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TOPOS State of the art
Gedurende het jaar 2018 heeft TOPOS activiteiten georganiseerd die passen
binnen de recent opgestelde Strategienotitie. TOPOS ziet zichzelf als een platform voor (toekomstige) ontwerpers, lokale overheid, bouwwereld, bedrijfsleven en vooral ook burgers om mee te denken en van gedachten te wisselen over
de vele architectonische, stedenbouwkundige, landschappelijke, cultuurhistorische en ruimtelijke vraagstukken waarvoor Maastricht en de Euregio nu staan en
in de toekomst zullen staan.
Kernwoorden van de nieuwe strategie zijn:
•
•
•
•

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.

Dit wil TOPOS bereiken door middel van een reeks activiteiten, zoals
• de Dag van de Architectuur,
• dagexcursies naar steden in de Euregio,
• cursussen over architectuur en de relatie met verwante disciplines, maar
ook door 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,
• het organiseren van bijeenkomsten met opleidingsinstituten, zoals de
Academy of Architecture, Academie van Beeldende Kunsten en
Toneelacademie, als ook
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• het op locatie de discussie aangaan met de ontwerpers en betrokken
partijen.
Mutaties in bestuur en programmaraad van TOPOS
Gedurende het verslagjaar hebben enkele mutaties in bestuur en programmaraad
plaatsgevonden.
Bas van der Pol heeft afscheid genomen van de Programmaraad. Het bestuur
dankt Bas voor de vele activiteiten die hij voor TOPOS heeft verricht.
Roland van Bussel, Ivo Roosbeek en Bart Bux hebben zitting genomen in de
Programmaraad.
TOPOS activiteiten 2018
In 2018 vonden de onderstaande activiteiten plaats:
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Maandagavond 04 Juni 2018
De (ont)mythologisering van de
(architectuur)geschiedenis van
Maastricht
Onlangs is van de hand van Karl Enenkel & Koen Ottenheym het boek verschenen: 'Oudheid als
ambitie; De zoektocht naar een passend verleden, 1400-1700’. In dit indringende en
verrassende boek wordt ingegaan op de wijze waarop in de periode van de late Middeleeuwen
en in de Renaissance verwoede pogingen zijn ondernomen om aan te tonen dat personen,
geslachten en steden hun wortels hebben in de antieke Oudheid. Daarvoor moet de
geschiedenis weleens worden ‘gekneed’. In het boek wordt aangetoond dat er allerlei
ingenieuze, en soms ook slinkse methoden zijn toegepast om deze antieke wortels aannemelijk
te maken. Gedurende de inleiding zal Prof. Koen Ottenheym, hoogleraar
architectuurgeschiedenis Universiteit Utrecht, ingaan op de kwestie of ook in Maastricht
pogingen zijn ondernomen om deze link te leggen met de antieke Oudheid. Ons rijke
Maastrichtse patrimonium is de tastbare illustratie van de historische wortels van de stad.
Maar, zijn ook hier aanvechtbare acties ondernomen om verbindingen met de antieke Oudheid
te leggen die als minder oorbaar kunnen worden beschouwd? Kijken wij na afloop van de lezing
nog op eenzelfde manier naar de architectuurgeschiedenis van onze stad?

Locatie: Stayokay, Maasboulevard, Maastricht
Het programma ziet er als volgt uit:
20.00 uur

Opening door de voorzitter van TOPOS Nico Nelissen

20.10 uur

Inleiding door Prof. dr. Koen Ottenheym: De De (ont)mythologisering van de (architectuur)geschiedenis
van Maastricht

21.15 uur

Gesprek met de zaal

22.00 uur

Sluiting en aansluitend gelegenheid voor drankje en gesprek
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Doel en status
Deze kaart van ‘Mijn Groene Loper’ is een actualisatie van de plankaart uit 2009 die onderdeel is
van de definitieve bieding voor A2 Maastricht door Avenue2. De actualisatie dient ter informatie en
illustratie van de bovengrondse herinrichting van het project A2 Maastricht. Aan deze kaart kunnen
geen rechten worden ontleend. Daarvoor blijft de plankaart uit 2009 gelden.
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ACTUALITEITEN?
WWW.MIJNGROENELOPER.NL VOOR INFO
OVER DE BOVENGRONDSE HERINRICHTING, OF
WWW.A2MAASTRICHT.NL VOOR INFO OVER
INFRASTRUCTURELE WERKZAAMHEDEN.

