
 
TOPOS Architectuurcentrum Maastricht Verslag 2019  

TOPOS State of the art  

Gedurende het jaar 2019 heeft TOPOS een grote reeks activiteiten georganiseerd die 
passen binnen de eerder opgestelde Strategienotitie en die beogen om zowel 
inhoudelijk, als qua presentatie in te haken op nieuwe trends in de maatschappij. 
TOPOS ziet zichzelf als een platform voor (toekomstige) ontwerpers, lokale 
overheid, bouwwereld, bedrijfsleven en vooral ook voor burgers om mee te denken 
en van gedachten te wisselen over de vele architectonische, stedenbouwkundige, 
landschappelijke, cultuurhistorische en ruimtelijke vraagstukken waarvoor de stad 
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, 

nieuwe doelgroepen,  
meer burgers en vooral jongeren actief bij de vraagstukken betrekken en belangrijke 
inzichten van buiten aan de stad en regio kenbaar maken, 

nieuwe presentatievormen.  

Dit wil TOPOS bereiken door middel van een reeks activiteiten, zoals:  

de Dag van de Architectuur,  
dagexcursies naar steden in de Euregio,  
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 instituten en verenigingen, zoals de Academy 
of Architecture, Academie van Beeldende Kunsten, Vrienden van het Museum aan 
het Vrijthof, Alliance Française afdeling Maastricht 

als ook het op locatie de discussie aangaan met de ontwerpers en betrokken partijen. 



TOPOS activiteiten 2019  

In 2019 vonden de onderstaande activiteiten plaats: 

 

 



 

 

De schoonheid van verval en de strijd tegen het 
verval van schoonheid 

Di 25.06.2019 / 20.00 uur 

Prof. Nico Nelissen gaat in op het lot van verwaarloosde oude gebouwen, maar ook op pogingen om oude 
gebouwen weer hun oude luister terug te geven en ‘nieuwe schoonheid’ te creëren. Speciale aandacht voor de 
Maastrichtse ervaringen. 


Na afloop gelegenheid tot bezoek van de tentoonstelling van Jan Stel over ‘De schoonheid van verval’: MANMADE 
NO HUMAN.

Locatie: Grand Café Soiron, 
Museum aan het Vrijthof 
Maastricht  

Toegang Euro 5,- op 
vertoning MJK of 
Vriendenkaart MahV (incl. 
consumptie) |  

Aanmelding verplicht: 

n.nelissen@xs4all.nl 



 

 

 



TOPOS Dag van de Architectuur   

TOPOS Architectuurexcursie Venlo 

Maak kennis met recente architectuurprojecten in Venlo, onder andere op het 
gebied van het circulair bouwen 
 

Zaterdag  06 april 2019 

Venlo: een stad die tijdens de Tweede Wereldoorlog enorme verwoestingen heeft 
meegemaakt. Deze stad is met grote voortvarendheid opnieuw opgebouwd, waarbij 
veel aandacht is geschonken aan het herstel van het cultureel erfgoed, maar ook veel 
zogeheten ‘Wederopbouwarchitectuur’ tot stand is gekomen. Venlo heeft zich de 
laatste jaren op de kaart gezet met architectonisch boeiende nieuwbouw binnen de 
historische context, herbestemming van het cultureel erfgoed, herontwikkeling van 
het havengebied, nieuwbouw langs de Maasoever, nieuwbouw bij gelegenheid van de 
Floriade en niet te vergeten … de nadruk op circulair bouwen. Van dit laatste is 
vooral het stadskantoor en het Enexisgebouw illustratief. We gaan de stad bezoeken 
en verheugen ons daarbij op de begeleiding van Marion Pieters (die bij veel projecten 
in Venlo betrokken is geweest). 

Programma 
08.00 uur Vertrek Maastricht per luxe touringcar 

Normandy is een ‘urban-chiq’ 
bar-restaurant, gevestigd op de 
plek van het voormalig ‘brand 
Beerhoes’ en vernoemd naar de 
daaraan voorafgaande brasserie 
La Normandie. Het architec- 
tonisch ontwerp is van de hand 
van architect Jo Coenen en wordt 
vergezeld door werk van Wolf 
Zobel en Paul Koenen (terrazzo), 
Claudy Jongstra (textiel) en kunst 
uit de galerie van Cokkie Snoei. 
Wees welkom en bewonder de 
verfijnde sfeer.

