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THEMA ‘Nieuwe kansen voor de architectuur: terug naar de essentie!’ 

Het Jaarprogramma van TOPOS stond in 2015 in het teken van ‘Nieuwe kansen voor de 
architectuur: terug naar de essentie!’ Na jaren van crisis begonnen zich kansen voor een nieuw 
begin af te tekenen. Hoewel nog broos, heeft er alle schijn van dat ruimtelijke ontwikkelingen 
in Maastricht die de afgelopen jaren vastliepen, langzaam weer op gang komen. Tijdens de 
jaren van relatieve stilstand heeft een herijking plaatsgevonden: basiswaarden zijn 
geherdefinieerd of bevestigd. De projecten zijn ‘bescheidener’ geworden, maar misschien 
daardoor ook sterk bij de essentie komen te liggen. Er wordt momenteel nadruk gelegd op het 
garanderen van voldoende, kwalitatieve woningen voor minder draagkrachtigen, op het 
inrichten van een goede projectorganisatie en het bouwen met een minimum aan 
milieubelasting en sociale kosten. Er zijn nu ook projecten die na de periode van herbezinning 
een kans lijken te krijgen om juist nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen. Het gaat hierbij 
onder andere om ontwikkelingen van nieuwe bouwtechnieken, die de interesse opwekken van 
de bouwindustrie. Als de crisis van de afgelopen jaren ons iets heeft geleerd dan is het wel een 
dieper bewust zijn van waar we mee bezig zijn en hoe nieuwe ontwikkelingen zich verhouden 
tot hun context. Het gevolg van een en ander is dat oude waarden en nieuwe waarden in 
concrete projecten nu bij elkaar komen. Het is tegen de achtergrond van deze gedachten dat 
door TOPOS in 2015 een lezingenreeks is uitgevoerd. 

ALGEMENE LEZINGENREEKS 
De reeks bestond uit de hieronder genoemde lezingen. Bij ieder van de lezingen wordt de 
achtergrond vermeld, de doelstelling, de presentaties, de inleiders en discussianten, als ook 
het aantal deelnemers per bijeenkomst. 

1.Duurzaamheidsoorlog voorbij? 
05 januari 2015 
Duurzaamheid als begrip blijkt soms niet meer dan een wassenneus. Al 25 jaar verzet de 
bouwlobby zich succesvol tegen overheidseisen rond duurzaam materiaalgebruik. 
Opdrachtgevers en bouwers halen hun neus op voor de vrijblijvende milieuregels van minister 
Blok. Gemeenteambtenaren boycotten de voorschriften uit het Bouwbesluit. Fabrikanten 
klagen over de peperdure en weinigzeggende levenscyclusanalyses, die ze moeten laten 
maken om opdrachten binnen te halen. 
Politiek journalist Thomas van Belzen beschrijft in ‘Duurzaamheidsoorlog’ de geschiedenis 
van het falende duurzaamheidsbeleid. Zijn interviews met tientallen deskundigen, architecten, 
aannemers, toeleveranciers, lobbyisten, oud-ministers en oud-staatssecretarissen onthullen een 
groot spanningsveld tussen milieuambities en financiële belangen. In de wereld van duurzaam 
bouwen blijkt er sprake van verwarring, wantrouwen, bedreigingen, rechtszaken en 
mislukkingen. Tegelijkertijd is bijna iedereen het erover eens dat we zuiniger moeten 
omspringen met grondstoffen. Helaas heeft deze overtuiging slechts kleinschalige successen 
opgeleverd. Dit boek is echter niet alleen kritisch, maar biedt ook inspirerende ideeën richting 
een circulaire economie. 
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Het aantal aanwezigen bedroeg circa 80 personen, waaronder naast architecten en 
stedenbouwers, ook betrokkenen bij de milieuproblematiek, energie en duurzaamheid, 
 
2. Nieuwe kansen voor grootschalige verduurzaming woningbouw 
02 februari 2015 
Een groot deel van de woningvoorraad in Nederland is in handen van 
woningbouwcorporaties. Grootschalige verduurzaming van de voorraad bleek tot voor kort 
zeer moeilijk te realiseren. De omvang van dit probleem, het uitgebreide scala aan 
energietechnische problemen en de daarmee samenhangende hoge kosten van renovatie en 
verduurzaming blijken in de praktijk een groot struikelblok. Onder druk van oplopende 
energiekosten en woonlasten interesseren veel woningbouwcorporaties zich momenteel toch 
serieus voor het op grote schaal verduurzamen van hun vastgoed. Dat de waarde van hun bezit 
hierbij toeneemt, is een extra stimulans voor het treffen van energiemaatregelen. 
Afgelopen jaren zijn enkele pilotprojecten gerealiseerd die hebben aangetoond hoe 
grootschalige verduurzaming van het corporatiebezit aangepakt kan worden. Een voorbeeld is 
van architectenbureau Teeken-Beckers. Zij hebben voor Woningcorporatie Heemwonen in 
Kerkrade-West een grootschalige renovatie gerealiseerd. Op seriematige wijze werden deze 
woningen getransformeerd naar bijna 0-energiewoningen. Het eindresultaat mag spectaculair 
genoemd worden; de woningen zijn bijna onherkenbaar getransformeerd. 
Woningbouw uit de naoorlogse periode kent een grote uniformiteit. Daardoor hebben de 
pilotprojecten ook de interesse van de bouwindustrie gewekt. Een serieuze nieuwe markt lijkt 
voor hen het aanboren waard. Verschillende bouwondernemingen en producenten van 
bouwproducten hebben de handen ineengeslagen en ontwikkelen momenteel een 
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gestandaardiseerd totaalpakket voor het verduurzamen van de typische Nederlandse 
rijtjeswoning. 
Hoe is dit gestandaardiseerd verduurzamingspakket tot stand gekomen? In welke mate is er 
sprake van standaardisatie? Hoe verloopt de samenwerking tussen de verschillende partijen 
aan de vraag- en aanbodzijde? Wat zijn de financiële consequenties voor de huurders van de 
gerenoveerde woningen? Wat zijn de consequenties voor de architectuur van deze woningen: 
wordt de uniformiteit in de naoorlogse woningbouw nog verder versterkt? In hoeverre 
respecteren de nieuwe duurzaamheidspakketten de bestaande vormgeving van de woningen? 
Is het mogelijk de kenmerkende architectuur in stand te houden? 