10.30-11.30-12.3013.30-14.30-15.30 uur

Rondleidingen om:

Open huis

SITUATIE JULI 2017

GROENE
LOPER
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Stad voor morgen

Meers

www.dagvandearchitectuur.nl
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Dag van de Architectuur
10.00-11.00 uur

Prinse

Kol

TOPOS Dag van de Architectuur 02 juni 2018
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Architectuur op de groene loper

2 juni 2018
van 10.00 tot 16.00 uur
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TOPOS Architectuurexcursie Zuid-Limburg (deel 2)

Excursie Zuid-Limburg, deel 2, 14 april en 26 mei 2018

Maak kennis met recente architectuurprojecten in het oostelijk deel van Zuid-Limburg
Zaterdag 14 april 2018 en zaterdag 26 mei 2018
Veel mensen die naar de TOPOS-bijeenkomsten komen, wonen en/of werken in Maastricht en
omgeving. TOPOS besteedt veel aandacht aan de architectonische en stedenbouwkundige
ontwikkelingen in Maastricht. TOPOS richt zich uiteraard ook op wat zich in de directe
omgeving van Maastricht afspeelt. Iedereen kent Zuid-Limburg als een gebied met een
prachtig Heuvelland en een aantal zeer bezienswaardige dorpen en steden. Maar, er is meer te
zien in deze streek. Dat hebben we verleden jaar op zaterdag 28 oktober kunnen ervaren toen
we een tocht hebben gemaakt langs recente architectuurprojecten in Meerssen, Houthem-St.
Gerlach, Valkenburg en Sittard. Nu gaan we het oostelijk deel van Zuid-Limburg bezoeken en
ook daar zijn onlangs boeiende en spraakmakende architectuurprojecten tot stand gekomen,
zoals in Eijsden-Margraten, Banholt, Lemiers, Vaals, Kerkrade en Heerlen. Ook die moet
je gezien hebben! Immers, waar vind je een nieuw stadhuis dat vrijwel volledig uit gerecycled
materiaal is opgebouwd? Wie is beter in staat om een boerenhoeve een nieuwe
woonbestemming te geven dan de sterarchitecte Jeanne Dekkers? Wie heeft ooit op de nieuwe
toren gestaan van het Drielandenpunt te Vaals? Wie wil niet kennis nemen van het beruchte
Maankwartierproject in Heerlen waar een beeldend kunstenaar zich tot ontwerper van een
stadsdeel heeft ontpopt? We gaan een busrit maken langs deze en andere recente
architectuurprojecten. Verbaas je over wat er aan inspirerende projecten in het oostelijk deel
van Zuid-Limburg gedurende de afgelopen jaren tot stand is gekomen. Bij enkele projecten
zullen de architecten in kwestie zelf aanwezig zijn om toelichting te geven. Vergeet niet
je fototoestel mee te nemen!

Programma
09.00 uur Maastricht Halteringsplaats Maasboulevard (schuin tegenover Stayokay)
09.30 uur Huis van de Burger te Eijsden-Margraten (arch. Harold Janssen SATIJNplus)
10.30 uur Boerderij Grubbehoeve te Banholt (arch. Jeanne Dekkers)
11.45 uur St. Benedictusberg te Lemiers (arch. Dom Hans van der Laan)
12.30 uur Politiebureau te Vaals (arch. Wiel Arets)
13.00 uur Wilhelminatoren te Vaals (arch. RuimteMakers Architectengroep)
14.00 uur Koningin Julianaplein te Vaals (arch. Humblé, Kemme, Lancée, Bruls)
15.00 uur Museumplein Limburg te Kerkrade met Cube Museum (arch. Shift Architecture
Urbanism)
16.00 uur Maankwartier te Heerlen (kunstenaar Michel Huisman)
17.30 uur Terugreis naar Maastricht
18.00 uur Aankomst Maastricht