SATIJNplus architecten       Jo Coenen architect                   

...door andere ogen
Ontdek de historische Brouwerij Bosch, beluister het laatste nieuws 
over de restauratie van Station Maastricht en de herinrichting van 
het Stationsplein met de nieuwe fietsenstalling, leer alles over de 
visie achter ‘glostel’ The Green Elephant, bewonder het verbouwde 
hotel Alex en bekijk het herstel van de ‘bres’ in de stadsmuur. 
Bekijk gebouwen eens door de ogen van de conceptbedenker, de ge-
bruiker, de architect, de vrijwilliger. De locaties vormen een mix van 
geschiedenis en cultuur van oude gebouwen, nieuwe bestemmingen 
in bestaande gebouwen en nieuwe stedelijke ontwikkelingen. 

Dag van de Architectuur 
De stad Maastricht neemt deel aan de landelijke Dag van de Archi-
tectuur. Deze dag is bedoeld om het publiek te laten zien wat archi-
tectuur betekent voor de beleving en leefbaarheid van een stad.

De organisatie in Maastricht is een belangeloze samenwerking van:

En alle deelnemende architecten, opdrachtgevers, Bouwend Neder-
land, Bureau Europa, Schunck, Lumière en Maastricht Bereikbaar.

Programma

...door  
 andere ogen

15 juni 2019 
van 10.00 tot 16.00 uurwww.dagvandearchitectuur.nl

Architectuur anders bekeken

Locatie Tapijnkazerne
Prins Bisschopsingel 

(ingang bouwterrein)

Opening 
Dag van de Architectuur 

10.00-10.30 uur

Hotel Alex
Stationsstraat 17A
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Samen met de Dag van de Bouw
www.dagvandebouw.nl

Op deze dag zetten de aannemers de hekken 
open om te laten zien wat er gebouwd wordt.  
Kom ook kijken op de drie bouwplaatsen.

     Nieuwbouw CPO Sphinxtuin, Maagdendries

     Nieuwbouw Polverpark, Polvertorenstraat

     Renovatie Tapijnkazerne, Prins Bisschopsingel

Het ontwerp van hotel Alex Maas-
tricht, onderstreept de schoonheid 
van het monument dat in 1896 
in eclectische stijl werd gebouwd 
en een onderdeel vormt van de 
19e eeuwse uitbreiding van Wyck. 
Het monument heeft weer in zijn 
architectuur, plasticiteit verkre-
gen door lichtgrijze accenten. De 
nieuwbouw, drie nieuwe hotelka-
mers, is met een eigen vormgeving 
toegevoegd. Op een andere wijze, 
representeert deze architectuur 
een rijk en lokaal ambacht.  

EEN PROJECT 
BEZOEKEN?

 TIP: bezoek ook de  
Dag van de Architectuur 
op 14, 15 en 16 juni in 
Heerlen, Maastricht en 

Weert!

Dat kan! Genoemde projecten  
zijn open voor bezichtiging.  

Kijk voor meer informatie en tijden  
op onze site: dagvandebouw.nlREGIONALE 

OPENING OM 

10:00 UUR
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WENST HAAR LEDEN  
VEEL SUCCES MET DE

OOIJEN - WANSSUM 
Gebiedsontwikkeling  
Geijsterseweg 11a

VENRAY 
Onderhoud Wonen Limburg 
Tedderstraat 

VENLO 
Verbouw Raad van Arbeid 
Nassaustraat 36

REUVER 
Afbouw herbestemming 
Greswarenfabriek  
Keulseweg 36

MAASTRICHT 
Nieuwbouw CPO Sphinxtuin 
Maagdendries

Nieuwbouw Polverpark  
Polvertorenstraat

Renovatie Tapijnkazerne 
Tapijnkazerne 11
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Kom op
 

de fiets! 



