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Hedendaagse
houding
Churchills quote vat op kernachtige wijze samen wat
Bureau Europa al jaren onder de aandacht brengt, namelijk het culturele domein van architectuur en design, van
erfgoed tot innovatie en van identiteit tot co-creatie. De
naam Bureau Europa, platform voor architectuur en design, staat voor de ambitie en de agenda van het culturele
instituut om de architectuur en design in de brede zin van
het woord, namelijk vormgeving, landschap, stedenbouw,
architectuur en e-cultuur, te tonen, te onderzoeken, te stimuleren en erop te reflecteren. Bureau Europa adresseert
de lokale, regionale en (inter-)nationale ontwerpdisciplines en hun ideeëngeschiedenis, vanuit een actueel perspectief met een nadrukkelijk sociaal-maatschappelijke
invalshoek binnen de context van Europa. Als kennis- en
presentatie-instelling en als project-, talentontwikkelings- en netwerkorganisatie bemiddelt Bureau Europa het
domein van de ontworpen omgeving naar een algemeen
cultureel geïnteresseerd publiek, zonder de specifieke en
intrinsieke thema’s binnen de genoemde disciplines te
veronachtzamen. Door de combinatie van publieksevenementen, discursieve activiteiten en (samenwerkings-)
projecten, het uitzetten van onderzoeksopdrachten en
het ontwikkelen van tentoonstellingen wil Bureau Europa
gestalte geven aan haar rol als bemiddelaar tussen de
verschillende werkelijkheden – de economische, sociale,
culturele en maatschappelijke – en de kennisdomeinen
waarin deze ontwerpende disciplines functioneren.

Bureau Europa

Dit levert een zeer divers programma op, van lokale tentoonstellingen en activiteiten tot landelijke symposia en internationale bijdragen aan biënnales. Enkele voorbeelden van
projecten uit de afgelopen periode:
� het Sphinxpark, de zelf-geïnitieerde - middels co-creatie transformatie van een braakliggend terrein in de binnenstad
van Maastricht naar het tijdelijke park;
� de toneelvoorstelling Contested Waters i.s.m. Het Geluid
in het zwembad van Club Pellikaan, waar identiteit,
geheugen en de stad centraal stonden;
� de tentoonstelling Mansholt, Landschap in perspectief, die
onze voedselproductie en voedselveiligheid vanuit een
historisch perspectief aan de orde stelde;
� het educatieve en talentontwikkelingsproject
The Great Indoors;
� de reizende tentoonstelling Domestic Affairs, die het
interieur en jong talent verder onder de aandacht brengt
is te zien (geweest) in Keulen, Shenzhen en Doha;
� de monografie Was getekend, Jo Coenen;
� de eerste in de serie Helden van Hier;
� in opdracht van de gemeente Maastricht en de provincie
Limburg het grensoverschrijdende project New economy,
old borders;
� het educatieve platform Stad.Academie, waarvan
Bureau Europa mede initiator is;
� en heel recent Common Carnaval, waarvan Bureau Europa
de naamgever van het initiatief is en achter de schermen
bijdraagt aan de structuur van het evenement voor oude en
nieuwe Maastrichtenaren.
� Metahaven, Black Transparency over technologische en
juridische (infra)structuren van informatie-, organisatie- en
machtsnetwerken.
Deze projecten en tentoonstellingen geven het bereik aan
van de (maatschappelijke) thema’s waar Bureau Europa de
afgelopen jaren aandacht aan heeft besteed. Onderwerpen
als voedselproductie en -veiligheid, de toekomst van werk,
ambacht in relatie tot technologische versnelling, nieuwe
verdienmodellen voor ontwerptalent, omgang met tijdelijkheid en leegstand, productieve krimp, herwaardering voor het
lokale, identiteit en de verhalen achter ons erfgoed, maar ook
onderwerpen als het kritisch bevragen van participatie en cocreatie. Zaken in het hart van het maatschappelijke veld, zaken die expliciet of metaforisch gerelateerd zijn aan de breder
wordende landschap van de ontwerpende disciplines.
Veel van de samenwerkingsverbanden van Bureau Europa
zijn gericht op kennis- en publieksontwikkeling, zowel voor
het onderzoeken van tentoonstellingsinhoud als voor tijdelijke
evenementen. Samenwerking is voor Bureau Europa een prioriteit. Het is instrumenteel en een manier om bruggen te slaan
naar andere doelgroepen of sociale groepen en kennisvelden,
maar vaak in mindere mate geschikt voor financieel gewin.
Ook de rol van de culturele instelling zelf en de representatie
en medialisering heeft onze aandacht. Dit komt onder andere
tot uitdrukking in ontworpen en verzorgde tentoonstellingen
met een passende grafische vormgeving.
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Institutionele geschiedenis
Voordat de toekomstplannen worden beschreven, eerst een
korte terugblik naar het ontstaan van Bureau Europa. Het
destijds zogeheten NAi Maastricht werd in 2006 opgericht, als
dependance van landelijk sectorinstituut Nederlands Architectuur instituut (NAi) te Rotterdam. Met cofinanciering van de
Provincie Limburg, Gemeente Maastricht en projectontwikkelaar Vesteda was het allereerst de ambitie delen uit het rijke
archief van NAi te presenteren in Maastricht en de collectie
aan te vullen met materiaal van architecten uit de Euregio
Maas-Rijn. In 2009 koos de directie van NAi voor een nieuw
beleid, waarin meer ruimte werd gegeven aan internationaal
georiënteerde projecten en werd het idee van een dependance opgeheven.
Dankzij de bemiddeling van de Provincie Limburg, Gemeente
Maastricht en Vesteda maakte de organisatie in Maastricht
een doorstart en opereerde zelfstandig verder onder de naam
NAiM/Bureau Europa. Na de door het Ministerie van OC&W
geïnitieerde fusie van de culturele instellingen Nederlands
Architectuur instituut, Premsela en Virtueel Platform tot het
Nieuwe Instituut, veranderde het NAiM/Bureau Europa in
“Bureau Europa, platform voor architectuur en design”.
Bij het aantreden van de huidige directeur, begin 2014, werd
de organisatie geconfronteerd met een economische realiteit:
een bezuiniging van 60%, wat een personeelsbezuiniging
en een verhuizing naar een kleiner onderkomen noodzakelijk
maakte. Het instituut verhuisde van de Wiebengahal (1500m2,
geklimatiseerd) naar de Regout Villa (500m2) van de Timmerfabriek, in het Sphinxkwartier.
Naast de verhuizing heeft ook de vraag naar maatschappelijke
legitimering geleid tot het herformuleren van wat deze hedendaagse culturele instelling behelst en dit heeft de houding,
de positie en het beleid van de instelling beïnvloed. In grote
lijnen komt de accentverschuiving neer op het faciliteren van
dialoog en het tonen van maatschappelijk relevante thema’s
in relatie tot de ontwerpende disciplines. Dit uit zich door een
open houding naar de omgeving, de stad en de regio, waarbij
met name de verhalen over de eigen omgeving, de geschiedenis en het ambacht centraal staan. Bureau Europa treedt al dan niet in samenwerking met andere (culturele) instellingen op als mediator tussen (kritisch) ontwerptalent en ruimtelijke
of culturele vragen vanuit het publieke en private veld.
Bureau Europa een van de katalyserende krachten van het
binnenstedelijk cultureel transformatiegebied Sphinxkwartier,
dat momenteel op een zodanige manier wordt herontwikkeld
dat het eindbeeld nog niet (volledig) is vastgelegd. Eind 2015
heeft Bureau Europa, in opdracht van WOM Belvédère, een
rapport geschreven, waarin een constructieve wijze van omgaan met deze situatie en een bijdrage van programmering
aan een succesvolle, duurzame ontwikkeling van het Sphinxkwartier wordt voorgesteld.
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Er wordt al op diverse manieren samengewerkt met publieke
en private partners die gehuisvest zijn in het gebied, zoals
poppodium Muziekgieterij en Cinema Lumière, maar ook met
Pathé en de International Students Club om gezamenlijk tot
een inspirerend stadsdeel met een hoogwaardige en werkelijk
publieke ruimte te ontwikkelen. Met name de gemeenschappelijke binnentuin van de Timmerfabriek leent zich voor programma, projecten en activiteiten rond architectuur, voedsel,
kunst, poëzie, discussie, film, theater en muziek. Het creëren
van een gedeelde ruimte voor collectieve maatschappelijke
participatie door constructieve projecten of symbolische gebaren heeft een sociale impact zal moeten bijgedragen aan de
totstandkoming van een nieuw gevoel van betrokkenheid.
De stad
Bureau Europa neemt een bijzondere plaats in tussen de andere culturele partijen in de stad Maastricht. Door zich vooral
op de toegepaste vormgeving en niet op de autonome kunsten
te concentreren, is het profiel uniek in de stad en de
regio. Tevens sluit de programmering goed aan bij de ontwikkelingen in het culturele veld, die van innovatie en van de creatieve industrie. Door de samenwerkingsverbanden katalyseert
Bureau Europa het debat in de stad op meer plekken dan
uitsluitend in het Sphinxkwartier en wordt een actieve bijdrage
geleverd aan de beleving en (be)leefbaarheid van Maastricht.
De Euregio Maas Rijn
De Euregio wordt door Bureau Europa opgevat als opgave en
laboratorium. Deze regio openbaart immers even complexe als
tegenstrijdige bewegingen. Binnen een straal van tien kilometer, kan een krimpscenario naast een groeiscenario bestaan,
spreekt men verschillende talen met andere coderingen of
regelgeving en leveren migratie en werkloosheid sociale frictie
op. In weerwil van de ambitie tot culturele en economische
eenwording kent elke plek een eigen werkelijkheid. Zaken als
werkgelegenheid, grondstoffen en productielandschappen, de
infrastructurele fragmentatie, het gebrek aan hiërarchie in de
relatie stad en land, de omliggende fysieke en mentale grenzen
in relatie tot identiteitsvorming of een begrip als de natiestaat,
vormen de kern van de Euregionale opgave.

deze conditie (cultureel) productief te maken. Zo wordt er door
alle culturele instellingen in de Euregio actief gewerkt aan een
gezamenlijk programma in 2018. De Euregio wordt hierbij als
een groot gedecentraliseerd museum opgevat, ieder instituut is
te beschouwen als een kamer, als een specifiek onderdeel van
het geheel. Aan de hand van een gezamenlijk bepaald thema
Elements zullen diverse samenwerkingsverbanden en tentoonstellingen worden ontwikkeld. De ambitie achter dit project is
niet alleen de regio onder de aandacht te brengen, maar het
is zeker ook een middel om tot een beter begrip van elkaar te
komen (programma, missie en archief).
Europa
De naam Bureau Europa staat voor de nieuwe ambitie om de
vormgevende disciplines in te bedden binnen de context van
Europa. Dat laatste wordt door de verschillende partijen als een
belangrijk symbolisch en inhoudelijk argument opgevat, omdat
met die opdracht het nieuwe zelfbewustzijn en de Euregionale
legitimiteit van de organisatie worden bevestigd. In de naam
Bureau Europa ligt de zoektocht besloten naar het vraagstuk
wat Europa behelst en welke waarden het vertegenwoordigt.
De urgentie van de vraag naar de Europese identiteit en geschiedenis is in het huidige economische en humanitaire krachtenveld prangender dan ooit. De ontwikkelingen binnen dit
vraagstuk volgen elkaar zeer snel op. Bureau Europa besteedt
hieraan aandacht in de vorm van lezingen en debatten, al dan
niet in samenwerking met andere culturele spelers. Daarnaast
worden vergaande gespreken gevoerd over een samenwerking
met architectuurtijdschrift A10, dat zich toelegt op het tonen
van Europese architectuur.