1

!8

Excursie Roermond, 27 oktober 2018.
Roermond: stad waar Maas en Roer samenvloeien, bisschopsstad, stad met een groot Outlet
Centrum, stad van ‘El Rey’, stad met de ogen gericht op de toekomst. We zullen Roermond
architectonisch en stedenbouwkundig nader gaan verkennen. Dat doen we door ons te laten
begeleiden door architect Maarten Engelman, die aan het hedendaagse gezicht van Roermond in belangrijke mate heeft bijgedragen en door ons ook te laten informeren door Hans
Hoorn, die als voormalig voorzitter van de welstandscommissie in het verleden nauw bij de
vraagstukken van ruimtelijke kwaliteit in Roermond betrokken is geweest. We hebben een
ambitieus programma opgesteld. Leer Roermond nader kennen en laat je verrassen door de
talrijke initiatieven op het gebied van hedendaagse architectuur, zorg voor het cultureel erfgoed, herbestemming van het sacrale en industrieel erfgoed, maar ook de aandacht voor de
openbare ruimte en voor bedrijventerreinen!
Programma
08.30 uur Vertrek Maastricht
09.30 uur Koffie en vlaai in Hotel en Brasserie aan het Stationsplein (arch. Kern Architecten)
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• 10.00 uur Wandeling langs:
• Watertoren van Sybold Van Ravenstein, omgebouwd tot een woning (arch. Harrie Verbruggen)
• Spoorwegtunnel (arch. Sybold van Ravesteyn)
• Restauratie en uitbreiding Moutfabriek aan de Spoorlaan (arch. Kern Architecten)
• Stadswoningen Nassaustraat Roermondse Veld (arch. Kern Architecten)
• Heilig Hartkerk (arch. C. Franssen)
• Uitbreiding Hotfloor Laurentius ziekenhuis (arch. Wiegerinck Architectuur)
• Zorghotel bij Laurentius Ziekenhuis (arch. Van Aken Architecten)
• Wonen Limburg (arch. studiomfd)
• Gerechtsgebouw nabij Zwartbroekplein (arch. A. Sip)
12.00 uur Bezoek Cuypershuis (MJK gratis; anders Euro 6,=) 13.00 uur Lunch in bus
(lunchpakket)
Busrit langs:
• Nationaal Nederlands Indië Monument 1945-1962 (ontwerpers Wijnand Thönissen en
Dick van Wijck)
• Herbestemming Koepelkerk van Peutz (arch. Wehrung Architecten)
13.30 uur
• Bezoek ECI Cultuurfabriek (arch. o.a. Maarten Engelman, Ton Kleinjans, Marion Pieters)
• Wijkje met grondgebonden woningen (arch. Maarten Engelman)
• Natalinitoren (arch. Natalini Architetti)
• Aureoolgebouw (arch. Matthieu Bruls)
• Restauratie Steenen Trappen (arch. M. Hermans MH1architecten)
• Woningbouw binnenstad (arch. Fons Rats)
• Ontvangstgebouw Sint Christoffelkathedraal (arch. J. Hamers)
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• Sint Christoffelkathedraal (gebrandschilderde ramen van meerdere kunstenaars)
• Restauratie Munsterkerk (arch. Pierre Cuypers)
• Appartementencomplex tegenover het voormalige bisschoppelijke paleis (arch. Maarten
Engelman)
• Hotel Het Arresthuis in voormalige gevangenis (arch. Maarten Engelman)
17.00 uur Busrit langs:
• Designers Outlet Centrum (arch. Kern Architecten)
• Retail Park Roermond (A73) (arch. NIO Architecten)
• Kenniscentrum Rabobank (arch. Maarten Engelman)
18.30 uur Aankomst Maastricht

Bestuur en Programmaraad
De samenstelling van bestuur en programmaraad van TOPOS was eind 2018 als
volgt:
Bestuur
Nico Nelissen, voorzitter
Guido Quanjel, secretaris
Wim Heuts, penningmeester
Will Kohlen, lid
Jos Kramer, lid
Programmaraad
Math Reneerkens
Roland van Bussen
Bart Bux
Ivo Roosbeek
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TOPOS dankt Vrienden en Sponsoren voor hun jaarlijkse bijdrage!
Hoofdsponsoren
• Mosa

• Architecten aan de Maas Maastricht – Rotterdam

!
Sponsoren
• SATIJNplus Architecten Born

• Architectenbureau van de Staay Maastricht

!
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• iNeX Architecten Maastricht
!
• Frencken Scholl Architecten Maastricht

!
• N Architecten

!
• Oostwegel Collection

• Bpd ontwikkeling

!
• 3W real estate
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• Bouwbedrijf Lemmens Maastricht / Valkenburg

!
• AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV

!
• van der Werf & Nass bv

• !
DEDRIE architecten, De Steeg 3, Schimmert

!
• Quanjel Bouwkundig Advies en Management

• Boudewijn Snelder
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