09.00 uur Koffie en vlaai 
09.45 uur Wandeling langs: 
Stationsgebouw (arch. Koen van der Gaast) 
Crescendo (arch. Bert Dirrix)  
Nedinsco (restauratie en verbouw arch. Bert Dirrix) 
Stadskantoor (arch. Kraaijvanger)  
Nieuwe Maasboulevard (stedenbouwkundig plan van Jo Coenen; woningbouw door 
Coenen, Arno Meijs en BIC Architects; supervisie Bert Dirrix) 
Uitbreiding Maaspoort (arch. Ger Rosier) 
11.30 uur Stadhuis Venlo. Bezichtiging van Stadhuis (restauratie en verbouw door 
arch. Marion Pieters i.s.m. Clevis-Kleinjans architecten (Nu 2.0 architecten)).  
Poppodium (arch. Architecten Cie i.s.m. Van Dongen-Koschuch Architecten)  
De Commissaris (arch. KCAP) 
Wilhelminapark met villabouw van 1900 en monumentaal park 
Valuascollege (uitbreiding arch. Jeanne Deckers)  
Metropool (gerestaureerde Jugendstil panden) 
Rijks HBS (nu woningbouw en kantoor)   
13.00 uur Lunch (lunchpakket) 
14.00 uur Domani Podium voor Morgen met bezichtiging interieur (arch. Ton 
Kleinjans en Marion Pieters). 
Limburgs Museum (arch. Jeanne Dekkers) 
15.30 uur Bustocht langs: 
Kazerneterrein 
Floriadeterrein (arch. Jo Coenen) 
Villa Flora (arch. Jón Kristinssons) 
Regiokantoor Enexis (arch. atelier PRO) 
RCGGZ (arch. Han van Westelaken, Architecten aan de Maas) 
Kloosters Zusters van Onze Lieve Vrouwe (arch. Han Westelaken) 
17.00 uur Vertrek Venlo 
18.00 uur Aankomst Maastricht 



TOPOS excursie Sphinxkwartier 

TOPOS Maand van de geschiedenis 

 

Met TOPOS recente architectuurprojecten bekijken 
Sphinxkwartier: Andrieskapel, Sphinxpassage, Muziekgieterij, Loods 5, 
Frencken | Scholl architecten 

Op zaterdag 26 oktober 2019 brengen we een bezoek aan enkele recent gereedgekomen 
projecten in het Sphinxkwartier te Maastricht. We laten ons informeren door de 
opdrachtgevers en de betrokken architecten die ter plekke toelichting zullen geven. 
Vanwege het (zeer) grote aantal inschrijvingen en om niemand teleur te stellen hebben we 
de totale groep opgesplitst in 5 groepen van ieder ongeveer 25 personen. We gaan een 
roulatiesysteem toepassen waarbij elk project ongeveer 35 minuten in beslag neemt.


Programma: 

13.30 uur Binnenlopen en koffie/thee

14.00 uur Welkomstwoord in het Belvedere infocentrum door Nico Nelissen en Erwin 
Gerardu


Groep 1 Nico 

14.15 uur Renė Holten en Jos Nijssen: restauratie en herbestemming Andrieskapel

14.50 uur Bart van den Boom: Sphinxpassage

15.25 uur Nicole en Marc Maurer: restauratie en nieuwe invulling poppodium 
Muziekgieterij (presentatie in infocentrum Belvedere)

16.00 uur Erwin Gerardu: Restauratie en herbestemming Loods 5

16.35 uur Huub Frencken en Peter Scholl: nieuw onderkomen Frencken | Scholl 
architecten in Eiffelgebouw

17.10 uur Borrel (op eigen kosten) ergens in de omgeving


Groep 2 Math 

14.15 uur Bart van den Boom: Sphinxpassage

14.50 uur Nicole en Marc Maurer: restauratie en nieuwe invulling poppodium 
Muziekgieterij (presentatie in infocentrum Belvedere)

15.25 uur Restauratie en herbestemming Loods 5

16.00 uur Huub Frencken en Peter Scholl: nieuw onderkomen Frencken | Scholl 
architecten in Eiffelgebouw

16.35 uur Renė Holten en Jos Nijssen: restauratie en herbestemming Andrieskapel

17.10 uur Borrel (op eigen kosten) ergens in de omgeving




Bestuur en Programmaraad  
De samenstelling van bestuur en programmaraad van TOPOS was eind 2019 als 
volgt:  

 
Bestuur  
Nico Nelissen, voorzitter  

Guido Quanjel, secretaris  

Wim Heuts, penningmeester  

Will Kohlen, lid  
Jos Kramer, lid  

 
Programmaraad  
Math Reneerkens  

Roland van Bussel  

Bart Bux  
Ivo Roosbeek  

TOPOS dankt Sponsoren en Vrienden voor hun jaarlijkse bijdrage! 

SPONSOREN


