meer financiële middelen beschikken. De beschikbare gelden zijn ontoe-
reikend om op een volwaardige manier een lokaal architectuurcentrum te doen functione-
ren. De gelden van het Stimuleringsfonds voor de Architectuur zijn ontoereikend om een 
voldoende breed en gevarieerd pakker van activiteiten te organiseren. Het huidige budget 
moet minstens worden verdubbeld om op een verantwoorde manier te kunnen functioneren 
en de rol te vervullen die Maastricht waardig is. Een jaarlijkse bijdrage van de gemeente is 

noodzakelijk. Deze kan in meerdere vormen worden verstrekt: in de vorm van een subsidie, 
in de vorm van huisvesting of bijvoorbeeld in een reeks projectsubsidies. Het is goed om de 
gemeente Maastricht te informeren over wat gemeenten van soortgelijke omvang jaarlijks 
bijdragen aan hun lokaal architectuurcentrum. De ervaring leert dat gelden die de gemeente 
in een lokaal architectuurcentrum steekt dubbel en dik terug worden verdiend, omdat TO-
POS met vrijwilligers werkt. Van het bedrijfsleven op het gebied van bouwen en wonen mag 
ook een reële sponsoring worden verwacht. In Maastricht opererende projectontwikkelaars, 
bouwbedrijven, woningcorporaties en dergelijke moeten het belang van een lokaal architec-
tuurcentrum inzien en er dito aan bijdragen. Ook de architectengemeenschap zelf kan een 
financiële bijdrage leveren door bureaus jaarlijks een bijdrage te laten leveren. Ook deze 
gelden, zo toont de praktijk aan, betalen zich dubbel en dik terug. 

Professionaliteit
TOPOS moet haar professionaliteit vergroten. Dit kan door behalve als bestuur en Raad van 
Advies professioneel te functioneren, vooral ook door het aantrekken van een parttime pro-
fessionele kracht die de dagelijkse leiding van het architectuurcentrum TOPOS heeft. Van 
deze persoon mag worden verwacht dat hij of zij vertrouwd is met de professie van ar-
chitectuur en stedenbouw, dat hij of zij bekend is met de lokale situatie, gevoel heeft voor 
bestuurlijke verhoudingen en een daadkracht en visie heeft die verder reikt dan het alleen 
maar passen op de winkel.

Te ondernemen acties
Na de periode van ontstaan en groei van TOPOS, is nu de periode aangebroken van stabili-
satie en perfectionering. Dit impliceert dat gewerkt moet worden in de richting van Model 1, 
waarbij Model 2 als startpunt voor de revitalisering kan worden gezien en Model 3 een tus-
senvorm is in termen van een groeimodel. Enkele ontwikkelingen in de omgeving van TOPOS 
zorgen ervoor dat er onzekerheid is omtrent de toekomst. Maar er is geen reden tot paniek. 
TOPOS is ongetwijfeld een erg ‘persoonsgebonden’ organisatie, dat wil zeggen dat enkele 
personen een grote rol spelen bij de realisatie van de doelstellingen. De vrees is gerechtvaar-
digd dat wanneer een of meerdere van deze personen om welke reden dan ook wegvallen, 
de adequate invulling van de post(en) tot organisatorische en inhoudelijke problemen kan 
leiden. De hoofdkoers van TOPOS moet blijven het sensibiliseren van alle betrokken partijen 
voor de ruimtelijke en architectonische kwaliteit van Maastricht. De wijze waarop TOPOS dit 
doet, kan hier en daar worden geperfectioneerd. Daartoe worden hierna enkele actiepunten 
opgesomd, die naar believen kunnen worden aangevuld.

Actiepunten
  Het inventariseren van vrijwilligers (onder architecten en andere categorieën) die zich 

voor TOPOS actief willen inzetten en de wijze waarop ze dit zouden willen en kunnen 
doen.