Hoewel de Euregio een politieke uitvinding is, heeft het geen
politiek lichaam, noch wordt het door iemand gerepresenteerd.
De Euregio is een ambitie de Europese Unie nog beter te laten
functioneren. Nationale grenzen mogen kennisassen en culturele samenwerkingen niet beknotten. Het is niet langer de
vraag ‘waarom’, maar ‘hoe’ we de Euregio gaan verbinden. Om
die reden organiseerde Bureau Europa de programmalijn New
Economy Old Borders, grensoverschrijdende samenwerking
vanuit ruimtelijk-economisch perspectief. Naast de fysieke en
juridische opgave ligt hier ook een culturele opgave die kan
bijdragen aan mentaliteits- en identiteitsvorming.

(Inter)nationaal
Bureau Europa heeft nationaal en internationaal een hoog
aanzien. Zowel de (maatschappelijke) onderwerpen alsmede
de manier waarop deze inhoudelijk, ruimtelijk en grafisch worden gepresenteerd, genieten waardering van zowel een breed
cultureel georiënteerd publiek als een vakpubliek. Op dit moment wordt aan diverse samenwerkingen binnen en buiten de
regio gewerkt, hier gaan we later op in. Bureau Europa heeft
een aantal tentoonstellingen geïnitieerd, zoals Radical locality,
Playboy Architecture en Domestic Affairs, welke na tentoonstelling in Maastricht getoond zijn in Keulen, Frankfurt, Glasgow,
Shenzhen en Doha, en daarmee de ambitie om ‘reizende’ tentoonstellingen te maken waargemaakt. Een andere ambitie is
het verder uitbreiden van (inter)nationale kennis- en samenwerkingsnetwerken – denk aan Storefront in New York, Deutsches
Architekturmuseum in Berlijn, Future Architecture in Ljubljana
of Showroom in London. Specificiteit en onderzoek kosten
over het algemeen veel tijd en daarmee middelen. Door op een
hoger schaalniveau samen te werken, kunnen verschillende
kleine instellingen, zoals Bureau Europa, ambitieuze, relevante
tentoonstellingen blijven ontwikkelen.

Met ons programma, onze projecten en samenwerkingsverbanden onderzoeken we methoden, visies en instrumenten hoe

Met een groeiende zichtbaarheid en aanzien - zowel binnen de
eigen sector als (inter)nationaal - werkt Bureau Europa de ko-

Bureau Europa

mende jaren verder aan het uitdragen van de ontwerpdiscipline
en maatschappelijke specifieke vraagstellingen en toont het
aan een breder publiek hun culturele relevantie.
Veranderende maatschappij, veranderende opgave,
veranderend cultureel klimaat
Evenals de veranderingen in de samenleving kenmerkt ontwerpen in de 21e eeuw zich door horizontalisering en vergaande
democratisering: een actieve inbreng van de gebruiker en de
veranderende relatie van alle betrokkenen: burger, bedrijf en
bestuurder. De invloed (en mogelijkheden) van informatie- en
communicatietechnologie, met daarnaast een transformatie
van de opgave in relatie tot de veranderende samenhang van
de samenleving, hebben hun weerslag op zowel design als
architectuur. Onze demografische en monetaire realiteit en de
manier waarop het maatschappelijke en financiële landschap
is georganiseerd vragen, zeker in Zuid-Limburg, om een fundamentele heroriëntatie op de organisatie van onze samenleving
op diverse (schaal)niveaus. Dit heeft uiteraard invloed op de
opgave, de agenda en het domein van de ontwerpende disciplines. Niet in de laatste plaats, omdat de architectonische
discipline grotendeels is geïntegreerd in de markt, en de markt,
in een geleidelijke deflatie, zoekt naar een nieuw evenwicht
tussen een veranderde vraag en verouderd aanbod. Juist deze
economische werkelijkheid is de afgelopen jaren synoniem
geworden aan de crisis.
Dit heeft verschillende consequenties gehad voor de gehele
bouwsector en onder meer geleid tot grote werkloosheid van
50% onder architecten, afstel, uitstel of vertraging van bouwprojecten en een algehele herbezinning van de maatschappelijke rol en betekenis van de discipline. Dit in een periode waarin
op een andere schaalniveau - de designer of modeontwerper
- zeer grote populariteit en (cultureel) vertrouwen geniet.
De veranderende politiek ambities, zoals geuit in ruimtelijke
Nota’s die plaats maken voor een minder integrale Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO), hebben
hun invloed op de ontwerppraktijk. Ook de decentraliserende
overheid dient andere ruimtelijke vragen en opgaven aan.
Sommige ontwerpbureaus expoteren hun know-how naar
het buitenland, maar veel van de met name jongere generatie
ontwerpers proberen binnen deze condities te optimaliseren.
Woorden als sociaal, kleinschalig, tijdelijkheid, do-it-yourself
en bottom-up zijn niet meer weg te denken uit het discours.
Vanuit de ontstane economische en ethische noodzaak enerzijds en een ambitie handelingsperspectieven te ontwikkelen
anderzijds, doen zich nieuwe samenwerkingsverbanden en
organisatiestructuren voor. We zien het democratiseren van
productie- en participatieprocessen, de ontwikkeling van andere financieringsmodellen en programmatisch innovatieve
woon- en werkvormen. Dit alles gekoppeld aan duurzame
energie- en materiaalstromen en sociale emancipatie Technologische ontwikkelingen en informatie- en communicatiemiddelen zijn hierbij cruciaal, evenals het al dan niet tijdelijk
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in gebruik nemen van leegstaande panden of braakliggende
terreinen. Dit alles vertaalt zich in een herwaardering van
het lokale, erfgoed, in een besef van materiaalschaarste en
ambacht, maar ook sociale processen als crowdfunding, participatie en co-creatie vloeien voort uit – en zijn uiteraard een
reactie op - de globaliserende ontwikkelingen.
In de maatschappelijk transitie van een (maak)industrie naar
service en diensten doet een begrip als de creatieve industrie zijn intrede. Ontwerp en creativiteit maken zichzelf economisch renderend. Het hedendaagse culturele landschap
kenmerkt zich in brede zin door deze verschuivingen. Hoe
belangrijk die economische werkelijkheid ook is, Bureau Europa wil met haar programma een actieve bijdrage leveren aan
het maatschappelijke belang van de culturele infrastructuur.
Daarbij staat het definiëren van de culturele betekenis van de
ontworpen omgeving centraal.
Nieuwe tijd, nieuwe thema’s en het zoeken
naar nieuwe ruimte
De verregaande herijking, herpositionering en herdefiniëring
van de voorwaarden die aan de ontwerper worden gesteld,
vragen om een nieuwe taal, nieuwe verdienmodellen en nieuwe
vormen van (re)presentatie. De veranderende opgave uit zich
onder andere in de manier waarop (ontwerpende) disciplines
crossovers maken tussen sociale- en/of natuurwetenschapen
of andere kennisvelden. Innovatie komt voort uit een nieuwsgierige houding naar het vinden van ruimte of andere omgangsvormen, binnen het bestaande. Dat resulteert in vernieuwing
van een product, proces of dienst. De beste biotoop voor een
dergelijke nieuwsgierige houding hangt samen met een klimaat
van kansen en condities. Bureau Europa legt zich blijvend toe
op het creëren van dit prikkelend cultureel klimaat.
Deze ‘nieuwe’ ontwerphouding gekoppeld aan de snelheid
waarmee bestuurlijke taken worden gedecentraliseerd naar
lokale en regionale overheden waren voor Bureau Europa,
Gemeente Maastricht, Studio Stad en de Provincie, reden
om Stad.Academie op te richten: een nieuwe opleiding voor
huidige en aankomende stadmakers in de Euregio. Stad.Academie onderzoekt in het komende jaar hoe de huidige stilstand
op het gebied van stadsontwikkeling kan worden omgebogen
met nieuwe impulsen en concepten (hierover later meer). Ook
de rol en verhouding tot het publiek is centraler komen te staan,
wat zich vertaalt in het discours over de intrinsieke waarde van
de culturele disciplines en hoe deze zich tot een breder maatschappelijk veld, c.q. de amateur verhouden.
Wie de adviezen van de Raad van Cultuur, de Wetenschappelijke Raad en de brief van de staatsecretaris OCW analyseert,
leest over de keuze voor evenementen en festivals enerzijds en
de intrinsieke waarden van cultuur anderzijds. Bureau Europa
vertaalt dit in een programma dat zowel de diepte als de breedte van het culturele discours raakt. Er zit echter een zekere
spanning tussen evenementen en tentoonstellingen en onze rol
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als lezing- en debatcentrum, alsmede tussen lokale, toegankelijke onderwerpen en abstractere bovenregionale en mondiaal
relevante thema’s. Deze publieksparadox is een realiteit waar
iedere culturele instelling mee kampt. Bijgevolg programmeert
Bureau Europa zowel voor een breed publiek als voor de creatieve keten binnen de Euregio, zowel binnen de muren van de
instelling, als in de publieke ruimte. Deze ingeslagen weg werpt
vruchten af in de vorm van publieke waardering, inspirerende
samenwerkingen, inbedding in de ontwerpende disciplines en
een groeiende financiële zelfstandigheid.

Activiteiten programma
2017-2020
De activiteiten in de jaren 2013-2016 vormen de basis
voor verdere ontwikkeling van het programma van Bureau
Europa. Sinds 2014 heeft Bureau Europa zich opengesteld naar haar omgeving en een zeer proactieve houding
getoond, zowel in haar omgang met de stad als in het
leggen van relaties binnen de regio, maar ook (inter)nationaal. Met een analytische en kritische houding verkent,
bespreekt en toont Bureau Europa maatschappelijke ontwikkelingen, die het zogenaamde publieke domein dienen, aan een breed, cultureel geïnteresseerd publiek.
Alle tentoonstelling worden met de grootst mogelijke zorg ontwikkelt. Daarbij speelt, gelijk aan de inhoud, het ruimtelijk ontwerp en de grafische vormgeving een zwaarwegende rol. Tentoonstellingen zijn ontworpen door Event Architecture, Maurer
United en TAAT. Onze huisstijl wordt verzorgd door Experimental Jetset. In het verleden hebben wij oa. gewerkt met Roosje
Klap, Adriaan Mellegers, Our Polite Society en Studio NOTO.
De relatie tussen de tentoonstellingen, zoals voorzien in 20172020, komt voort uit de inhoudelijke keuze voor het adresseren van de thema’s relevant voor onze tijd: zorg & ziekte (en
de financiering), sociale inclusiviteit, energie transitie, (digitale)
transparancy en controle en monetaire en demografische krimp.
Maatschappelijke uitdagingen waarbij de ontwerpende disciplines een rol spelen. Immers de kerncompetentie van een ontwerper is zijn/haar probleemoplossend vermogen - om binnen
een complexe opgave handelingsperspectief te creëren. De
verschuiving van de hedendaagse opgave kan worden gekarakteriseerd als van object naar strategisch gericht, procesmatig of zelfs juridisch.
De bovengenoemde thema’s zullen met name terugkomen in
workshops, lezingen en debatten: naast sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen van co-creatie, copy-right, het ontwerpen
aan tijdelijkheid en ‘ownership’ spelen ook disciplinespecifieke
thema’s een rol, net als de Europese aanbestedingswet of de
gevolgen van de nieuwe omgevingswetgeving die in 2018 zijn

intrede doet. Los van de lezingen, workshops of evenementen
die in samenwerking met derden worden georganiseerd legt
Bureau Europa er zich op toe minstens twee evenementen per
maand te initiëren. Dit kunnen oeuvre lezingen zijn of thematisch aan de steende tentoonstelling gerelateerd. Daarnaast
zijn er diverse series die dieper ingaan op zaken als de invloed
van technologie en herwaardering voor ambacht, Radicale
Lokaliteit over grondstoffen & co-creatie of de serie Evaluating
Value waar nieuwe verdienmodellen en waarde creatie centraal
staat. In aanloop naar de viering van het 25-jarige jubileum van
het verdrag van Maastricht, begin 2017, zal de Europese identiteit centraal staan. Dit alles kan expliciet gebeuren door een
onderwerp of thema te onderzoeken en te tonen - of impliciet
door een oeuvre metaforisch in te zetten. Te denken valt aan
een tentoonstelling over stilte, toerisme, militarisering van de
openbare ruimte of Walt Disney, waar een escapistisch verlangen samenvalt met een honger naar controle wat leidt tot een
spektakel (maatschappij).