 
Het aantal aanwezigen bedroeg circa 90 personen, waaronder naast architecten en 
stedenbouwers, ook studenten in de ontwerpende disciplines van de universiteit en de 
hogescholen in Maastricht. 

3. Vastgelopen maar toch weer op gang? Nieuwe kansen voor het Sphinxgebied. 
02 maart 2015  
In 2014 jaar werden in TOPOS-verband de eerste voorzichtige stappen in de hernieuwde 
ontwikkelingsaanpak voor het voormalige industrieterrein Sphinx toegelicht aan de hand van 
de voorgenomen cascorestauratie van het monumentale Eiffelgebouw en de nieuwbouw 
plannen voor de Pathé-bioscoop. Wat is de stand van zaken nu? Welke rol speelt de 
stedenbouwkundige supervisor voor Sphinx-Noord, Frits Palmboom, in de ruimtelijke en 
programmatische ontwikkeling van deze 'verborgen stad in de stad’? Welke werkwijze wordt 
gehanteerd en welke middelen ingezet om de potenties van het gebied bloot te leggen? Is er 
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sprake van welbewuste regie of slechts van verleiding en bijsturing? Beoogd wordt tevens 
inzicht te geven in de verschillende 'rollen' die de(ze) stedenbouwkundige speelt in 
vergelijkbare opgaven van stedelijke transformatie. Hoe is het gelukt om na jaren van 
stilstand dit grootschalige project toch weer op gang te krijgen? 

 
Het aantal aanwezigen bedroeg circa 120 personen, waaronder naast architecten en 
stedenbouwers, vele geïnteresseerden in het Belvedèregebied, als ook vertegenwoordigers van 
verschillende politieke partijen uit de lokale politiek. Ook waren er veel ambtenaren van 
gemeente en Provincie. 

4. Modern boeren op oude hoeves 
13 april 2015 
Het Zuid-Limburgse landschap telt nog heel wat karakteristieke monumentale boerderijen. 
Veel van deze hoeves functioneren nog steeds als agrarisch bedrijf. Om met de tijd mee te 
kunnen gaan, bestaat er vaak een behoefte aan uitbreiding. De schaal van een moderne 
uitbreiding staat vaak niet in verhouding tot de schaal van de oorspronkelijke boerderij. Dit 
terwijl alle betrokkenen van boer tot omwonende niets liever willen dan het bestaande 
karakter van de hoeve te behouden.  
Om te onderzoeken hoe oude, karakteristieke en vaak monumentale boerderijen in Zuid-
Limburg aangepast kunnen worden aan een moderne ruimtevraag van agrarische bedrijven 
zijn Provincie Limburg, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en de Limburgse Land- 
en Tuinbouwbond (LLTB) een samenwerkingsproject gestart. Onder de titel “Modern boeren 
op oude hoeves” werken specialisten van deze instituten samen met de agrarische bedrijven 

 4



aan zorgvuldig ingepaste uitbreidingsprojecten voor een aantal karakteristieke boerderijen in 
Zuid-Limburg. 
Hoe krijgen ondernemers op monumentale en karakteristieke hoeves in Zuid-Limburg de 
ruimte om hun bedrijf te ontwikkelen? Wat betekent dit voor de uitstraling van het bedrijf en 
de omgeving? Hoe kunnen oude hoeves verder ontwikkeld worden in balans met hun 
landschappelijke omgeving? In deze lezing een verkenning van de problematiek en een 
presentatie van de eerste resultaten van dit project. 

 
Het aantal aanwezigen bedroeg circa 70 personen, waaronder naast architecten en 
stedenbouwers, vele geïnteresseerden in de landelijke bouwkunst en in de ontwikkelingen van 
het Heuvelland. Er waren ook eigenaren van boerenbedrijven die wilden weten wat de 
mogelijkheden tot uitbreiding van hun bedrijf was. 

