
EXTRA EXCURSIE 
Omdat de excursie naar Maastricht van 21 mei al volgeboekt is en er al veel 
mensen op de reservelijst staan, is het voornemen om - bij voldoende aantal 
deelnemers - een tweede excursie naar Maastricht te organiseren en wel op 
zondag 22 mei aanstaande. Als u voornemens bent hieraan deel te nemen, gelieve 
u dan zo spoedig mogelijk aan te melden!!!! 

Architectuurexcursie Maastricht 
Maak kennis met recente architectuurprojecten in Maastricht 

Zondag 22 mei 2022 

Maastricht heeft in het begin van deze eeuw op het gebied van architectuur en 
stedenbouw bepaald niet stil gestaan. Gedurende de afgelopen jaren is de stad 
aanzienlijk van gezicht veranderd, zonder dat daardoor het eigen karakter verloren is 
gegaan. De vele nieuwe invullingen en herbestemmingen hebben Maastricht een 
nieuwe, en herkenbare kwalitatieve impuls gegeven. Vanuit Nijmegen gaan we met 
geïnteresseerden op het gebied van architectuur, stedenbouw en interieur een 
boeiende excursie maken naar imposante projecten die in velerlei opzicht inspirerend 
zijn. Het is een goede gelegenheid om verschillen en overeenkomsten te ontdekken 
tussen de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederlands oudste steden Nijmegen en 
Maastricht. Nico Nelissen, voorzitter van het Architectuurcentrum TOPOS van 
Maastricht, zal u op de hem bekende manier door Maastricht leiden. Wees ervan 
overtuigd dat u een andere en nieuwe kijk op deze fascinerende stad krijgt. Iedere 
deelnemer ontvangt bovendien aan het einde van de excursie de zo-even verschenen 
Architectuurgids Maastricht NEXT, een vuistdikke documentatie van circa 250 
projecten die gedurende de laatste decennia tot stand zijn gekomen. 



 
Programma 
08.00 uur Vertrek per luxe touringcar vanaf Spoorstraat Nijmegen 
10.00 uur Koffie/thee en vlaai bij Blanche Dael in Sphinxkwartier 
10.30 uur Bezoek aan het Sphinxkwartier: Eiffelgebouw (nu o.a. Student Hotel, 
arch. Braaksma & Roos), de Belgen (nu Loods 5, arch. Collo architecten), 
Timmerfabriek (nu Muziekgieterij, arch. Maurer United)), Ketelhuis (nu Lumière, 
arch. Verlaan & Bouwstra), Bassin, Cinema Pathé (arch. Powerhouse Company), 
Sphinxpassage (designer Bart van den Boom), herbestemming Sint Andrieskapel 
(arch. Jos Nijssen), Wooncomplex Les Mouleurs (arch. Willems, Martens & 
Humblé), Wooncomplex Sphinxtuin (arch. Mathieu Bruls), Lindenkruis herenhuizen 
en stadswoningen (arch. awg, Verheij, N-architecten), Brandweerkantine (arch. 
Studio Stad), Frontenpark (arch. Guy Cleuren) 
13.00 uur Lunch in park van de Tapijnkazerne (lunchpakket) 
13.30 uur Bezoek terrein Tapijnkazerne: renovatie kazernegebouwen (nu 
masteropleidingen Maastricht University, arch. Liag), herinrichting park (gemeente 
Maastricht) 
14.00 uur Bezoek Klevarieterrein (arch. Humblé, Martens en Willems): 
Transformatie Polvertoren (arch. Humblé, Martens en Willems), Verpleeghuis Larisa 
(arch. Architecten aan de Maas), Polverpark woningen en appartementen (arch. Cb5) 
15.00 Bezoek Céramique-terrein (arch. Jo Coenen): Bonnefantenmuseum (arch. 
Aldo Rossi), Wiebengahal (arch. Wiebenga), Boulevard Céramique (arch. Jo 
Coenen), kantoorgebouw Il Fiore (arch. Herman Hertzberger), Maison Céramique 
(arch. Charles Vandenhove), Patio Sevilla (arch. Cruz y Ortiz), La Forme (arch. Hari 
Gulikers), Charles Eyckpark (arch. Gunnar Martinsson), Stoa (arch. Luigi Snozzi), 
Résidence Sonneville (arch. bOb van Reeth, awg), La Fortezza (arch. Mario Botta), 
Toren van Siza (arch. Alvaro Siza), Centre Céramique (arch. Jo Coenen), Plein 1992, 
La Résidence (arch. Aurelio Galfetti), Maasappartementen (arch. Jo Coenen), Hoge 
Brug (arch. René Greisch) 
16.00 uur Wandeling over de ‘Groene Loper’: Renovatie Gemeenteflat, Restobar 
Mama, Bebouwing langs de ‘Groene Loper’ (diverse architecten). 
17.00 uur Vertrek naar Nijmegen 
19.00 uur Aankomst Nijmegen 



Datum: Zondag 22 mei 2022  
Vertrek: 08.00 uur 
Kosten: € 65,- Aanmeldingen: per omgaande en uiterlijk vóór 20 april 2022. Let 
op!!!! De aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst 

Betaling: er volgt na inschrijving een e-mailbericht over uw deelname. Wanneer u tot 
de deelnemers behoort, wordt u geacht een bedrag ad € 65,- over te maken op 
bankrekeningnummer NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. excursie 
Maastricht. In dit bedrag zijn inbegrepen: kosten bus, deskundige begeleiding, 
audioapparatuur, koffie en vlaai, lunchpakket, fooi chauffeur en uitgebreide 
documentatie in boekvorm (Architectuurgids Maastricht NEXT). De betaling dient 
vóór uiterlijk 01 mei 2022 plaats te vinden. 

 
Ondergetekende meldt zich aan voor de architectuurdagexcursie naar 
Maastricht 
Naam: 
Gsm-nummer: 
E-mailadres: 

N.B. De excursie gaat door bij voldoende aantal deelnemers! 

Aanmelding toesturen aan: n.nelissen@xs4all.nl 

mailto:n.nelissen@xs4all.nl