Opbouw programma 2017-2020
Voorjaar 2017
Intensive Care, architectuur en design in de zorg
Deze tentoonstelling onderzoekt de zorgopgaven van de
21ste eeuw, vanuit verschillende invalshoeken en ontwerpdisciplines. Hierbij kan worden gedacht aan onderwerpen
als welvaarts ziekten, aanpalende psychische sociale zaken
zoals eenzaamheid, ethische- maatschappelijke vraagstukken
(levensduur naar levenskwaliteit) en de kwantificering van een
mensenleven, privatisering van zorg of medicijnen. Dit alles
heeft zijn relatie tot de stad en hoe deze functioneert.
Architectuur en Zorg
In de negentiende en vroege twintigste eeuw hebben architecten en stedenbouwers een invloedrijke rol gespeeld bij het
bestrijden van gevaarlijke infectieziekten als cholera en tuberculose. Ze droegen bij aan een ‘hygiëneslag’, middels hun
ontwerpen voorde aanleg van waterleiding en riolering, betere
gebouwen en voldoende binnenstedelijk groen. Innovaties in
de zorg en de ruimtelijk vertaling hiervan kunnen historisch
een-op-een worden getraceerd. Het besef dat bedrust, schone lucht en gezonde voeding toen de belangrijkste geneesmiddelen waren, zorgde voor een herijking van de relatie met
het landschap en herstel, de opkomst van sanatoria, hospices
enz. Later werden hyperefficiënte ziekenhuizen als complexe
zorgfabrieken - door de opkomst van de auto veelal aan de
rand van de stad - ontwikkeld.
Zorg in Limburg
De provincie Limburg heeft zichzelf tot zorgregio van Nederland benoemd. Bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden
en zorgorganisaties leggen zich gezamenlijk erop toe dat
Limburg binnen een jaar of tien internationaal wordt erkend

Bureau Europa

als ‘een koploper op het gebied van zorginnovatie’ stelt Luc
de Witte, hoogleraar Innovatie in de Zorg aan de Universiteit
Maastricht. Zijn collega Prof. Dr. Clemens van Blitterwijk,
hoogleraar Weefselherstel heeft recent nog de prestigieuze
European Research Council onderzoeksbeurs ontvangen voor
zijn werk rond nieuwe celculturen.
Veel van deze innovatie zal voortkomen vanuit nieuwe samenwerking. Zo werkt de Maastricht Health Campus aan
preventie, aan ‘slimme oplossingen’ voor een gezonder
leven. Onderdeel daarvan is Mosae Vitae, met als doel een
verzameling kennisateliers te creëren waar wetenschappers,
huisartsen, producenten en consumenten bevindingen met
elkaar delen om de zorg in Limburg en daarbuiten een impuls
te geven. Ook Zuyderland staat bekend als een technologisch
hoogontwikkeld centrum, waar iedereen op één plek terecht
kan voor behandeling en ondersteuning. Het is dus niet verwonderlijk dat ‘zorginnovatie’ al snel beelden oproept van
grote ziekenhuizen en complexe apparaten. Toch is het veel
meer, zaken als afval- en proces optimalisatie en veel van de
innovaties zijn toegespitst op gepersonaliseerde invullingen
bij mensen thuis vanwege de financiële noodzaak enerzijds,
maar anderzijds ook de wens van de mensen om zolang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Zo is er Proteion Thuis in
Noord- en Midden Limburg, dat zich o.a. bezighoudt met de
introductie van een zorg-tv, een systeem om dementerenden
van een afstand te monitoren. Ook de meer ‘mainstream’
zelfzorgmarkt groeit in Limburg. We meten thuis onze bloeddruk, doen zelf een cholesteroltest en controleren met apps of
we genoeg bewegen.
Institutionele zorg beperkt zich dan ook steeds vaker tot
zwaardere vormen van zorg en vooral ouderen met functiebeperkingen, kunnen door technologische ondersteuning langer
in hun eigen woning blijven wonen. Initiatieven zoals de Hedy
d’Ancona prijs, een tweejaarlijkse prijsvraag voor excellente
zorgarchitectuur in Nederland, uitgereikt door het Stimuleringsfonds en TNO, geven het belang aan van architectuur die
middels innovatieve functiemening zorgconcepten met huisvesting of agrarische bedrijven combineert. Er gebeurd veel
op het gebied van zorgoptimalisatie: een scala aan nieuwe inzichten, organisatiemodellen hebben een positieve invloed de
kwaliteit of snelheid van herstel: de kleur groen, transparanter
en meer op service georiënteerde zorg, apps die de mentale
conditie van een patiënt monitort, allerhande zelftesten zoals
voor diabetes of een product als 23andMe wat voor $99
de genetische variatie van personen in kaartbrengt.
De tentoonstelling zal ook ingaan op de gevolgen van de
privatisering van de zorg. Het vraagstuk van private winst
ten koste van de publieke betaalbaarheid -met de hogere
rentabiliteit, minder aandacht en ‘handen’ aan het bed en alle
bezuinigen in de zorg een precaire maatschappelijk thema.
De farmaceutische industrie verschuilt zich achter woorden
als innovatie en research & development kosten, maar is dit
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terecht en welke winstmarges zijn op termijn te legitimeren?
Een voorbeeld hiervan is de verregaande – maatschappelijke
en politieke – invloed van farmaceutische bedrijven zoals
Novartis met hun architectonische iconische campus in Basel,
of recenter de hedge funder, Martin Shreli, die de prijs van een
aids-remmer van $13,50 naar $750 verhoogde en daarmee
grote publieke verontwaardiging veroorzaakte.
Er gebeurd veel op dit gebied en de tentoonstelling zal een visie op het spectrum aan ontwikkelingen op het thema zorg introduceren. Hiervoor wordt samengewerkt met architecten en
ontwerpers zoals Kopvol, EGM architecten, OMA, Koen van
Velzen en anderen diverse belangrijke partners, zoals Stichting Ronald Mac Donald, het Maastricht UMC+, Universiteit
Maastricht, Design Academie Eindhoven, Brightlands Health
Campus, en de Provincie Limburg met een koppeling naar
designtalent en architectenbureaus die werkzaam zijn binnen
dit domein – ook om inspirerende voorbeelden en alternatieve
omgangsvormen met zorg (en ziekte) te tonen.
Curator: Saskia van Stein en Catja Edens (ism Bruno Vermeersche)
Super visie: Cor Wagenaar
Ruimtelijk ontwerp: Event Architecture
Grafische ontwerp: Remco van Bladel

15 augustus – 30 oktober 2017
The Materiality of the invisible
Bureau Europa, platform voor architectuur en design is onderdeel van de tentoonstelling The Materiality of the Invisible,
geïnitieerd door de Jan van Eyck Academie en met medewerking van Marres. De tentoonstelling komt voort uit het
project NEARCH (New Scenarios for a Community Involved in
Archaeology), een Europese samenwerking van toonaangevende archeologie-instituten en –faculteiten, waarbinnen de
Van Eyck samen met de Parijse kunstinstelling 104 de relatie
onderzoekt tussen archeologie en contemporaine cultuur.
De directe aanleiding voor deze tentoonstelling is het jaarlijkse
congres van de European Association of Archaeologists (EAA)
in Maastricht, gepland voor september 2017. De tentoonstelling wordt verspreid over drie instituten: de Jan van Eyck
Academie, Marres en Bureau Europa. Onder meer het werk
van een groep kunstenaars die momenteel na een open oproep, een residency volgt bij de Van Eyck zal worden getoond.
Bureau Europa heeft benadrukt dat zij openstaat voor de
presentatie van beeldende kunst, maar dat deze presentatie
onderdeel moet zijn van een groter geheel, waarin aandacht
is voor architectuur en design. Ook wil zij aandacht schenken
aan de actuele ontwikkelingen binnen de archeologie en de
relevantie voor de ontwerpende disciplines onderzoeken.
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Bureau Europa heeft een aantal voorstellen gedaan voor
presentaties, waarin de verschillende disciplines samengaan.
Een overkoepeld thema is de problematiek van het behoud
van archeologische opgravingen. Schijnbaar duurzame oplossingen, zoals de overkapping van de Thermen in Heerlen
bedreigen de conservering van de fundamenten. Dit thema
sluit aan bij een film van de kunstenaars Giraud & Siboni over
een vervallen en verlaten overkapping van een Griekse tempel
in de Peloponnesos. Een nieuwe strategie voor het tegengaan
van verval is daarnaast het gebruik van begroeiing waardoor
bijvoorbeeld temperatuurwisselingen worden gedempt. Ook
dit sluit aan bij het werk van sommige kunstenaars genoemd
door de Van Eyck.
Een derde kijk op het thema ‘behoud’ komt voort uit de hedendaagse reacties op de verwoestingen van oudheden ten
gevolgde van de oorlog in Syrië. Meerdere initiatieven zijn
erop gericht om met digitale technieken verloren oudheden
te reconstrueren. Begin dit jaar werd bijvoorbeeld door het
Institute for Digital Archaeology in Oxford een replica van de
triomfboog in Palmyra geplaatst in London. Deze ontwikkelingen sluiten aan bij de eeuwenlange traditie van het verspreiden en tentoonstellen van driedimensionale kopieën van
oudheden in gips en andere materialen. Ook hier ziet Bureau
Europa relevante koppelingen met de kunstenaars bij de Van
Eyck en regionale ontwikkelingen op het gebied van archeologie en digital vervaardiging.
Een mogelijkheid voor een presentatie in lijn met het laatstgenoemde onderwerp is het inrichten van een contemporaine
‘cast court’ in de hoofdzaal van Bureau Europa, waarbij met
behulp van nieuwe technieken kopieën van oudheden worden
getoond. Deze opstelling biedt de mogelijkheid om een rijk
scala aan onderwerpen op het grensvlak van archeologie,
beeldende kunst en architectuur te belichten (kopie-origineel,
de woorden en de dingen, het object in context).
Curator: Jules Schoonman
Supervisie: Saskia van Stein
Ruimtelijk ontwerp: NTB
Grafische ontwerp: gecoördineerd vanuit Van Eyck
NB. deze tentoonstelling zal uitsluitend doorgang vinden in het geval
er additionele middelen gevonden worden.

Najaar 2017 – voorjaar 2018
Unvollendete, Het nooit gebouwd Maastricht
Met een verwijzing naar Schuberts onvoltooide symfonie,
onderzoekt Bureau Europa in de tentoonstelling ‘Unvollendete’
hoe Maastricht er uit had kunnen zien. Door de complexiteit
waarbinnen stedenbouwkundigen, architecten, en politici
opereren inzichtelijk te maken, biedt het houvast voor een
productieve toekomst voor stad & regio.