5. Is er een nieuwe toekomst voor de sociale huurwoningen in Maastricht? 
11 mei 2015 
Steden hebben een bepaalde ‘ijzeren voorraad’ sociale huurwoningen nodig om het aanbod 
betaalbare woningen op peil te houden. In de meeste gemeenten zijn er afspraken gemaakt 
tussen gemeentebestuur en de aldaar actieve woningcorporaties over het gewenste aantal 
sociale huurwoningen, zo ook in Maastricht. Deze afspraken hebben meestal betrekking op 
huurprijsniveau, woninggrootte, woningtype en ligging binnen de stad. 
Onderzoeksbureau RIGO heeft in opdracht van Gemeente Maastricht in 2010 berekend dat er 
in Maastricht behoefte is aan een kernvoorraad van 18.590 woningen en dat de ijzeren 
voorraad 20.290 woningen bedroeg. Een krappe ruimte dus van 1.700 woningen.  
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Ten gevolge van recente wijzigingen in het nationale beleid rondom woningbouwcorporaties 
(extra huurstijgingen, verhuurderheffing, etc.) en ten gevolge van enkele financiële debacles 
zoals het Campusproject van Servatius en een te grote derivatenportefeuille bij Woonpunt, 
zijn deze Maastrichtse woningbouwcorporaties in hoog tempo hun bezit aan het verkopen. Zo 
heeft Servatius in zijn herstelplan aangekondigd de komende tijd 1.900 woningen te willen 
verkopen. 
Deze trend brengt de kernvoorraad direct in gevaar. En dit terwijl Maastricht een wachtlijst 
heeft voor woningzoekenden voor een sociale huurwoning. Bovendien stijgen de huren 
momenteel zeer sterk t.g.v. het eerder genoemde regeringsbeleid waardoor steeds minder 
woningen tot de kernvoorraad blijven behoren. 
De Maastrichtse bevolking is de afgelopen 5 jaren met 1.000 inwoners per jaar gestegen. Dit 
vergroot de druk op de woningmarkt verder. Maar corporaties ontwikkelen vrijwel geen 
nieuwe woningbouwprojecten om de kernvoorraad aan te vullen. Waarom is dit het geval? En 
welke oplossingen zouden hiervoor aangedragen kunnen worden? Wat is het belang van een 
‘gezonde kernvoorraad’ voor Maastricht? 
 

 
Het aantal aanwezigen bedroeg circa 100 personen, waaronder naast architecten en 
stedenbouwers, vele geïnteresseerden in de sector van de sociale woningbouw. Er waren de 
nodige medewerkers van woningcorporaties en ook vertegenwoordigers van de Woonbond. 
Bovendien waren er veel vertegenwoordigers van deverschillende politieke partijen uit de 
lokale politiek. 
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6. Victor de Stuers oeuvre-lezing: Mathieu Bruls. Een kwalitatieve bijdrage aan de 
architectuur van de stad 
08 juni 2015 
Vanaf 2015 herintroduceert TOPOS de Victor de Stuers-oeuvrelezing. De Victor de 
Stuersprijs wordt jaarlijks door de Gemeente Maastricht uitgereikt om een waardevolle 
architectonische bijdrage aan de stad te erkennen. De prijs wordt alternerend aan een 
nieuwbouw en een renovatie/hergebruik-project uitgereikt. Afgelopen jaar ontving Mathieu 
Bruls de Victor de Stuersprijs voor een klein “poolhouse” oftewel een zwembad-paviljoen in 
de tuin van een stadswoning. Het werk van Mathieu Bruls, al vele jaren werkzaam vanuit 
Maastricht, kenmerkt zich door een uitgesproken detaillering en rijk materiaalgebruik. De 
aandacht voor ruimtelijkheid, detaillering en materiaalgebruik in dit hele kleine project 
werden door de jury van de Victor de Stuersprijs sterk gewaardeerd. Dat deze prijs werd 
uitgereikt aan dit zeer bescheiden project geeft blijk van een herwaardering voor 
vakmanschap en kwaliteit binnen de ruimtelijke disciplines. 
 

 
Het aantal aanwezigen bedroeg circa 120 personen, waaronder naast architecten en 
stedenbouwers, veel studenten van de Academie van Bouwkunst, van de Hogeschool Zuid en 
van de Jan van Eyck Academie. 

7. Nieuwe rol voor de ontwerper 
14 september 2015 
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Met ‘Werken aan ontwerpkracht’ de actieagenda voor architectuur en ontwerp 
2013-2016 richtte het Rijk de aandacht op ‘de excellente en effectieve bijdrage die 
architectuur en ruimtelijk ontwerp aan de ruimtelijke en culturele ontwikkeling en de 
versterking van de internationale economische positie kan hebben.’ De instrumenten en 
middelen die werden ingezet, richtten zich op de eigen rol en verantwoordelijkheid van het 
Rijk, maar ook op het versterken van lokale en regionale kwaliteit en kracht. De 
ontwerpdialoog ‘Making Projects’ probeert in bestaande projecten het ontwerp als verkenning 
van de opgave en niet als schets van de oplossing te bevorderen. Daartoe biedt het ruimte 
voor experiment, reflectie en betrokkenheid van onverwachte partijen. 
Maar hoe wordt daar op lokaal niveau mee omgegaan? Hebben de steden in (Eu)regio Zuid-
Limburg een cultuur van ontwerpen? Hebben ze misschien wel een eigen ontwerpcultuur? 
Maastricht experimenteert in een aantal gebieden met nieuwe vormen van planontwikkeling. 
De lokale 'stadsmakers'  (ondernemers, bewoners, belangengroepen) worden daarbij 
uitgedaagd een bijdrage te leveren aan de invulling van de te ontwikkelen gebieden, zoals het 
Frontenpark en de Tapijnkazerne. Komende uit een sterk 'stadsontwerpende traditie' waarbij 
het ruimtelijk ontwerp vaak een drijvende kracht achter de gewenste ontwikkeling was, lijkt 
nu een periode aan te breken, waarbij het vlekkenplan de ruimte biedt aan een veelheid aan 
ideeën en invullingen. Wordt de regie op ruimtelijke kwaliteit en een coherent stadsbeeld, nu 
losgelaten ten behoeve van programmatische flexibiliteit? Aan de hand van actuele 
ontwikkelingen in deze projecten wordt de rol van het ontwerp met een aantal van de 
hoofdrolspelers onderzocht. 
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Het aantal aanwezigen bedroeg circa 60 personen, waaronder naast architecten en 
stedenbouwers, veel studenten uit de ontwerpende disciplines. 