  Het in het leven roepen van een interim-bestuur dat de komende maanden de 
toekomst(mogelijkheden) van TOPOS in beeld brengt.
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  Het denken over de invulling van bestuursposten voor TOPOS van de toekomst.
  Het activeren en uitbreiden van de Raad van Advies.
  Contacten leggen met de belangrijke financiers op nationaal, regionaal en lokaal niveau, 

met name het Stimuleringsfonds voor de Architectuur.
  Een bijdrage van de gemeente verkrijgen om professioneel te kunnen functioneren.
  Meer, en grotere sponsoren interesseren voor TOPOS.
  Formules ontwikkelen om de sponsoren intensiever bij de activiteiten van TOPOS te 

betrekken.
  Contact met college en raadscommissie intensiveren.
  Contacten met afdelingen van de ambtelijke organisatie uitbreiden.
  Het benoemen van ambassadeurs voor TOPOS.
  Aansluiten zoeken bij de programma’s van de organisaties in Maastricht die zich ook op 

dit vlak bewegen.
  De architectenbureaus uit Maastricht en omgeving gerichter betrekken bij de 

activiteiten van TOPOS.
  Contacten zoeken met de brede cultuursector ter ondersteuning van elkaars activiteiten.
  Het uitbreiden van de communicatie in de richting van specifieke doelgroepen.
  Het zoeken naar een geschikte locatie voor het architectuurcentrum TOPOS.
  Het zoeken naar een professionele parttime kracht die de dagelijkse coördinatie van het 

architectuurcentrum op zich neemt.

Aftasten van precondities voor het functioneren 
van TOPOS
Alle bovengenoemde acties liggen vooral op het gebied van het creëren van een solide basis 
om überhaupt als architectuurcentrum te kunnen functioneren. Afhankelijk van de bevindin-
gen zal moeten worden bepaald hoe TOPOS de toekomst in gaat. Daarbij staat niet één enkel 
ideaal model voor ogen, maar zijn allerlei modaliteiten denkbaar, afhankelijk van beschikbare 
middelen in allerlei opzicht. Zicht op de precondities om goed te kunnen functioneren als 
architectuurcentrum is noodzakelijk om een verantwoorde keuze voor de toekomst te maken. 
De voorzitter en een of meerdere leden van het interim-bestuur zullen de komende paar 
maanden als informateur onderzoeken wat de mogelijkheden voor TOPOS in de toekomst zijn. 
Het interim-bestuur zal binnen enkele maanden haar bevindingen rapporteren en op basis 
daarvan dienen besluiten te worden genomen voor de toekomst van TOPOS.

Nico Nelissen
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Will Köhlen

Over een verliefde scepticus:

‘Nu voelde hij zich al niet eenzaam meer. Hier 
keek je uren ver (…) ’t Groene korenveld liep 
van ‘t pad nauw merkbaar op en zo verborg de 
akker de wereld die er achter was, alleen de 
toppen van de torens van Maastricht waren te 
zien aan het eind ervan. (…) Maar ’t machtigste 
was ’t gezicht naar den berg toe, die oprees uit 
’t Maasdal, dat je niet zag, de rivier lag te diep, 
maar daar waren de twee torens van de kerk 
van Heugem, de kerk zelf lag ook te laag; al zag 
je het niet, ’t dal was daar heel duidelijk.’

Uit het verhaal: Verliefdheid, Bemelen, pp 32-59. 
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Nescio (Frits Gröhnloh, 1882-1961) 

Boven het dal en andere verhalen 

Wandelaar Nescio schreef vaker over oeroude urbane 
landschappen. Over Rhenen, Berg en Dal en bijvoor-
beeld Maastricht. Zijn literaire betekenis is veelvuldig 
belicht. Voor mij komt daar bij: haarscherpe obser-
vaties, simultaan kijkend naar grote landschappe-
lijke ensembles en naar microscopische details. Én de 
manier waarop het sluipende proces van aantasting 
van landschappelijke schoonheid aan de kaak wordt 
gesteld, met understatement, mild en subtiel, maar 
onmiskenbaar. 