Inleiding
De grootste mythe over Maastricht is dat de stad ‘af’ is. Het
initiatief van de gemeente Maastricht, om niet-gerealiseerde
projecten in een tentoonstelling bijeen te brengen, getuigt
dan ook van een zelfverzekerdere houding. Terugkijken op de
stedelijke ontwikkeling van de afgelopen 70 jaar, kan namelijk
confronterend zijn. Tal van ambitieuze projecten, van de overkapping van de Maas, de Calatrava campus, tot het Van den
Ende Hotel, die niet verder kwamen dan de tekentafel.
Zoals bij elke beginnende geschiedschrijving, bestaat de
neiging om het stedenbouwkundige verleden van Maastricht
te portretteren als een onvermijdelijke mars van bekrompenheid naar vooruitgang. Maar wie dieper graaft ziet dat ook
gestrande plannen ontstaan zijn met een ambitie of zelfs
noodzaak: om de stad, haar stedelijkheid, haar leefbaarheid of
haar woningvoorraad te verbeteren. Om fluïde infrastructurele
ontsluiting te creëren, of om in een werkelijk publieke ruimte te
voorzien of het verbinden van de stad met het ommeland en
zijn groenzones. Anders dan de papieren architectuur die is
bedoeld als maatschappijkritiek of om het discipline-specifieke
discours te stimuleren, gaat het hier om projecten die wel
degelijk zijn ontworpen om gerealiseerd te worden. ‘Nooit gebouwd Maastricht’ vertelt hun complexe geschiedenis, die vele
kanten had kunnen opgaan en waarin het beste resultaat niet
zomaar komt bovendrijven.
Het falen verklaard
“Hoe komt het dat projecten vol ambitie toch stagneren? Welke
factoren beïnvloeden het slagen of falen van projecten? Zijn er
lessen uit te trekken? En wat is er vervolgens wel ontstaan op
wat eerder een slagveld leek?” Om hier achter te komen, is het
allereerst zaak om ons eigen perspectief zoveel mogelijk los te
laten, en rekenschap te geven aan zowel de culturele, sociaalmaatschappelijke, economische als technologische complexiteit waarin de project ontstaan. Zo komt ons de overkapping
van de Maas voor een achtbaans-snelweg nu ongelofelijk voor,
omdat we nu het uitzicht op de Maas waarderen. Maar nog
niet zo lang geleden was het de automobiliteit die de ruimtelijke
agenda domineerde.
Projecten
(De projecten zijn geselecteerd op basis van verschillende typologie, verschillende schaal niveaus, duidend voor de ontwerp
Zeitgeist en tijdvlak 1950-2017) Zuidstad, Quartier des arts,
Entre Deux, Herbouw Kruittoren, Harrahs bassin, Doorbraak
door binnenstad, Rondweg Noorderbrug, Omleiding A2,
Louvain la neuve, masterplan von Brandt, Calatrava, Satellietstad Oost, De Heeg x 2, Caberg/malpertuis, 1e plan
Ceramique, plan Lanakerveld en Maas- markt Geurtsen,
Maas markt Albert, MECC a/d/ Maas, kwaliteitssprong,
toren stadspark.
Samenwerking
In de uitwerking is het project een samenwerking tussen de

Bureau Europa

gemeente Maastricht, het cultureel magazine Zuiderlucht en
Bureau Europa. Zonder de onuitputtelijke bron van kennis,
ervaring en een onafhankelijke kritische analyse van senior
ontwerp Peter de Ronde, historicus Servé Minis en ontwerper Jake Wiersma, was ook dit project unvollendet gebleven.
De Universiteit Maastricht levert een bijdrage in de vorm drie
onderzoekstrajecten.

Najaar 2018
ELEMENTS, materials of the Euregion
vAan de oppervlakte /On the surface

Vele culturele instellingen in de Euregio Maas-Rijn werken
samen onder de naam Very Contemporary. Het Very
Contemporary netwerk bestaat uit de volgende culturele
instellingen: Ludwig Forum für Internationale Kunst en NAK
(Neuer Aachener Kunstverein) in Aken, Leopold-HoeschMuseum & Papiermuseum in Düren (D), Z33 Art Center en
CIAP art center in Hasselt, Espace 251 Nord in Luik (B),
IKOB - Museum für Zeitgenössische Kunst in Eupen (B),
La Châtaigneraie in Flémalle Museum (B), De Domijnen in
Sittard, SCHUNCK in Heerlen en in Maastricht de Van Eyck
Academie, Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur,
Bureau Europa, platform voor architectuur en design en
het Bonnefantenmuseum.
Sinds het mislukken van het kandidaatschap van Maastricht
en de Euregio voor culturele hoofdstad heeft het Very Contemporary netwerk het plan opgevat om in 2018 tóch tot
een gezamenlijk programma te komen, waarbij niet alleen de
regio wordt gepromoot, maar de instellingen ook tot een beter begrip komen van elkaars programma, missie en archief,
kortom ieders raison d’être. Aan de hand van een gezamenlijk
bepaald thema ELEMENTS, materials of the Euregion (Huijts/
Ter Braak) worden diverse samenwerkingsverbanden en
tentoonstellingen ontwikkeld. Het plan neemt de streekeigen
industrieën als uitgangspunt en de daaraan gekoppelde materialen/grondstoffen, productiemethodes en specifieke kunstnijverheid. Ook beoogt ELEMENTS aandacht te schenken aan
artistieke en ambachtelijke tradities, regionale verscheidenheid en verbondenheid en de migratie van kunstenaars binnen
en buiten de regio. Bureau Europa zal, tegen de achtergrond
van de hernieuwde aandacht voor het ornament in de architectuur, een tentoonstelling wijden aan pleisterwerk, waarbij
zowel een historische benadering als een hedendaagse invalshoek zal worden belichtde regionale geschiedenis van het
sierstucwerk.
Voorstel
De opkomst van ‘additive manufacturing’, oftewel het 3Dprinten, zal op den duur grote veranderingen teweegbrengen
op het gebied van materiaalgebruik, productiemethodes,
arbeidsprocessen en vormgeving. De nieuwe plooibaarheid
van materialen, geïntroduceerd door 3D-printers, wordt door
ontwerpers gebruikt om complexe organische structuren na
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te bootsen met behulp van algoritmes. Geleidelijk worden ook
de mogelijkheden voor de architectuur ontdekt, waarbij plastic
is ingeruild voor geprint staal en zandsteen. Zo werd in 2013
een prototype gemaakt voor het eerste geprinte interieur,
genaamd Digital Grotesque, bestaande uit een gedeeltelijk
vergulde en geglazuurde kunststeen. De aanwezigheid van
toonaangevende laat-barokke interieurs in de Euregio is voor
Bureau Europa aanleiding om in een tentoonstelling verbanden te zoeken tussen dit erfgoed en de huidige ontwikkelingen op het gebied van 3D-printen en (interieur)architectuur.
De tentoonstelling is opgedeeld in twee delen:

reflecteren op de huidige vormen van (digitaal) ambacht, de
wijze waarop voorbeelden in onze tijd worden verspreid, vertaald en verschaald en de veranderende verhouding tussen
ornament en constructie. Door middel van nieuwe technieken
worden bestaande interieurs gescand en in de zalen van
Bureau Europa weer tot leven gewekt. Dit wordt gerealiseerd
door middel van een interactieve projectie (om dit mogelijk te
maken is het eerste contact gelegd met interaction designer
Richard Vijgen) en door de reproductie van bestaande vormen
met 3D-printers of computergestuurde frezen (hiervoor is contact gelegd met Studio Rap).

Ornament en migratie
In de driehoek Maastricht-Aken-Luik zijn veel voorbeelden
voorhanden van fijn stucwerk uit de 18e eeuw, aangebracht
door sierstucwerkers van Zwitserse en Italiaanse afkomst. De
ontwikkeling van dergelijke interieurdecoraties geeft inzicht in
de relatie tussen ornament en architectuur. Rococo doet, als
in een horror vacui, een manische poging om de gehele ruimte te vullen en te beheersen, en komt daarmee op gespannen
voet te staan met de werkelijke, architectonische constructie
van de ruimte. Met de opkomst van het (neo-)classicisme
worden de gewichtsloze en irrationele vormen van de rococo
teruggebracht tot tektoniek, een expressie van de achterliggende constructie. Het ornament verzelfstandigt zich en krijgt
een scheidende, in plaats van een verbindende functie.

De tentoonstelling toont een representatieve selectie van
stucwerk in de Euregio van de Romeinse tijd tot en met de
19e eeuw, met een nadruk op werken uit de 18e eeuw. Daarnaast worden voorbeelden van buiten de regio getoond, met
name uit Italië, die nodig zijn om de artistieke ontwikkelingen
in beeld te brengen. De migratie van handwerkers en de publicatie van zgn. ornament-gravures wordt in de tentoonstelling interactief in beeld gebracht door middel van bewegende
kaartbeelden.

Materiaal en techniek
De geschiedenis van het stucwerk en de introductie van
nieuwe kunststenen is aanleiding om een blik te werpen op
het verleden en de toekomst van pleister en cement. In 2018
komt er, met de sluiting van de groeve van de ENCI (Eerste
Nederlandse Cement Industrie), een einde aan de eeuwenoude winning van kalksteen (mergel) in de Sint-Pietersberg.
Het afscheid van het Limburgs Krijt als basis van bouwmateriaal (cement) is een moment om vooruit te kijken naar de
toekomst van kunstmatige gesteentes en bindmiddelen.
De migratie van handwerkers en de publicatie van zgn.
ornament-gravures wordt in de tentoonstelling interactief in
beeld gebracht door middel van bewegende kaartbeelden.
Voor het tentoonstellen van de interieurkunst uit de 18e eeuw
zijn de collecties van het Couvenmuseum (Aachen), Musée
d’Ansembourg (Luik) en het Museum a/h Vrijthof (Maastricht)
relevant. In de eerste twee musea bevindt zich ook stucwerk
van bovengenoemde handwerkers. Het Regionaal Historisch
Centrum Limburg bezit het archief van de bouwmeesters
Soiron, die samenwerkten met stucwerker Gagini.
Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft in 2010
een publicatie uitgebracht over stuc- en pleisterwerk in
Nederland met bijdragen van verschillende experts die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de tentoonstelling.
Presentatie
De tentoonstelling beoogt door middel van de presentatie te
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Voor recente voorbeelden van de terugkeer van ornament in de
architectuur onder invloed van 3D-printen kan contact worden
gezocht met de ontwerpers van het Digital Grotesque-interieur:
Michael Hansmeyer en Benjamin Dillenburger, in samenwerking
met de ETH Zürich. Hierbij ligt het voor de hand om in de tentoonstelling zelf 3D-printers aan het werk te zetten, maar ook
om bezoekers de gelegenheid te geven om zelf met de hand of
met behulp van mallen pleisterwerk te maken.
Met betrekking tot de huidige ontwikkelingen komen de volgende vragen aan bod: Welke rol krijgt het ornament als het
tegelijkertijd oppervlakte en dragende constructie is? Hoe
verhoudt het 3D-printen zich tot traditioneel handwerk? Hoe
verspreiden zich tegenwoordig de modellen en technisch
specialisten? Hoe ziet het toekomstige kunstmatige gesteente
eruit? Kunnen nieuwe organische bindmiddelen het traditionele Portland cement – een product dat nauwelijks is veranderd
sinds de introductie ervan halverwege de 19e eeuw – vervangen? Welke mogelijkheden, maar vooral ook beperkingen
introduceert de techniek van het printen in lagen?
Overige partners
Gezien het onderwerp en de goede ervaring bij het maken van
de tentoonstelling Design by Choice, ligt het voor de hand om
weer een samenwerking aan te gaan met Axel Sowa en de
leerstoel architectuurtheorie van de RWTH Aachen.
Curator: Jules Schoonman
Supervisei: Axel Sowa (RWTH)
Ruimtelijk ontwerp: Claus Wiersma
Grafische ontwerp: Hansje van Halem