8. Een nieuwe houtbouwtraditie? 
12 oktober 2015 
Zuid-Limburg kent een lange traditie van houtbouw. Veel vakwerkhuizen sieren het 
landschap. De laatste paar eeuwen is deze traditie echter volledig in de vergetelheid geraakt. 
In deze regio zijn momenteel weinig tekenen dat deze traditie ooit nieuw leven ingeblazen zal 
worden. Dit terwijl elders onder druk van  duurzaamheid steeds meer initiatieven opduiken 
om houtbouw op grote schaal toe te passen. Met name in Duitsland, Scandinavië en 
Oostenrijk worden de laatste jaren interessante en grootschalige houtbouwprojecten 
gerealiseerd. Ook in andere delen van Nederland werken enkele gedreven architecten, zoals 
Korteknie-Stuhlmacher en Onix aan vernieuwende houtbouwprojecten. 
De sterk geïndustrialiseerde Nederlandse bouwkolom lijkt niet bereid of in staat om de 
ontwikkeling van houtbouw op grote schaal op gang te brengen. Zij blijven zich concentreren 
op de conventionele mix van de hoofd-bouwmaterialen staal, (gas)beton, kalkzandsteen en 
baksteen. Search Architects uit Amsterdam (Bjarne Mastenbroek) heeft in samenwerking met 
Westcord Hotels onlangs een tender gewonnen voor een geheel uit hout gebouwd hotel op de 
kop van het KNSM-eiland: Hotel Jakarta.  
Waarom komt houtbouw en hoogbouw in hout in Nederland niet of nauwelijks van de grond? 
Welke economische, sociale en regeltechnische motieven liggen daaraan ten grondslag? Zijn 
deze gerechtvaardigd of kan houtbouw een volwaardig alternatief zijn voor de mix van 
conventionele materialen? Is het Hotel Jakarta-project misschien in staat om een kentering te 
weeg te brengen in de Nederlandse bouwcultuur?  
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Het aantal aanwezigen bedroeg circa 90 personen, waaronder naast architecten en 
stedenbouwers, veel geïnteresseerden in houtbouw. Zowel uit de wereld van de aannemers, 
als uit de wereld van bouwadviesbureaus was er grote belangstelling. 

9. Terug naar de essentie: autarkisch bouwen 
09 november 2015 
Voor vele mensen is autarkisch wonen een droom. Zeker nu energieprijzen stijgen en 
energielevering onzekerder lijkt te worden, zijn er steeds meer opdrachtgevers die ‘duurzaam’ 
willen bouwen. Vaak wordt er gestreefd naar een zo laag mogelijk energieverbruik en wordt 
een deel van de energie zelf opgewekt door middel van PV-cellen, zonneboilers, 
warmtepompen en kleine windmolens. Maar een volledig onafhankelijke woning, niet alleen 
op het gebied van energie maar ook op het gebied van water, blijkt nog altijd zeer moeilijk te 
realiseren. Toch zijn er enkele pioniers op dit gebied. Zij zijn in de afgelopen jaren het ideaal 
van ‘autarkisch wonen’ zeer kort genaderd. Door met de opdrachtgevers en/of ontwerpers van 
een aantal zeer verschillende architectuurprojecten te spreken, wordt onderzocht wat de 
praktische moeilijkheden én mogelijkheden zijn bij het realiseren van een autarkische woning. 
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Het aantal aanwezigen bedroeg circa 60 personen, waaronder naast architecten en 
stedenbouwers, vele geïnteresseerden in duurzaamheid en CO2 neutraal bouwen.  
 
10. IBA2020: Parkstad opnieuw uitvinden 
07 december 2015 
In Parkstad, de samenwerkende gemeenten rondom Heerlen, Brunssum en Kerkrade, zal de 
komende jaren een Internationale Bau-Ausstellung (IBA) tot stand worden gebracht. Een IBA 
is een van oorsprong Duitse manifestatie die meerdere jaren duurt. Daarbij vormt een stad of 
regio een laboratorium voor ruimtelijke ontwikkeling oa. door middel van het uitvoeren van 
onderzoeksprojecten, tentoonstellingen, symposia en innovatieve bouwprojecten. De 
resultaten van de IBA Parkstad moeten in een afsluitende manifestatie in 2020 zichtbaar zijn. 
Jo Coenen, architect en voormalig rijksbouwmeester is onlangs aangesteld als directeur van 
IBA Parkstad en pleit momenteel voor het allereerst leggen van een solide basis van 
onderzoek en kennis en het ontwikkelen van een overkoepelende, samenhangende strategie 
voor deze Bau-ausstellung. Naar zijn mening kan pas daarna het ontwikkelen en realiseren 
van concrete projecten van start gaan. 
De centrale vraag van de IBA Parkstad zal zijn: Hoe transformeer je een gebied dat met sterke 
bevolkingskrimp geconfronteerd wordt? Het doel van deze transformatie is de ruimtelijke 
kwaliteit op alle schaalniveaus van landschap tot woning, te verbeteren. Enkele van de meest 
recente IBA’s zoals bijvoorbeeld Hamburg en Berlijn, waren erop gericht om stedelijke 
gebieden te laten groeien op een kwalitatief verantwoorde wijze; in Hamburg door het 
hergebruiken en herinrichten van verouderde haven- en industriegebieden en in Berlijn door 
het verkennen van nieuwe vormen van sociale huisvesting. Echter, veel perifere gebieden in 
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Europa worden momenteel, net als Parkstad, geconfronteerd met bevolkingskrimp zowel ten 
gevolge van vergrijzing als door een nieuwe verstedelijkingstrend. Daardoor heeft IBA 
Parkstad de kans een toonaangevend experiment te worden waar veel Europese regio’s van 
kunnen leren. 
 