Nescio beschreef het zicht op het Maasdal in maart 
1919. Exact 70 jaar later, in het vroege voorjaar van 
1989, overzie ik vanaf de rand van het hoogterras het 
open landschap van het middenterras, begrensd door 
het oeroude dorpenlint Amby-Scharn-Heer. Daar-
achter het silhouet van de dubbelstad. Ik was hier 
vaker, maar kijk nu intenser. Er spookt een specifiek 
vraagstuk door het hoofd.

Kortgeleden heeft Huub Smeets, voortvarende direc-
teur Stadsontwikkeling, me gevraagd te helpen bij het 
opstellen van het Structuurplan voor Maastricht voor 
de periode 1990-2000. Een hoogst eervol verzoek, 
maar wel een haastklus. Ik loop in Bemelen te peinzen 
na een breed plan-atelier, waarin alle planvoornemens 
werden gepresenteerd. Ook alle geplande verkeers-
wegen, zoals een nieuwe snelweg ten noorden van 
de stad. En, als oplossing voor de beruchte bott-
leneck A-2, een omleiding over het middenterras. 
Misschien een tunnel? Nee, te duur en geen ruimte. 
En het meest concrete plan: een nieuwe Terblijterweg, 
gepresenteerd als ‘broodnodige’ verbinding tussen 
Maastricht en Valkenburg en ontworpen als schakel in 
het snelwegennet, compleet met ongelijkvloerse krui-
singen en een rationele tracering die helaas ten koste  
zal gaan van de prachtige Withuishoeve. Provinciale 
subsidie onderstreepte de urgentie van dit project. 

Die urgentie is mij nog niet duidelijk. Net ben ik gaan 
kijken waar die snelweg in Valkenburg gaat aansluiten.   
Ik constateer: bij een achterdeurtje en op een  land-
schappelijk kwetsbaar punt. Er doemt een spookbeeld 
voor me op. Ik zie een middenterras dat gevuld  >>  

30

Vasily Grossman 

Leven & Lot

Vasily Grossman (1905-1964) schreef het boek rond 
1950; in 1960 werd de roman door de Russische 
Geheime Dienst in de ban gedaan. Het manuscript 
werd op microfilm in 1974 het land uitgesmokkeld en 
verscheen in 1980 in het Engels, in het Nederlands in 
2008. Grossman was van 1941 tot 1945 oorlogscor-
respondent van de Rode Ster, de krant van het Rode 
Leger. In Leven & Lot beschrijft hij hoe mensen door 
de oorlog elkaar tegenkomen, met als apotheose de 
verschrikkelijke strijd om Stalingrad (23 augustus 
1942 - 2 februari 1943). Hij geeft verslag van het 
oorlogs gebeuren vanuit het perspectief van de 
Russische belegerden én vanuit het gezichtspunt van 
de Duitse overvallers. Het verhaal wordt afgewisseld 
met filosofische betogen over het menselijk bestaan 
met aandacht voor het communisme, het fascisme, 
anti-semitisme, het nazidom en concentratiekampen. 

Expliciet over architectuur gaat de roman niet. Wat 
wel passeert, zijn kapot geschoten huizen, boerde-
rijen, gebouwen en bunkers. Er is één uitzondering: 

de uitvoerige beschrijving van een concentratiekamp. 
Een van de vele personages in de roman, Sturmban-
nführer Liss, heeft de opdracht toeleveringsbedrijven, 
een machinefabriek en een chemisch bedrijf, te 
inspecteren en vervolgens ter plekke de bouwwerk-
zaamheden zelf. Op het bouwterrein, dat ‘in niets 
verschilde van de terreinen van andere gigantische 
bouwprojecten in het midden van de twintigste eeuw’ 
krijgt hij uitleg van de bevlogen architect van het 
complex: een staaltje van hoogstaande technologie, 
waarbij organisch materiaal (lees: mensen) omgezet 
wordt in anorganisch materiaal. Tegelijkertijd, zo 
vertelt de architect trots, heeft hij ook de architect-
onische kwaliteit zwaar mee laten wegen, ‘want onze 
geliefde Hitler verliest, zelfs bij de inspectie van de 
meest industriële installaties, de architectonische 
vormen nooit uit het oog’. Even verder in de roman 
volgt een lange, aangrijpende passage hoe de ‘fabriek’ 
werkt door de ogen van een vrouw en een kind van 
twaalf jaar op weg naar de gaskamer. >>