Voorjaar 2019
VECTORAMA – ontwerpen met instabiele
media
‘The future of retail is in clicks, not in bricks’ is een veelgehoorde slogan als het gaat om de verwachte invloed van
online shoppen op ons stedelijk weefsel. Langzaam zal de
invloed van ‘on demand’ websites ook de vraag naar fysieke
winkels beïnvloeden, immers pakketjes kunnen vanuit distributiecentra per drone worden afgeleverd bij de klant. Wijzelf
zijn met onze smartphone op zak inmiddels ook multi-sensorisch geworden, informatie is overal en verdwalen behoort
tot het verleden, daarmee zijn we een ‘node in the network’.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de werking van deze
technologie en andere ‘instabiele media’ in onze steden, het
onderwerp dat centraal staat in de tentoonstelling VECTORAMA. Daarnaast zal worden onderzocht hoe deze instabiele
media de ontwerpdiscipline beïnvloed en welke vaardigheden
tot het basis pakket van de ontwerper in de 21ste eeuw behoren. Hoe kunnen nieuwe media ingezet worden voor bijvoorbeeld efficiënt transport en distributie van energie of het
optimaliseren van zorg? Hoe bemiddelt digitale technologie
de relatie tussen de stad en haar burgers? Wordt coding het
nieuwe schrijven? En hoe gaat ontwerpen met een ‘tool’ als
datamining precies in zijn werk?
Nieuwe stad
In hoeverre is de stad daadwerkelijk al veranderd door digitale technologie? Met uitzondering van een ondergrondse
infrastructuur van glasvezelnetwerk - ruimtelijke ordening
- op het eerste oog misschien nog niet zo veel. Toch zal
de stedelijke ervaring de komende decennia fundamenteel
veranderen. “The Internet of Things” zal naar verwachting in
2050 zo’n 50 miljard elektronische diensten en systemen aan
elkaar gekoppeld. Precisielevering door zelfrijdende auto’s
of drones is immers slechts één voorbeeld van het ‘Smart
City’-denken, waarbij de virtuele stad aan een fysieke realiteit
wordt gekoppeld. De Smart City vindt momenteel bij steeds
meer bestuurders aanhang. Het doel hierbij is een omgeving
te creëren, waarin alles en iedereen continu informatie creëert
en verwerkt, zodat volledige sturing van milieu, veiligheid en
bereikbaarheid mogelijk is.
Nieuwe media brengen talrijke mogelijkheden met zich mee
om de stad efficiënter en duurzamer te organiseren. Maar ze
mengen zich ook steeds vaker in de slag om de optimalisatie
van ons lichaam en gedrag. Technologie raakt ons persoonlijker, en ‘big data’ roepen in het publieke en politieke debat
vaker vragen op over controlemechanismen en fundamentele
rechten als privacy en lichamelijke integriteit. Het is voor ontwerpers daarom ook van belang om niet-instrumentele vragen
over de toekomst te stellen, en de onbedoelde gevolgen van
innovatie in de slimme stad te ondervragen. Zo mag ook de
handelingsruimte en het zelforganiserend vermogen van burgers niet vergeten worden.

Bureau Europa

Van tool naar nieuwe competenties
De komst van de computer in de jaren tachtig van de vorige
eeuw, heeft de ontwerpende discipline vergaand beïnvloed.
De theoretisch uitdagende periode waar de curve en de notie
van een post-signatuur haar intrede deed. Het tijdperk van
de BLOB, begin jaren negentig, toen weinig constructief
omdat de (bouw)techniek achter liep op het vormpotentieel
van de nieuwe technologie. Dit is inmiddels ingelopen en
de computer is onmisbaar en omnipresent geworden bij
het ontwerpproces.
De explosief groeiende hoeveelheid digitale gegevens biedt
een grondstof voor innovatie en nieuwe economische en
maatschappelijke kansen. Niet voor niets startte een bedrijf
als Google afgelopen jaar ‘Sidewalk Labs’, waarmee het bedrijf een belangrijke rol wil gaan spelen in stedelijke vernieuwing. Het wordt ontwerpers – en architecten in het bijzonder nog wel eens verweten dat ze achterlopen op de technologische mogelijkheden. Hoewel de computer als instrument
niet meer weg te denken is bij het ontwerpen en visualiseren
van gebouwen of gebieden, ontwerpt men nog onvoldoende
met het potentieel van data. Wat is er nodig om als ontwerper
in de 21e eeuw relevant te blijven? Met welke technieken en
competenties kan het vakgebied van design tot stedenbouw
verbreed worden?
Het format
In VECTORAMA onderzoekt Bureau Europa welke instabiele
media ontwerpers benutten om hun visie voor de stad vorm te
geven. Ook voor Bureau Europa is het uitgangspunt instabiliteit; vanwege de snelle opeenvolging van technologische ontwikkelingen kiezen we ervoor om VECTORAMA in te richten in
12 nader te bepalen deelgebieden, zoals ‘Hacken’, ‘Coderen’,
en ‘Open Data’ maar ook ‘technosfeer als biosfeer’ waarin de
mens in relatie tot technologische acceleratie centraal staat.
Voor ieder gebied wijzen we een (kennis)ambassadeur aan.
Het project zal ontwikkeld worden in samenwerking met
professionals uit de praktijk en met kennisinstellingen bijv.
De Waag in Amsterdam en/of Maastricht Academy of Media
Design and Technology. Zo zouden we een deelgebied ‘Hacking’ kunnen inrichten, waarbij we samen kunnen werken met
KABK in Den Haag, Karin Wenz en Annika Richterich (UM) of
AckSpace in Heerlen. Verder kunnen namens de UM Karin
Bijsterveld en Annelies Jacobs interessante partners zijn voor
een bijdrage over ‘Sound Studies’. Gene Bertrand (Continium
Kerkrade) en Maurice Hermans (Betawerk) vertegenwoordigen een interessante praktijkgerichte regionale insteek op het
gebied van de nieuwste internettechnologie.
Ook het Institute of Network Cultures (Amsterdam) is voor
VECTORAMA een interessante kennisinstelling en al jaren
koploper in het democratiserend en emanciperend potentieel
van het internet. Daarnaast zijn er natuurlijk andere instellingen als V2 in Rotterdam aangezien ze zich al jaren tot expiri-
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mentele instabiele media verhouden. Met gerenomeerd nieuwe
media theoreticus Eric Kluitenberg hopen we een lezingenreeks te ontwikkelen. Op het gebied van ‘Smart Urbanism’ is
samenwerking mogelijk met architect Mark van der Net (Oscity), onderzoeker Martijn de Waal van Mobile City en voor het
vraagstuk van open source bouwen Cloud Collective uit Amsterdam. Het hoofdstuk Culture of Controle zou door architect
en criticus Marc Schuilenburg worden verzorgd. Verder kijken
we uit naar een partnerschap met hoofddocent Theo Ploeg
en de studenten van Maastricht Academy of Media Design
and Technology, die praktijkopdrachten uitvoeren op het gebied van visuele en multimediale communicatie in Maastricht
zelf. Daarnaast zullen we i.s.m. met AFFR en Lumière Cinema
een filmweek over dit onderwerp organiseren.
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worden onderzocht langs begrippen als (historische)kennis,
concept en (ontwerp)innovatie. Uiteraard zullen ook naar sociaal maatschappelijke thema’s als aan vergrijzing gerelateerde
segregatie, eenzaamheid of de zogenaamde ‘digital devide’
worden onderzocht in relatie tot de ontworpen omgeving.
Hans van Dijk promoveert op dit onderwerp bij Tom Avermaete
aan de TU delft. Zoals verwacht komen ook andere onderwerpen aan bod zoals daar zijn: de opkomst/terugkeer van quasiiconen en anti-sterren, de symboolfunctie van prijsvragen,
vroeger en nu, en Practice versuss project, nieuwe speculatieve architectuur.
Curator: Hans van Dijk
Supervisie: Saskia van Stein
Ruimtelijk ontwerp: NTB

Curator: Alle namen zoals hierboven genoemd

Grafische ontwerp: NTB

Supervisie: Erik Kluitenberg i.s.m. De Waag Society, Amsterdam Ruimtelijk
Ontwerp: Breg Horemans (TAAT)
Grafische ontwerp: Design Displacement Group

Najaar 2019
Generation Gap
Bureau Europa is momenteel in gesprek met schrijver en gerenommeerd architectuurcriticus Hans van Dijk (1948). Hij volgde
tot eind jaren ’70 een studie bouwkunde aan de Technische
Universiteit Delft, waar hij tevens actief was als redacteur van
B-Nieuws. Vanaf 1981 was hij jarenlang hoofdredacteur van
Wonen TABK, het architectuurtijdschrift dat later als maandblad verder ging onder de naam Archis. In 1988 stond hij aan
de wieg van het toonaangevende Jaarboek Architectuur in
Nederland, waaraan hij ruim tien jaar lang als redacteur verbonden bleef. Vanaf 1999 schreef hij als freelance criticus voor
o.a. Domus, Architektur Aktuell en Architecture Today. Tegenwoordig geeft Van Dijk als universitair docent architectuurgeschiedenis aan de TU Delft, waar hij tevens promovendus is.
Hans van Dijk valt op door zijn scherpe analytische blik, die
zich met name uit via Facebook en blogs. Kortom, van Dijk
schuwt de moderne media niet.
Bureau Europa onderzoekt de honger naar jong talent en heeft
derhalve een van de oudste critici van Nederland benaderd
om een tentoonstelling met bijbehorend publiekprogramma
te ontwikkelen. Van Dijk is enthousiast voor het gezamenlijk
ontwikkelen van een tentoonstelling en beschikt over een internationaal netwerk aan denkers en praktiserende architecten.
De eerste gesprekken oriënteren zich op het vraagstuk van de
‘generation gap’.
Wat leren we van voorgaande generaties en hoe ze nadachten
over de samenleving en hoe deze vorm te geven middels architectuur? Van Dijk signaleert een teloorgang van historisch
besef binnen de ontwerpende disciplines. De consequenties
die dit heeft voor deze -van nature trage- discipline, zullen
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Gedurende 2020
WALT DISNEY, designing a dream
Met het oog op publieksbereik wil Bureau Europa in de tweede
helft van de cultuurplanperiode weer pogen een ‘blockbuster’
te programmeren. Deze zullen we samen met gerenommeerd
designlabel zoals bijvoorbeeld Vitra, Princeton University of het
webazine Dezeen tot stand brengen. In het verleden zijn tentoonstellingen van de architect Prouvé en de Braziliaanse ontwerpers Campana (Antibodies) bij NAiM te zien geweest. Met
de diverse partijen (bv. Vitra) is Bureau Europa al in gesprek om
zicht te krijgen op het aanbod, dat het beste past binnen het
programma van Bureau Europa. Te denken valt aan tentoonstellingen die ingaan op de ontwikkelingen in Afrikaanse architectuur en design, of een Bauhaus overzichtstentoonstelling.
Daarnaast wordt onderzocht of het leven en werk van visionair
Walt Disney onderwerp voor een tentoonstelling zou kunnen
vormen. In de succesvolle tentoonstelling Playboy Architecure
heeft Bureau Europa aandacht besteed aan Hugh Hefner, de
oprichter van het tijdschrift Playboy, ogenschijnlijk Disney’s
tegenpool. Wat de levens van deze heren bindt is dat ze beiden een wereld hebben kunnen bouwen. Zo was Disney niet
alleen een zeer getalenteerd striptekenaar en pretpark- ontwikkelaar, maar had hij tevens zeer visionaire ideeën over steden,
transport, infrastructuur en technologische innovatie. Ook is
hij de bedenker van een van de eerste ‘gated communities’
genaamd Celebration.
Het idee is deze tentoonstelling relatief lang te laten staan en
gelijktijdig een aantal contemporaine projecten in de rest van
de regio te programmeren.
Curator: Bas van Beek
Super visie: Saskia van Stein
Ruimtelijk ontwerp: Clemence Seilles en Theo Demans
Grafisch ontwerp: NTB

Lezingen en debatten

Bureau Europa heeft als taak de vormgegeven omgeving
(architectuur en design) te bezien vanuit een maatschappelijk
relevant perspectief en deze te tonen en te communiceren
met het publiek. Bureau Europa werkt gelijktijdig aan het
versterken van de beroepspraktijk en talentontwikkeling middels het initiëren van workshops, transdisciplinaire netwerk- en kennismakingsevents en o.a. het starten of gaande
houden van de dialoog. Per maand organiseren wij twee
debatten: een maatschappelijk georiënteerd en een disciplinespecifiek debat, aangevuld met workshops die inhoudelijk
gerelateerd zijn aan de lopende tentoonstelling. Zo bouwen
we aan een (boven)regionaal netwerk en werken we actief
samen met veel educatieve, culturele- en kennisinstellingen.
In lezingen, debatten en workshops besteden wij aandacht
aan maatschappelijke uitdagingen, waarbij de ontwerpende
disciplines specifiek een rol spelen: mobiliteit in de regio,
voedselproductie, de energietransitie, alternatieve verdienmodellen, sociale inclusiviteit en/of eenzaamheid. Hiermee sluiten
wij aan bij de landelijke ontwikkelingen. Adviezen in het culturele landschap tonen aan dat er zowel aandacht is voor intrinsieke culturele waarde enerzijds (van erfgoed tot innovatie) en
meer dynamiek anderzijds (van workshop tot stadswandeling).

