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Maastricht, voorjaar 2020. 

TOPOS, Architectuurcentrum Maastricht, organiseerde in april 2020 een quiz over schetsen 
van Maastricht gemaakt door de architect Teun Swinkels. In totaal werden 21 schetsen 
geplaatst op de website van TOPOS www.toposmaastricht.com. Gegeven de vele positieve 
reacties op deze ‘schetsenquiz’ is - in samenwerking met ‘Architecten aan de Maas’ [waarvan 
Teun een van de ‘founding fathers’ was] - besloten om deze serie schetsen, aan een breder 
publiek ter beschikking te stellen. 
De schetsen van Teun Swinkels geven een beeld van Maastricht van de afgelopen jaren.  
Ze getuigen van een gevoelig oog voor dierbare plekken en gebouwen in Maastricht. 
Het zijn ‘snelle’ schetsen waarbij vooral de globale impressie inzake de dominante 
karakteristieken van de plek en/of het gebouw kenmerkend zijn. 
De schetsen illustreren een architectonische kijk op de werkelijkheid waarbij volume, 
massa, geleding, compositie en opvallende details van de objecten de constituerende 
elementen vormen. In dit opzicht voegen ze - naast foto’s, films, schilderijen, boeken en 
gedichten - een bijzondere kijk op Maastricht toe. 

Prof. dr. Nico Nelissen, voorzitter TOPOS 



... Ik pleit voor het tekenen als een belangrijke 
natuurlijke vaardigheid voor iedereen, zeker voor 
vormgevers en architecten.
Iedereen kan tekenen: Begin te noteren wat je 
aantreft, in een A5-schetsboekje, thuis, op reis, 
bij het werk en dateer je indrukken, maak een 
reeks en je inspiratie groeit. Zoek je eigen vorm en 
materiaal, geen twee tekenaars tekenen hetzelfde! 
Als je over jaren je tekeningen bekijkt, dan weet 
je wat je toen deed, voelde en bezielde, een 
herinneringsmachine, een schat van belevenissen 
... 

Teun Swinkels



Blik vanaf de St. Pietersberg op Maastricht



Onze-Lieve-Vrouwebasiliek



Westwerk St. Servaasbasiliek en toren St. Janskerk



Klooster ‘Zusters Onder de Bogen’



Stadsmuur aan de Looiersgracht



Cellebroederskapel



Waalse kerk



Huys op den Jeker



Huisje Misericordeplein



St. Servaaskermis op het Vrijthof



Tekening vanaf caféterras op de Markt



Stenenwal in Wyck



Huis Franciscus Romanusweg



Ingang Mergelgroeve onder de Apostelhoeve



Kapelletje Lanakerveld



Hoofdingang ENCI-terrein



Trap van de ENCI-groeve



Brugdeel in Frontenpark



Kasteel Borgharen in restauratie



Sluis te Limmel [gesloopt]



Molen van Gronsveld



Teun Swinkels heeft het laatste woord 

Ik heb bouwkunde gestudeerd aan de TU Delft (destijds heette het TH Delft) en ben daar 
in 1960 afgestudeerd. Als architect heb ik steeds met plezier en trots gewerkt binnen het 
architectenbureau, dat nu ‘Architecten aan de Maas’ heet. Dit bureau wordt tegenwoordig 
geleid door Han Westelaken, Jan de Jong, Sylvie Smeets en Roland van Bussel.  
Het bureau werd in 1928 opgericht, nu ruim 90 jaar geleden en werkte en werkt veel voor 
de gezondheidszorg, ouderenzorg en onderwijs, projecten van lange adem en met inbreng 
van velen uit het bureau. Ik heb mogen samenwerken met de stichters: Teun Swinkels Sr 
en Bart Salemans, en met de architecten: Frans Knibbeler, Gerard Passchier, Rob Bonneur, 
Jan de Jong, Han Westelaken en Jaap Dulfer. De veranderingen in het architectenberoep 
gedurende de lange tijd dat het bureau bestaat zijn groot, maar er is een constante: het 
streven naar een hoge kwaliteit in functionaliteit en beleving.  
Tekenen in de vorm van reisschetsen en snelle schetsen is voor mij een ontspanning, 
sommigen zeggen een passie!