Enkele belangrijke vragen die binnen IBA Parkstad beantwoord zullen moeten worden zijn: 
Welke ruimtelijke thema’s zullen de speerpunten van IBA Parkstad vormen? Welke 
ruimtelijke aspecten in Parkstad geven deze regio momenteel ruimtelijke kwaliteit? Hoe 
kunnen deze aspecten versterkt worden? Welke verloren of in vergetelheid geraakte 
elementen kunnen herontdekt worden en worden ingezet om nieuwe ruimtelijke kwaliteit te 
scheppen? Nog een belangrijke vraag is: op welke manier kan de kwaliteitsslag gefinancierd 
worden? Tenslotte: hoe kunnen nieuwe samenwerkingsverbanden bijvoorbeeld tussen de 
aanwezige kennisinstituten (Universiteit Maastricht, RWTH Aachen, Hogeschool Zuyd, etc.), 
in de Euregio een bijdragen leveren aan de realisatie IBA Parkstad?  

 
Het aantal aanwezigen bedroeg circa 140 personen, waaronder naast architecten en 
stedenbouwers, vele geïnteresseerden in de ontwikkelingen van het voormalige mijngebied. 
Er waren veel mensen speciaal uit Heerlen en omgeving gekomen om de curator van IBA-
Parkstad te horen. 

BIJEENKOMSTEN ‘RAAKVLAKKEN’ 
Bijeenkomsten, najaar 2015 
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Topos heeft in 2015 in samenwerking Studium Generale van Maastricht University een 
bijeenkomst georganiseerd op het snijvlak van de interface tussen stedenbouw en architectuur.  
Topos heeft in 2015 in samenwerking Studium Generale van Maastricht University een viertal 
lezingen georganiseerd op het snijvlak van stedenbouw, architectuur en aangrenzende 
disciplines. Deze lezingen gaan over de stad en de gevolgen van verstedelijkingsprocessen die 
zich momenteel overal ter wereld afspelen. Deze processen worden vanuit een aantal 
verschillende dimensies belicht.  

Henk Ovink zou een lezing geven over de consequenties van klimaatverandering voor steden. 
Helaas meldde dhr. Ovink zich 1,5 week van te voren af voor de lezing die enkele weken voor 
de grote klimaatconferentie in Parijs gepland was. Gelukkig hebben wij een vervanger kunnen 
vinden in de persoon van Peter Bosch van TNO. Hij verzorgde een lezing getiteld ‘Climate 
Proof Cities’. Aantal bezoekers: ongeveer 45. 

Zef Hemel zou een lezing geven over de schaalvoordelen van stedelijke regio’s en de 
consequenties voor het bestuur van deze netwerk steden. Helaas is deze lezing niet 
doorgegaan, omdat de heer Hemel dacht dat de lezing een dag later was. Hij zat thuis en de 
zaal zal vol. Deze lezing zal in de eerste helft van 2016 alsnog plaats vinden. Aantal 
bezoekers: ongeveer 80. 

In het voorjaar van 2016 zullen architect Ton Venhoeven en journalist Justin McGuirk 
lezingen geven over het belang van infrastructuur en mobiliteit voor wereldsteden 
(Venhoeven) en nieuwe vormen van stedelijk bestuur, met name in Zuid-Amerikaanse 
wereldsteden (McGuirk). 
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BIJEENKOMSTEN ‘EUREGIONALE BOUWCULTUUR’ 
In een reeks van vier lezingen werd in 2015 onderzocht of er binnen de Euregio een 
herkenbare, grensoverschrijdende, architectonische traditie bestaat. Vele eeuwen was het 
gebied tussen Maas en Rijn een redelijk coherent territorium waarbinnen de ontwikkelingen 
van samenleving, kunst en ook architectuur synchroon verliepen. Sinds de opkomst van de 
natiestaat gedurende de 19de eeuw, is deze coherente ontwikkeling langzaam verloren 
gegaan. Versterkt door taalverschillen hebben naburige gemeenschappen zich onafhankelijk 
van elkaar ontwikkeld en dientengevolge heeft hun culturele expressie een meer nationale 
oriëntatie gekregen. Echter, tot op de dag van vandaag bestaat er een sterke, hoewel vaak 
romantische en oppervlakkige, onderlinge interesse. In hoeverre is een gemeenschappelijke 
architectonische bouwcultuur nog steeds herkenbaar binnen de Euregio? En in welke mate 
vindt er culturele uitwisseling en wederzijdse inspiratie plaats? 