Samenwerking als inhoudelijke uitdaging
(van regionaal, nationaal naar internationaal)
Bureau Europa heeft de afgelopen jaren met diverse partners
binnen en buiten de regio gewerkt. Met veel van deze organisaties zal Bureau Europa ook in de toekomst blijven samenwerken:
Academie Beeldende Kunsten Maastricht, Academie van
Bouwkunst Maastricht, The Artist and the Others, CNME,
Common Knowledge, Design Academy Eindhoven, FabLab, Fashionclash, Gemeente Maastricht, Het Geluid, iArts
Maastricht, Maastricht Lab, IBA Parkstad, van Eyck Academie, Het Landbouwbelang, Lumière Cinema, Marres, Maurer
United Architects, MMIA, Stichting A2, Monnik, Mosa, Muziekgieterij, Het Nieuwe Instituut, PREMIUM van Universiteit
Maastricht, Provincie Limburg, Institute of relevant Studies,
Nederlandse Dansdagen, Oostwegel groep, RWTH Aachen
University, Museumnacht Maastricht, Schunck*, Stichting
Doen, Stichting Elisabeth Strouven, Stichting Maastricht
Vestingstad, Isocarp, Platform 31, Stad.Academie, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven,
Toneelacademie Maastricht, Topos, Universiteit Maastricht,
Very Contemporary (en het netwerk), debatcentrum Sphinx,
documentairefestival Docfest en Z33.
Zoals eerder beschreven, worden samenwerkingen door Bureau Europa niet economisch opgevat, maar als een manier
om kennisdomeinen en diverse publieke stromen aan elkaar
te verbinden. Het voert te ver elke samenwerking in dit docu-
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ment te duiden, daarom worden hieronder enkele samenwerkingspartijen uitgelicht:
Van Eyck Academie
Met de Van Eyck Academie werkt Bureau Europa al een paar
jaar intensief samen. Dit heeft in het verleden geleid tot Who
owns my city, een tentoonstelling i.s.m. Studio Stad en Van
Eyck, waarin de kapitalisering van de openbare ruimte en
eigenaarschap is geproblematiseerd. Tevens is met Van Eyck
de discussieavond Slow Motion, Far Forward georganiseerd,
waarbij professionals vanuit verschillende disciplines een
publiek debat zijn aangegaan over utopieën. De directeur van
Bureau Europa heeft recent deel uitgemaakt van de selectiecommissie voor nieuwe deelnemers bij Van Eyck. Ook in de
komende jaren zullen Van Eyck en Bureau Europa elkaar opzoeken rond de gezamenlijke interesse in de stad.
Universiteit Maastricht
De Universiteit Maastricht is als dichtstbijzijnde kennisinstituut
een belangrijke speler voor Bureau Europa. Toch bleef de
samenwerking lange tijd beperkt tot 1-op-1 gesprekken met
hoogleraren en academici of het verspreiden van informatie
over lezingen en workshops onder studenten. Bureau Europa
is dan ook verheugd dat begin 2016 de samenwerking verder
wordt bestendigd door cliënt te zijn van het prestigieuze
PREMIUM-programma van de Universiteit Maastricht.
Voor het project Maasparadox zullen vier masterstudenten een
half jaar lang onderzoek doen, waarbij de resultaten zichtbaar
zullen zijn in de tentoonstelling die in het najaar plaats vindt.
Maastricht Academy of Architecture
Een andere partner die in dit rijtje niet mag ontbreken, is de
Maastricht Academy of Architecture. Een belangrijke uitkomst
van deze samenwerking is de tentoonstelling KIJK Raumplan
Versus Plan Libre in 2015 geweest, waarbij derdejaars studenten het resultaat hebben getoond van hun onderzoek naar de
hedendaagse betekenis van de ontwerpen van Loos en Le
Corbusier. Bureau Europa werkt op dit moment nauw samen
met de academie voor de zogeheten Future Urban Region,
het lectoraat van alle Nederlands academies aan lezingen,
debatten en workshops, maar ook een tentoonstelling met
werk van studenten behoort tot de mogelijkheden.
Helden van Hier
Bureau Europa zal de succesvolle serie Helden van Hier voortzetten in de nieuwe cultuurplanperiode. Deze serie is een samenwerking met lokale architecten, ontwerpers en andere ‘stadmakers’, die op verzoek van Bureau Europa met het publiek op pad
gaan in hun stad of regio en vertellen over eigen ontwerpen en/
of hun visie op de betreffende plek. In eerdere edities hebben
architect Jo Coenen, interieurontwerper Maurice Mentjens en
architect, educator en welstandscommissielid Teske van Royen
publiek rondgeleid door Maastricht. Bureau Europa wil in komende edities ook andere steden en gebieden in Limburg, alsmede
andere aanpalende disciplines aan bod laten komen.
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Voor recente voorbeelden van de terugkeer van ornament
in de architectuur onder invloed van 3D-printen kan contact
worden gezocht met de ontwerpers van het Digital Grotesqueinterieur: Michael Hansmeyer en Benjamin Dillenburger, in
samenwerking met de ETH Zürich. Hierbij ligt het voor de hand
om in de tentoonstelling zelf 3D-printers aan het werk te zetten, maar ook om bezoekers de gelegenheid te geven om zelf
met de hand of met behulp van mallen pleisterwerk te maken.
Meet the Maker
Met Meet the Maker, creëerde Bureau Europa, in samenwerking met Studio NOTO, een platform voor ontmoeting
tussen makers, denkers en ontwerpers. Het gebrek aan een
goede (culturele) infrastructuur is een voorname oorzaak dat
jong (ontwerp) talent wegtrekt uit de regio.
Meet the Maker slaagt erin jong talent verbondenheid te
laten ervaren en is daarnaast het ideale concept om zicht te
krijgen op het culturele vestigingsklimaat en te ontdekken
wat we van elkaar uit verschillende disciplines kunnen leren.
Per editie worden vijf makers, uit de verschillende ontwerpdisciplines, gevraagd een werk uit hun oeuvre toe te lichten.
De dialoog wordt tijdens het dinner, meestal zo’n dertig
genodigden, voortgezet. Het uiteindelijke doel is duurzame
samenwerking- en (kennis)netwerk te laten ontstaan.
Nederlandse Dansdagen
In samenwerking met de Nederlandse Dansdagen wordt een
programma georganiseerd, waarbij de stad en de rol van de
publieke ruimte een verbinding aangaan met de discipline
dans. Hierbij staat met name observatie centraal: wie bekijkt
wie in de openbare ruimte? Van flaneren tot voyeurisme en
van verschuilen tot camera-observatie.
Daarnaast is er Performing Gender #2: een Europees project
dat het idee van gender als construct en intergenerationeel
onderwerp centraal stelt en onderzoekt door middel van
dans. In dit project borduren verschillende partners uit het
dansveld, samen met andere culturele en niet-culturele instellingen, verder op Performing Gender #1 (2013-2014) waarin
meerdere festivals samenwerkten met prominente musea om
alternatieve beelden te genereren rondom gender en seksuele
voorkeuren. Bureau Europa en Nederlandse Dansdagen zullen
in dit project samenwerken om de constructie van een genderidentiteit te onderzoeken en hierover tussen de verschillende
generaties de dialoog te openen. Op dit moment is de aanvraag voor dit project ingediend bij de EU, uitsluitsel hierover
wordt eind 2016 verwacht.
Toneelacademie
In een eerste verkenning hebben Bureau Europa en de
Toneelacademie recent samen een eerste activiteit georganiseerd, een theatrale vertelling over Markt en Moraal. Deze
avond is tevens te beschouwen als een onderzoek naar verschillende vormen van kennisoverdracht (lezing, toneel, academici). De samenwerking is goed bevallen en zal in de nabije
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toekomst vaker worden gehanteerd. De roep om (culturele)
evenementen en performativiteit was voor Bureau Europa
aanleiding voor een samenwerking met de gerenommeerde
Toneelacademie in Maastricht. De eerstvolgende activiteit zal
zich richten op de relatie stad als podium en vice versa.
Centre Céramique
Bureau Europa is door de directeur van Centre Céramique
benaderd voor het maken van een publiekstoegankelijke
tentoonstelling in hun huis. De vraag is een transdisciplinaire
tentoonstelling of event uit te denken op het grensvlak of
gerelateerd aan de drie instellingen waarin ze leiding geven:
kennis & debat (bibliotheek Centre Céramique), muziek &
klank (kumulus) en/of erfgoed en wetenschap (Limburgs
Geschiedkundig Genootschap). Idealiter zou deze samenwerking in 2017-2028 gestalte krijgen.
Het Geluid
Bureau Europa werkt graag samen met Theatergezelschap
Het Geluid, mede vanwege het feit dat beide organisaties
opereren vanuit een nadrukkelijke sociaal-maatschappelijke
invalshoek. Dit heeft in het verleden geleid tot verschillende
gezamenlijke projecten, zoals Malta, een voorstelling waarbij
de werelden van een nieuw architectenbureau in crisis en de
vluchtelingenproblematiek in Malta zijn samengebracht. Een
ander project met Het Geluid was Contested Waters, een
voorstelling in het zwembad van Club Pellikaan Maastricht,
waarin identiteit, geheugen en de stad centraal stonden. Maar
ook bij een minder voor de hand liggend project als Common
Carnaval heeft Het Geluid, Bureau Europa weten te betrekken.
In de nabije toekomst zal deze samenwerking resulteren in
projecten over ongelijke verdeling van welvaart, met de voedselbank als decor en metafoor. Een exemplarische plek waar
velen die niet mee komen in de vaart der volkeren, verschijnen. Een plek die ons grote vragen stelt over welvaartsverdeling, sociale structuren, maar ook over de onzichtbaarheid van
impactvolle ontwikkelingen in onze publiek ruimte. Een plek
die vragen stelt aan de positie van het socialisme in deze tijd.
De voedselbank als deksel van de put.
IIBA Parkstad
Inhoudelijk sluit de houding van Bureau Europa naadloos aan
bij de Internationale Bauausstellung. De directeur van Bureau
Europa heeft actief bijgedragen aan door de IBA georganiseerde oriënterende gesprekken in de opmaat naar het recent
gepresenteerde bidbook. Ook zijn de plannen voor Parkstad
al diverse malen door IBA directeur Jo Coenen aan een breed
publiek getoond en heeft Bureau Europa een kennismaking
tussen de huidige en voormalige rijksbouwmeester gefaciliteerd. Op dit moment werkt Bureau Europa i.s.m. van Eyck
Academie en SCHUNCK* aan een verkennend onderzoek
naar zachte stedenbouw, hieronder meer. Daarnaast is Bureau
Europa benaderd en enthousiast over de vraag om een van
de in leegstaande monumenten in Parkstad te adopteren en
te programmeren, maar hiervoor vormen de financiën voorals-