• Amsterdam, 2008
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Het is gedurende het jaar 2017 een beetje stil geweest rondom TOPOS. Dat had meerdere 
redenen. In de eerste plaats zijn enkele reguliere bronnen van inkomsten vervallen, te weten 
de subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie en de jaarlijkse bijdrage 
van de gemeente Maastricht. In de tweede plaats zijn er gedurende het verslagjaar muta-
ties opgetreden in het bestuur en in de programmaraad. In de derde plaats, en dat is het 
belangrijkste, waren bestuur en programmaraad de mening toegedaan dat na 7 ‘vette’ jaren 
van TOPOS een bezinning nodig was op mogelijk 7 ‘minder vette’ jaren. Als gevolg van de 
economische crisis van de afgelopen jaren is de wereld van de bouw en van de ontwerpende 
disciplines behoorlijk opgeschud. Bureaus zijn verdwenen of behoorlijk uitgedund. Nieuwe 
bureaus, meestal van het karakter zzp’er, zijn tot de ‘markt’ van ontwerpers toegetreden en 
de ontwerpopgave is behoorlijk van karakter veranderd. Restauratie, renovatie, herbestem-
ming zijn vandaag de dag centrale begrippen, gekoppeld aan duurzaamheid, CO2-neutraal 
en toekomstbestendig. Kortom, alle reden om eens te rade te gaan bij de ‘achterban’ en 
de reguliere bezoekers van TOPOS-bijeenkomsten. Sandra van den Beuken, heeft als toen-
malig lid van de programmaraad, aan alle adressen van ons e-mailadressenbestand een 
vragenformulier toegestuurd betrekking hebbend op het oordeel over onze activiteiten en 
op mogelijke suggesties voor de toekomst van TOPOS. Ongeveer 130 personen hebben dit 
vragenformulier ingevuld en aan ons geretourneerd. De vrijgekomen informatie is zeer bete-
kenisvol gebleken voor de positionering en programmering van TOPOS in de komende jaren. 
Er werden ook gesprekken gevoerd met ‘zusterorganisaties’ in Maastricht en omgeving die 
zich inzetten voor de ruimtelijke kwaliteit van Maastricht. Dank aan allen die de vragenlijst 
hebben ingevuld en aan de personen die aan de gesprekken hebben deelgenomen. Mede 
op basis van de resultaten uit de enquête en de gesprekken met ‘zusterorganisaties’ is een 
strategienotitie door TOPOS opgesteld en onderschreven door bestuur en programmaraad, 
waarin de toekomst van TOPOS vooral wordt gezien als een platform voor ontwerpers, lo-
kale overheid, bouwwereld, bedrijfsleven en vooral ook burgers om mee te denken en van 
gedachten te wisselen over de vele architectonische, stedenbouwkundige, landschappelijke, 
cultuur-historische en ruimtelijke vraagstukken waarvoor Maastricht en de Euregio nu staat 
en in de toekomst zal staan. 

Kernwoorden van de nieuwe strategie
  meer aandacht voor de actualiteit, 
  meer bezoeken ter plaatse, 
  burgers en vooral jongeren actief bij de vraagstukken betrekken en 
  belangrijke inzichten van buiten aan de stad en regio kenbaar maken. 
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Dit wil TOPOS de komende jaren bereiken door middel van een reeks activiteiten, zoals:

  de Dag van de Architectuur, 
  dagexcursies en cursussen, maar ook door nieuwe activiteiten, zoals 
  het bezoek brengen aan recent gerealiseerde architectonische en stedenbouwkundige 

projecten in Maastricht en de Euregio, 
  het uitnodigen van vermaarde architecten en stedenbouwers die significant voor 

Maastricht en de regio kunnen zijn, als ook 
  het op locatie de discussie aangaan met de ontwerpers en betrokken partijen. 

Nico Nelissen
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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, 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, Kunsttour, 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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