Het is evident dat bouwindustrieën zich in de verschillende landen specifiek hebben 
ontwikkeld. De rol van de architect binnen het bouwproces is derhalve ook zeer verschillend 
in Duitsland, Vlaanderen, Wallonië en Nederland. Hoewel veel Euregionale architecten in de 
gehele Euregio, ook buiten hun landsgrenzen zouden willen werken, lukt het slechts een 
enkeling. Hoe verschillend zijn de bouwwerelden? Wat kunnen architecten, beleidsmakers, 
bouwondernemers en projectontwikkelaars uit de verschillende delen van de Euregio van 
elkaar leren? En zou er binnen de droom van een grenzeloos Europa wederom een 
gemeenschappelijke, regionale architectuurtaal kunnen ontstaan? 

Deze lezingenreeks werd opgezet door TOPOS en werd georganiseerd in nauwe 
samenwerking met de RWTH Aachen (Lehrgebiet Bauplanung und Baurealisierung). In de 
nabije toekomst zal deze reeks mogelijk regelmatig herhaald worden. De reeks heeft tot doel 
alle domeinen binnen de bouwwereld te verkennen. Toekomstige sprekers zullen zijn: 
bouwondernemers, ontwerpers, vakmensen, beleidsmakers en projectontwikkelaars. 

Van groot belang bij deze bijeenkomsten waren de uitgebreide (45 min) afsluitende 
gesprekken tussen spreker, bezoekers en prof. Fred Humblé van RWTH Aachen. In deze 
gesprekken werd de beroepspraktijk van de sprekers uitvoerig bevraagd en vergeleken met de 
situatie in de andere delen van de Euregio. Hierbij was het erg prettig dat de bezoekers vrijwel 
allemaal vakbroeders waren zodat de discussies zeer productief waren en vele inzichten 
opleverenden voor zowel bezoekers als spreker. Topos en RWTH Aachen hebben de ambitie 
om deze interviews in de toekomst verder uit te werken tot een publicatie. 

De bijeenkomsten vonden plaats bij Mosa Flagship Store aan de Meerssenerweg 358 te 
Maastricht en werden bezocht door gemiddeld 60 personen. 
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DAG VAN DE ARCHITECTUUR 
27 juni 2015 
Na de succesvolle organisatie van de Dag van de Architectuur in de afgelopen jaren 
organiseerde TOPOS Maastricht ook in 2015, samen met de gemeente Maastricht en de BNA-
Zuid-Limburg de  Dag van de Architectuur. Deze  vond plaats op zaterdag 27 juni 2015. 
Rondom het landelijke thema ‘het jaar van de ruimte’ was weer een compleet programma met 
architectuurlezingen en bezoeken aan spraakmakende gebouwen georganiseerd. Om een 
breed publiek te bereiken, werd gebruik gemaakt van publiciteit via lokale nieuwsbladen en 
bulletinboards. Verder werd het DvdA-programma tijdens de TOPOS-lezingen meerdere 
keren aangekondigd. Tevens werd  via het e-mail adressenbestand van TOPOS een 
uitnodiging verzonden aan geïnteresseerden.  Op de Topos website werd al vroeg stadium het 
definitieve programma bekend gemaakt. De belangstelling was zodanig groot, dat er mensen 
op de wachtlijst moesten worden geplaatst. De limiet voor het aantal deelnemers was 75 
personen. 

De Dag van de Architectuur 2015 
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De Dag van de Architectuur Maastricht laat je meerdere kanten van de stad zien! Je ontdekt:  
plekken die je nog niet kende, uitzichten die je niet kon vermoeden en meningen die je 
inspireren. 

Op zaterdag 27 juni organiseert Architectuurcentrum TOPOS samen met de Gemeente 
Maastricht en de BNA in Maastricht de Dag van de Architectuur 2015.  
Onder de landelijk gepresenteerde noemer “Nieuw Nederland” geven we  een beeld van de  
veranderende  planvorming, die net als in het  grootste deel van Nederland, van  groei is 
veranderd in stilstand of krimp.  
Dat vraagt om een nieuw ruimtelijk evenwicht, een nieuwe vorm van planning die de 
gebruiker centraal stelt. Nu grootschalige en integrale planning op veel plekken niet meer 
werkt, krijgen de kleinschaliger initiatieven de wind in de zeilen.  

Door een verrassende stadsexpeditie langs actuele projecten in Maastricht brengen we 
geïnteresseerden dichter bij de overwegingen die de architecten en stedenbouwers bij hun 
ontwerpen maken. 

10.00  Ontvangst op de Tapijn kazerne in café restaurant De Tapijn, Tapijnkazerne 20, 
Maastricht.  

10.30 Toelichting op de geschiedenis en de plannen van de Tapijn kazerne. 
11.00 Toelichting op de geschiedenis en de plannen van het Klevarie terrein. 
11.30 Rondgang op Tapijnkazerne. 
12.00 Rondleiding over het Klevarie terrein. 
13.00 Ontvangst en lunch in het Belvedère infocentrum, Boschstraat 24, Maastricht.  
13.30 Toelichting op de geschiedenis en plannen van het Lindekruis project 

(voormalige Nutsbedrijven). 
14.00 Toelichting geschiedenis en plannen van de voormalige Ridderbrouwerij te 

Wijck. 
14.30 Toelichting op de geschiedenis en plannen van de voormalige Vermicellifabriek 

(Grote Looierstraat). 
15.00 Rondgang voormalig terrein Nutsbedrijven met uitzicht. 
15.45 Wandeling en kort bezoek aan het terrein de Vermicellifabriek. 
16.30 Terugkeer op de Tapijn kazerne en afsluiting DVDA 2015, Borrel. 