nog de bottleneck. Helaas is het tot op heden nog niet gelukt
om een zekere bereidwilligheid voor een samenwerking met
deze partners bij de IBA los te maken.
SCHUNCK*, Van Eyck Academie, Bureau Europa en IBA
SCHUNCK*, Bureau Europa en Van Eyck Academie willen in
het verlengde van IBA Gebrookerbos graag krachten bundelen om de ‘zachte kant van de stedenbouw’ een plek binnen
IBA Parkstad te geven. Er sluimeren grote kansen, zo niet een
brandende urgentie, in thema’s als: de activering van burgers
en gebieden, cross-disciplinaire onderzoek naar het stedenbouwkundige en maatschappelijk weefsel, visies op de structuur van het gebied, aansluiting aan het (inter-)nationale discours over organische stedenbouw, toetsen en reflecteren op
best practices en vernieuwende strategieën. De SCHUNCK*benadering van artistieke/architecturale projecten op locatie
en haar integrale, interdisciplinaire aanpak op het terrein van
cultuureducatie is inhoudelijk complementair aan de expertise
en het netwerk van Bureau Europa. De Van Eyck Academie
sluit met haar focus op productie en reflectie alsmede haar
faciliteiten/residency-programma op beide instituten aan. Een
dergelijke alliantie is in staat om recht te doen aan de breedte
die het terrein van de ‘zachte kant van de stedenbouw’ bestrijkt alsook de straalkracht te ontwikkelen om impact te
hebben. Speerpunt voor Bureau Europa zal bestaan uit een
onderzoek naar de kernwaarden, competenties en mogelijkheden van de zogenaamde organische stedenbouw.
RWTH, Aken
Voor de recente tentoonstelling Design by Choice heeft Bureau Europa nauw samengewerkt met de RWTH in Aachen.
Professor Axel Sowa en zijn team hebben een belangrijke
bijdrage geleverd in zowel het onderzoek als de uitvoering van
dit project. Daarnaast is er gezamenlijk een workshop georganiseerd rond het thema New Economy, Old Borders. In 2018
zal deze samenwerking opnieuw een bijzonder resultaat opleveren in de vorm van de tentoonstelling ELEMENTS.
Het Nieuwe Instituut
Met Het Nieuwe Instituut in Rotterdam onderhoudt Bureau
Europa een goed contact. Op verschillende niveaus zoeken
de instellingen elkaar op, zoals bij het onderzoek en de representatie van de tentoonstelling Mansholt, Landschap in
Perspectief en de reizende tentoonstelling Domestic Affairs,
the house is a home to a paradox. Ook voor de komende cultuurplanperiode hebben beide instellingen de intentie samen
te werken, onder andere bij een nieuwe editie van The Great
Indoors. Ook delen beiden instellingen de ambitie onderzoek
te doen naar de herwaardering van het lokale, de verankering
van regionale (kennis)netwerken aan het vraagstuk van de
creatieve industrie en innovatie. Gezamenlijk wordt gewerkt
aan een project rond ambacht en materialen, waarbij de verbinding met grote bedrijven (DSM) in de (Eu-)regio nadrukkelijk zal worden gezocht.

Bureau Europa

Reizende tentoonstelling & internationale samenwerking
Zoals eerder vermeld zijn wij met succes reizende tentoonstelling gaan toevoegen aan onze praktijk. Ook in de toekomst
zal Bureau Europa actief op zoek gaan naar de mogelijkheden
om tentoonstelling te laten reizen. Daarnaast is er de ambitie
om partners en cross-overs te zoeken, om vanuit gedeelde
interesse bepaalde relevante onderzoeksvragen gezamenlijk aan te gaan. De samenwerking met de Virginia Common
Wealth University in Doha, Qatar heeft tot nieuwe inzichten
aangaande culturele uitwisseling geleid. Het intensieve educatie traject waar Nederlandse ontwerpers aan Qatari talent
werd gekoppeld resulteerde in een wezenlijke toevoeging aan
de tentoonstelling Domestic Affairs, a house is a home to a
paradox. Hier liggen kansen.
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Publieksbereik
Bureau Europa informeert zijn publiek zo uitvoerig
mogelijk over het publieke programma, rekening houdend
met de doelgroep, het maatschappelijke draagvlak en de
locatie waar het programma of evenement zich afspeelt.
Doelgroep
Het publiek van Bureau Europa bestaat uit meerdere doelgroepen, zoals de reguliere museumbezoeker, professioneel
geïnteresseerden, toeristen, innovatieve ondernemers, studenten van de diverse kunst- en designacademies en van de
Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen. Ook
de overheid kan als een gecommitteerd bezoeker/gebruiker
worden opgevat. Voor iedere tentoonstelling en ieder evenement wordt onderzoek gedaan naar de juiste doelgroepen,
waarna wij in contact treden met platforms en netwerkorganisaties die deze doelgroepen vertegenwoordigen. We vragen
welke media wij het beste kunnen benaderen voor het promoten van workshops, lezingen en discussieavonden en nodigen
de doelgroepen gericht uit voor de feestelijke openingen van
onze tentoonstellingen.
Er wordt sterk ingezet op het organiseren van thema-avonden:
lezingen, performances en workshops, vaak in nauwe samenwerking met partners. Deze avonden worden gericht aangekondigd en gepromoot en ook onder de belangstelling van
het brede publiek gebracht via de culturele weekagenda’s, de
regionale dag- en weekbladen en de VVV-activiteitenkalender.
Regelmatig worden ook rondleidingen gegeven aan relevante
groepen, bijv. architecten/ontwerpers uit de Euregio, Eindhoven, Brussel etc. Tevens vinden filmvertoningen plaats, o.a. in
samenwerking met Lumière Cinema. Ook worden gemeenschappelijke activiteiten met cultuur- en onderwijsinstellingen
in Aken, Wallonië en Belgisch Limburg georganiseerd, zoals
de Very Contemporary Bus Tour, waarmee een groot aantal
culturele instellingen in de Euregio worden bezocht.
Veel tentoonstellingen, activiteiten en evenementen van
Bureau Europa genereren free publicity, zoals kranten- en
tijdschriftenartikelen, interviews/films in Euregionale televisie- en radioprogramma’s, en vermelding op thematische
websites, of worden gedeeld via Facebookpagina’s van andere culturele instituten en onderwijsinstellingen. Per activiteit
bereikt Bureau Europa ca. 1,5 miljoen personen in de Euregio,
Nederland en het buitenland.
De doelstelling is om in de periode 2017-2020 de naamsbekendheid van Bureau Europa en de doelgroepen uit te
breiden. Door reizende tentoonstellingen, zoals Domestic
Affairs, zal door samenwerkingsverbanden en de nieuwsbrief
een groter internationaal publiek van kunst- en designliefhebbers worden bereikt. Door de steeds ruimere definiëring van
de vormgegeven omgeving en met zijn programmering creëert
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Bureau Europa een steeds groter maatschappelijk draagvlak en
publiek, waardoor nieuwe doelgroepen worden aangesproken.
In de periode 2013 -2016 is er op verschillende wijzen
gecommuniceerd:
Website
In 2015 is de website van Bureau Europa met bescheiden
middelen vernieuwd. Bezoekers krijgen een beter (over)zicht
van lopende en aanstaande tentoonstellingen en events.
Ook de events die eerder hebben plaatsgevonden, blijven
via thumbnails zichtbaar op de homepage. De website biedt
derhalve een compleet overzicht van alle door Bureau Europa
georganiseerde tentoonstellingen, lezingen en workshops
vanaf 2006 en functioneert hierdoor als een publiek toegankelijk, digitaal archief.

De doelstelling is om het aantal abonnees in de periode
2017-2020 te laten groeien tot minimaal 5.000. Er zal worden
onderzocht of het interessant en technisch mogelijk is om de
nieuwsbrief uit te breiden met een Frans- en Duitstalige versie,
zodat we bezoekers uit de gehele Euregio nog beter kunnen
informeren.
Uitnodiging
Voorafgaand aan de opening van een tentoonstelling worden
vaste bezoekers, relaties en relaties van de curatoren uitgenodigd met een digitale uitnodiging - opgemaakt door de vormgever die ook verantwoordelijk is voor de grafische identiteit
van de betreffende tentoonstelling. Dit adresbestand bestaat
uit ruim 3.500 e-mailadressen. De doelstelling is om het aantal
adressen in de periode 2017-2020 te laten groeien tot minimaal 5.000 adressen.

Alle tentoonstellingen, evenementen, lezingen en workshops
worden tweetalig (NL en EN) aangekondigd op de website:
het onderwerp, de achtergrond, kunstenaars en curatoren en
de datum waarop het event plaatsvindt. Van elke tentoonstelling wordt een fotoreportage (veelal gemaakt door Johannes
Schwartz) volledig op de website getoond. Ook worden foto’s
en video’s van openingen, lezingen en andere events b.v. tijdens de looptijd van een tentoonstelling, aan de website toegevoegd, evenals de pdf’s of andere bestanden van lezingen,
trainingen en workshops. Ook de partners van Bureau Europa
worden op de website getoond.

Social Media
Ook bij Bureau Europa is gebruik van social media de afgelopen jaren enorm toegenomen. Niet alleen het aantal mensen
dat de Facebook-pagina van Bureau Europa heeft ‘geliked’,
maar ook het aantal Facebook eventpagina’s dat door Bureau
Europa wordt ‘aangemaakt’, is de afgelopen jaren toegenomen - in 2015 zijn er 35 eventpagina’s aangemaakt. Facebook
blijft een belangrijk middel om op eenvoudige en goedkope
wijze te ‘adverteren’ en met name jonge(re) doelgroepen aan
ons te binden. Belangrijk gegeven is dat het aantal gebruikers
in de leeftijdsgroep boven de 40 nog altijd sterk toeneemt.

De doelstelling is om de website in de periode 2017-2020
te blijven actualiseren en zo mogelijk digitaal te blijven vernieuwen om de zichtbaarheid van Bureau Europa optimaal
te houden.

De doelstelling is om in de periode 2017-2020 middels Facebook campagnes nog gerichter die doelgroepen te bereiken
waarvoor een bepaalde opening, lezing of workshop interessant kan zijn.

Nieuwsbrief en save the dates
De eerste dinsdag van iedere maand wordt een digitale
nieuwsbrief (in NL en EN) verzonden aan een adresbestand
van ca. 3.500 personen. Ieder nieuw evenement wordt met
een digitale reminder of uitnodiging onder de aandacht gebracht. In 2013 zijn er acht nieuwsbrieven verzonden, in 2014
tien en in 2015 is de nieuwsbrief maandelijks verzonden.

Bureau Europa heeft ook een Instagram account. Gelet op
het feit dat onder jongeren het gebruik van Instagram enorm
is toegenomen, is een grotere focus op deze vorm van social
media belangrijk. Een toenemend aantal culturele instellingen
gebruikt bovendien op geslaagde wijze Instagram door regelmatig foto’s en korte films te uploaden. Bureau Europa vindt
het belangrijk om hier aansluiting bij te zoeken.

Het merendeel van de Engelstalige abonnees is woonachtig in
Duitsland, Groot-Brittannië, Canada en de Verenigde Staten.
De overige Engelstalige abonnees zijn woonachtig in meer
dan 18 verschillende landen wereldwijd.

Advertenties
Afhankelijk van de doelgroep wordt gericht geadverteerd in
lokale, Euregionale media of (internationale) vakbladen (zowel
print als digitaal). De afgelopen jaren is er onder andere geadverteerd in Week In Week Uit Maastricht, Zuiderlucht, Dagblad
de Limburger, Chapeau Magazine, ArchiNed, De Witte Raaf
of Dezeen, Metropolis M en Very Contemporary. Ook wordt er
gebruik gemaakt om te adverteren via Maastricht Marketing
(voorheen VVV Maastricht) en in online culturele agenda’s
zoals Charlzz.com.

Additioneel, bij belangrijke evenementen, zoals openingen,
lezingen of workshops wordt aan dezelfde groep abonnees
een digitale uitnodiging of ‘save the date’ verstuurd. Grotendeels in twee talen; betreft het echter een Nederlandstalig
event dan wordt er – de kosten beperkend – voor gekozen om
uitsluitend aan de Nederlandstalige abonnees een uitnodiging
te sturen.