Voor deelname aan de Dag van de Architectuur is aanmelding verplicht. 
Vanwege de accommodaties op de diverse te bezoeken locaties is het maximale bezoekers 
aantal gelimiteerd tot 75 personen. Inschrijving gebeurt op volgorde van aanmelding. 

TOPOS BIJ KUNSTTOUR (IN SAMENWERKING MET ART2CONNECT) 
Thema: Is het kunst of kan het weg ? 22 t/m 25 mei 2015 
De jaarlijkse meerdaagse KunstTour Maastricht is hét moment in het jaar waarop de gehele 
kunstketen, van beginnend tot gevestigd kunstenaar van broedplaats tot erkent instituut, zich 
kan presenteren aan een breed publiek. Met ‘Is het kunst (architectuur) of kan het weg’ kreeg 
het publiek in een ongedwongen en toegankelijke setting de gelegenheid om kennis te maken 
met kunstenaars, architecten, kunstinitiatieven en kunstinstituten uit Maastricht en de Euregio. 
Fysiek, maar ook via Facebook, websites en Twitter en radio online werd het brede spectrum 
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van creatief en artistiek potentieel dat deze Regio rijk is, gebundeld en gezamenlijk gedeeld 
met het publiek. Het wad de kans om van ‘onbekend en onbemind’ te verworden tot ‘gekend 
en geliefd’. In 15 jaar tijd is Kunsttour uitgegroeid tot een begrip in de hele Euregio. Het 
evenement trekt in stijgende lijn rond de 9.000 bezoekers. Daarmee geeft ART2Connect 
invulling aan de vraag naar een toegankelijk en laagdrempelig, maar tevens ook professioneel 
en kritisch podium voor hedendaagse kunst & architectuur in de Euregio.  
Professionele kunstenaars uit Nederland, België en Duitsland presenteerden tijdens de 
KunstTour hun meest recente werken en benadrukten de internationale setting van deze 
Euregio. De presentaties vonden plaats in ateliers verspreid over de stad, bij kunstinstellingen 
en diverse andere (tijdelijke) expositielocaties in Maastricht. 
Vanaf de Kunsttour 2012 wordt samengewerkt met TOPOS (Architectuurcentrum 
Maastricht). Zo wordt speciale aandacht geschonken aan bijzondere gebouwen en plekken in 
de stad. Middels informatieve presentaties bij de gebouwen werden de kunstwerken in hun 
architectuurhistorische en stedenbouwkundige context geplaatst, aangevuld met 
bezichtigingsmogelijkheden en/of rondleidingen. Daarnaast werd de kwaliteit van de 
gebouwen en de plek mede gebruikt om de raakvlakken tussen architectuur en kunst te 
‘triggeren’. Architecten en kunstenaars, individueel of in combinatie, werden voor de 
Kunsttour 2015 gevraagd om middels projecten, performances en presentaties te reageren op 
de gebouwen van de Tapijnkazerne.  Gebouw M van dit onlangs door de Universiteit 
Maastricht verworven complex was de centrale plek van Kunsttour 2015.  
De volgende onderdelen werden samen met TOPOS uitgevoerd: 
- Zaterdag Ontbijt, Lezing, Debat architectuur & kunst met als thema: Is het kunst/
architectuur of kan het weg? 
- Expositie van werk van studenten architectuuropleidingen Academie van Bouwkunst 
Maastricht en Universiteit Hasselt  
Het aantal personen dat aan de KunstTour deelneemt betreft enkele honderden. 

CURSUS STAD EN LITERATUUR (IN SAMENWERKING MET CENTRE 
CÉRAMIQUE) 
Veel boeken spelen zich af in steden. Soms worden die steden terzijde genoemd, maar andere 
keren vormt een bepaalde stad een specifieke inspiratiebron voor de auteur. Hij of zij is er 
opgegroeid, heeft er bijzondere ervaringen opgedaan, is erdoor gefascineerd of heeft er 
bijvoorbeeld talrijke positieve en minder positieve herinneringen aan. De gebouwde 
omgeving, of die nu mooi of lelijk is, vormt het decor voor een verhaal dat boeit vanwege de 
wijze waarop de auteur de urbane context als leidraad of motief in zijn of haar werk gebruikt. 
Als lezer worden we meegenomen in de beschrijvende, analyserende en becommentariërende 
wereld van de schrijver. Hij stimuleert ons tot denken over de stad, tot het begrijpen van het 
stedelijk leven en tot een bijzondere kijk op de woon- en leefomgeving van de stedeling of de 
bezoeker. Het doel van de cursus was om aandacht te besteden aan de verscheidenheid die er 
in de literaire wereld is inzake het omgaan met de stad. Gedurende de cursus werden de eigen 
beelden, herinneringen en interpretaties van de stad gerelateerd aan die van de auteur van het 
boek dat wij behandelen. 
De boeken die behandeld werden, waren: 
·        Erik de Kuyper, Met zicht op zee (Oostende) (06-01-2015) 
·        Martin Sommer, Dorp in Picardië (Jeantes) (03-02-2015) 
·        Ad van Iterson, De citoyenne (Maastricht) (03-03-2015) 
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·        Ilja Leonard Pfeijffer, La superba (Genua) (14-04-2015)  

Aan de cursus werd door 20 personen deelgenomen (de vastgestelde limiet). 

TOPOS EXCURSIE 2015 
‘Op zoek naar de oudste stad van Nederland’ 
Zaterdag 26 september 2015 
Maastricht en Nijmegen hebben als steden veel met elkaar gemeen. Ze liggen aan een grote 
rivier, hebben een Romeinse oorsprong, ontwikkelden zich voorspoedig in de Middeleeuwen, 
kenden beide een fascinerend aarden verdedigingstelsel, hebben beide een industriële periode 
doorgemaakt en hebben ook beide een universiteit binnen de stadsgrenzen. Desondanks 
verschillen de steden onderling van elkaar, mede als gevolg van het feit dat de binnenstad van 
Nijmegen grotendeels werd verwoest door een ‘vergissingsbombardement’ in 1944. TOPOS 
wilde nader kennis maken met de recente ontwikkelingen in Nijmegen op het gebied van 
infrastructuur, stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie. Op het programma stonden onder 
andere de volgende recente projecten: dijkverzwaring, stadseiland, Tweede stadsbrug, 
Waalsprong, stadsboulevard, binnenstedelijke invullingen (Hessenberg, Sint Jorishof, Plein 
1944), monumentale stadsuitleg, Wederopbouwarchitectuur, herbestemming Limosterrein, 
Fiftytwodegrees. Tevens wordt een bezoek gebracht aan onze zusterorganisatie AcN, 
Architectuurcentrum Nijmegen. Na afloop is gebleken welke stad daadwerkelijk de oudste 
stad van Nederland is, wat betreft de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. Er werd per bus 
gereisd, die compleet vol was (60 personen). Er was zelfs een wachtlijst. 

CURSUS ARCHITECTUUR IN DE SCHILDERKUNST (IN SAMENWERKING MET 
CENTRE CERAMIQUE) 
De geschiedenis van de schilderkunst laat zien dat er steeds wisselende thema’s zijn die op 
doek, paneel of papier worden uitgebeeld. Onderwerpen verband houdend met het Oude en 
Nieuwe Testament of met de Griekse mythologie waren gedurende vele eeuwen 
buitengewoon populair. Later verschoof het accent naar profane thema’s waarbij portretten, 
stillevens en landschappen aan betekenis wonnen. Met de opkomst van de moderne 
maatschappij werd meer nadruk gelegd op alledaagse thema’s, zoals arbeid, vrije tijd, 
uitgaansleven en het ‘gewone’ leven in stad en dorp. In de 20ste eeuw werd de figuratieve 
schilderkunst aangevuld met abstracte voorstellingen. In alle perioden van de geschiedenis 
van de schilderkunst speelt het thema ‘architectuur’ een rol, soms een bescheiden, maar ook 
wel een prominente. 
In deze TOPOS-cursus i.s.m. Centre Céramique werd aan de hand van het werk van een 
aantal kunstschilders een beeld gegeven van de wijze waarop in de schilderkunst met het 
‘genre’ architectuur wordt omgegaan. Van de geselecteerde kunstenaars werden werken 
geanalyseerd en becommentarieerd, waardoor er een dieper inzicht ontstond in de rol die 
architectuur in de schilderkunst speelt. 

Cursus 
Deel I Architectuur in de Schilderkunst: de 14de tot en met de eerste helft van de 19de eeuw 
1. 03-11-2015 Architectuur in de Italiaanse Schilderkunst: Gotiek en Renaissance 
- Giotto di Bondone 
- Ambrogio Lorenzetti 
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2. 10-11-2015 Architectuur in de Hollandse Schilderkunst: Kerk en Landschap 
- Pieter Saenredam 
- Jan van Goyen 
3. 24-11-2015 Architectuur in de Hollandse Schilderkunst: Huis en Interieur 
- Jan Steen 
- Johannes Vermeer 
4. 01-12-2015 Architectuur in de Duitse Schilderkunst: Romantiek en Realisme 
- Caspar David Friedrich 
- Adolf von Menzel 

Het aantal deelnemers was 30 (10 meer dan aanvankelijk gepland). 

CONCLUSIE 
TOPOS heeft in 2015 een zeer succesrijk jaar gehad met veel uiteenlopende bijeenkomsten 
betrekking hebbend op de vele facetten van de wereld van architectuur, stedenbouw, cultureel 
erfgoed en landschap in Maastricht en omgeving. Op basis van de vele reacties die binnen zijn 
gekomen na afloop van de bijeenkomsten kan worden gesteld dat de TOPOS-activiteiten 
hooglijk worden gewaardeerd. Daarnaast valt te concluderen dat er steeds meer verschillende 
mensen, van student tot senior en van vakmens tot ‘de man van de straat’, de weg naar 
TOPOS-activiteiten weten te vinden, mede als gevolg van de samenwerking met onder andere 
Studium Generale Universiteit Maastricht, Jan Van Eyck Academie, RWTH Aachen, 
Université de Liège, gemeente Maastricht, BNA Zuid-Limburg, Centre Céramique en 
Kunsttour. Het aantal deelnemers bij de bijeenkomsten en activiteiten stemt tot grote 
tevredenheid. TOPOS heeft dit alles weer kunnen doen dankzij de inspanningen van het 
bestuur en de programmaraad, die dit alles op vrijwillige en niet-betaalde wijze doen. TOPOS 
probeert de komende tijd nieuwe vrijwilligers te interesseren voor ondersteuning bij de 
activiteiten. 

Maastricht, 31 december 2015. 

Prof. dr. Nico Nelissen, voorzitter bestuur TOPOS 
Guido Quanjel, secretaris bestuur TOPOS
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