De doelstelling is om in de periode 2017-2020 te blijven adverteren bij de diverse aanbieders, met name ook in nationale
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kranten zoals De Volkskrant en NRC Handelsblad om zo een
groter publiek te kunnen bereiken. Adverteren in online media
zal nog belangrijkere worden om een groter publiek of specifieke doelgroep (meer gelieerd aan het onderwerp van de
tentoonstelling of het event) te kunnen bereiken.
Posters en flyers
Om tentoonstellingen en lezingen te kunnen promoten worden
er posters en flyers gemaakt ter verspreiding in met name de
regio Maastricht. De middelen worden verspreid bij een aantal
academies van Hogeschool Zuyd, de Universiteit Maastricht,
van Eyck Academie, verzamelwerkgebouwen, culturele instellingen, de horeca en winkels. Ook worden posters buiten, op
legale plakplekken, opgehangen en verspreid via contacten bij
RWTH Aachen, Design Academy en de TU Delft. Bij lezingen
over de ontwikkelingen in het Sphinxkwartier wordt van deurtot-deur geflyerd.
De toekomst
De recente betrokkenheid bij Common Carnaval levert een
bijzondere bijdrage aan de naamsbekendheid van Bureau
Europa. Ook de deelname aan de eerste Museumnacht Maastricht zal de zichtbaarheid vergroten en een nieuwe groep
bezoekers aantrekken. Als deze events voldoende succesvol
blijken - dit mag van Common Carnaval al worden geconcludeerd - dan zullen zij ook in de periode 2017-2020
georganiseerd worden.
De herinrichting van het Sphinxkwartier en met name volledige
ontsluiting van De Timmerfabriek biedt kansen voor Bureau
Europa en vergroot – letterlijk - de zichtbaarheid. Onderzocht
zal worden of het mogelijk is om met de buren Muziekgieterij
en Lumière Cinema een gezamenlijke agenda aan te bieden.
De vestiging van de International Students Club in de
Timmerfabriek biedt Bureau Europa kansen om met name
bij de doelgroep 18 -24 jarigen naamsbekendheid en letterlijk
betere zichtbaarheid te genereren en daardoor meer jonge
bezoekers aan te trekken.
Bureau Europa zoekt voortdurend naar mogelijkheden nieuwe
abonnees voor de digitale nieuwsbrief en volgers voor de
social media te werven door bijv. enquêtes over het programma te organiseren en nog actiever en zichtbaarder te zijn op
social media.
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Talentontwikkeling en
cultuureducatie

Gezonde
bedrijfsvoering

Talentontwikkeling
Bureau Europa is zeer actief als het gaat om talentontwikkeling.
Bij vrijwel alle activiteiten, tentoonstellingen en andere projecten
betrekt Bureau Europa jonge (assistent-)curatoren en per project steeds met een andere, jonge (grafisch) ontwerper gewerkt,
zodat zij gelegenheid krijgen relevante werkervaring op te doen
en zichzelf kunnen ontwikkelen binnen hun vakgebied.

Ondanks het feit dat Bureau Europa de afgelopen jaren flink wat bezuinigingen te verduren heeft gehad,
staat het instituut er financieel gezond voor. De meeste
tentoonstellingen en projecten worden volgens de opgestelde begroting uitgevoerd en wanneer een tekort
dreigde, zijn steeds additionele middelen gevonden.
Bureau Europa kent op deze manier al jaren een stabiele
bedrijfsvoering.

Hiernaast organiseert Bureau Europa verschillende andere
activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van talentontwikkeling, zoals de eerder genoemde Open Call die in de komende
cultuurplanperiode zal worden uitgezet - waarbij jong talent
de kans krijgt een tentoonstelling te ontwikkelen bij
Bureau Europa.
Een ander voorbeeld is de activiteit Meet the Maker, waarmee
Bureau Europa, in samenwerking met Studio NOTO, een platform voor ontmoeting tussen makers, denkers en ontwerpers
heeft ontwikkeld. Het gebrek aan een goede (culturele) infrastructuur is een voorname oorzaak dat jong (ontwerp) talent
wegtrekt uit de regio. Meet the Maker slaagt erin jong talent
verbondenheid te laten ervaren en is daarnaast het ideale concept om zicht te krijgen op het culturele vestigingsklimaat en
te ontdekken wat we van elkaar uit verschillende disciplines
kunnen leren. Per editie worden acht makers, uit de verschillende kunstdisciplines, gevraagd een werk uit hun oeuvre toe
te lichten, met als doel is duurzame samenwerking en netwerk
te laten ontstaan.
Educatie
Voor educatie richt Bureau Europa zich vooral op een vakgerelateerde doelgroep: studenten Architectuur, Bouwkunde,
Design, Interieurontwerp, Productontwerp, Multimediadesign en i-Arts middels diverse activiteiten, zoals lezingen,
rondleidingen en workshops. In het geval er meer middelen
beschikbaar komen zal Bureau Europa zich ook toeleggen op
programma rond architectuur voor de allerjongsten.
Met de Museumnacht Maastricht, die op 15 april 2016 voor
het eerst gezamenlijk met alle musea en presentatie-instellingen in de stad zal worden georganiseerd, wordt met een
laagdrempelig en prikkelend programma geprobeerd een
jonge doelgroep aan te spreken - met name middelbare scholieren en studenten die normaal niet zo snel naar het museum
gaan. Een uitgelezen gelegenheid voor Bureau Europa om in
contact te komen met een doelgroep die tot nu toe lastig te
bereiken is.
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De verdeling van de middelen tussen personele inzet en
activiteiten is echter al een paar jaar uit balans. Bureau Europa heeft een zeer rijk programma, waar naast de reguliere
tentoonstellingen in huis steeds meer onderdelen zijn bijgekomen, van (reizende) tentoonstellingen in het buitenland en
opdrachten van bedrijven en overheid tot additionele lezingenseries en stadsrondleidingen. De personele bezetting
is hier niet op toegerust en daarmee bestaat het risico dat
het op een gegeven moment niet meer lukt ‘alle ballen in de
lucht te houden’. Bureau Europa werkt bij vrijwel alle projecten met freelance ondersteuning, maar een meer duurzame
oplossing in de vorm van uitbreiding van medewerkers op
contractbasis is wenselijk.

Dit is de kracht van Bureau Europa, maar tevens de grootste kwetsbaarheid. De activiteitenlast is de afgelopen jaren
dusdanig gestegen, dat het aantal FTE zal moeten worden
uitgebreid (naar 3,0 FTW), omdat de huidige werkdruk voor
het huidige aantal FTE (1,7 FTE) niet langer gezond is. Het
ambitieuze plan zoals hierboven beschreven, is uitgangspunt voor de (bescheiden) verhoging van het aangevraagd
subsidiebedrag. De stijging van activiteiten is overigens
geen intrinsieke ambitie van Bureau Europa zelf; het instituut
wordt door anderen – culturele instellingen, bedrijven, overheden, kennisinstituten en individuen – veelvuldig gevraagd
als partner of organisator. Naast een inhoudelijke ambitie
ziet Bureau Europa het aangaan van deze allianties als een
belangrijke taak als het gaat om maatschappelijke relevantie.
In het geval dat er onverhoopt een verdere bezuiniging wordt
opgelegd zal dit tot een reductie van de productie en uitingen van Bureau Europa leiden.
Bedrijfsplan
Met enige bravoure durft Bureau Europa te stellen dat de
instelling het potentieel heeft een culturele speler van wereldformaat te worden. Met een groeiende zichtbaarheid en
aanzien - zowel binnen de eigen sector als (inter)nationaal
- werkt Bureau Europa de komende jaren verder aan het
uitdragen van de ontwerpdiscipline en maatschappelijke
specifieke vraagstellingen en toont het aan een breder publiek hun culturele relevantie.

Zoals in het communicatieplan wordt beschreven, zet
Bureau Europa diverse middelen in als het gaat om communicatie en marketing. Het budget dat nu voor marketing
en communicatie kan worden vrijgemaakt is echter niet
toereikend en zal in de toekomst moeten worden verhoogd
om meer rendement te realiseren. Dit geldt zowel voor het
budget voor algemene communicatie, als binnen de projectbegrotingen van de tentoonstellingen. Hoewel Bureau
Europa landelijk en internationaal steeds meer bekendheid
geniet, valt er op lokaal en Euregionaal niveau winst te behalen. Door in de toekomst meer te investeren in marketing
en communicatie hoopt Bureau Europa meer bezoekers
binnen te halen uit de (Eu)regio. De kosten van de entreeprijs
zijn bij Bureau Europa bewust relatief laag, 5 euro, zodat de
tentoonstellingen en activiteiten voor iedereen toegankelijk
blijven. Dit heeft tot gevolg dat de eigen inkomstennorm niet
alleen behaald kan worden met de inkomsten van kaartverkoop. Bureau Europa zal daarom, net als in de afgelopen jaren, actief verbindingen blijven zoeken met het bedrijfsleven
en overheden, partijen waarvoor Bureau Europa in de afgelopen jaren diverse projecten heeft uitgevoerd in opdracht. Op
deze manier blijft er een gezonde balans bestaan tussen de
eigen inkomsten en de vaste subsidies.

Over vijf jaar zal Bureau Europa dan ook een nog belangrijkere speler zijn binnen het veld van architectuur en design.
De onderwerpen die Bureau Europa op de agenda heeft,
kennen een dusdanige maatschappelijke relevantie, dat de
organisatie nog meer geworteld zal zijn in het Sphinxkwartier,
de stad en de (Eu)regio, maar ook landelijk en internationaal.

Zoals eerder aangegeven acht Bureau Europa het noodzakelijk het team substantieel uit te breiden. De organisatie drijft
op het persoonlijk commitment van het zeer kleine team.

Het valt te verwachten dat financiële landschap zich anders
zal gaan organiseren. Niet alleen zaken als crowd-funding,
het betrekken van vrijwilligers/vriendengroep, het mecenaat

Toch moet er ook voor worden gewaakt dat niet alles binnen
de culturele sector een directe maatschappelijke relevantie
hoeft te hebben, een tendens die in deze tijd wel te signaleren valt. Natuurlijk zit een belangrijk potentieel van een
instelling als Bureau Europa in het feit dat de organisatie
duiding en betekenis geeft aan maatschappelijke vraagstukken. Maar de culturele waarde van toegepaste kunsten zoals
architectuur, mode, grafische vormgeving of fotografie zit
ook in een meer indirecte betekenis.

Aan Bureau Europa is het de taak dit op succesvolle wijze
over te dragen aan een breed publiek. Het is daarbij de
uitdaging hiervoor niet alleen subsidiegevers te enthousiasmeren, maar ook private partijen te interesseren en zich te
committeren aan de projecten van Bureau Europa.
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of andere sociale gewortelde financieringsvormen, maar ook
private partijen die zich maatschappelijke willen committeren; een trend die zich nu al in het beleid van diverse bedrijven toont. Bureau Europa oriënteert zich daarnaast ook op
het aanvragen subsidies van Europese Unie. Met een groeiende personele bezetting is te verwachten dat de slagkracht
van de organisatie zich ook financieel zal uiten.
Swot Analyse
Sterkte
1.	Enige instituut waar aandacht is voor zowel
architectuur als design in Maastricht en regio
2. Rijk en divers programma
3. Veelal zelfontwikkelde tentoonstellingen
4. Diverse projecten buiten muren van de instelling
5.	Sterk netwerk, zowel op persoonlijk als op
institutioneel niveau
6. Regelmatig projecten uitvoeren in opdracht
7.	Succesvol in verkrijgen van landelijke additionele
middelen
8.	Relevante partner voor reflectie op stadsontwikkeling
in de regio
Zwakte
1. Personele onderbezetting
2. Weinig middelen voor marketing en communicatie
3. Te rijk programma, teveel activiteiten
Kans
1. Groeimogelijkheden doelgroep
2. Uitbouwen van waardevolle samenwerkingen/netwerk
3. Het betrekken van de allerjongsten (educatie)
4.	Rol van betekenis in te ontwikkelen Sphinxkwartier
in Maastricht
5. Uitbreiding eigen inkomsten
6.	Opnieuw mogelijkheden voor landelijke additionele
middelen
Bedreiging
1. Bezuinigingen in cultuursector
2. Hogere huur in de toekomst
3.	Scheve verhouding hoeveelheid activiteiten en
personele middelen
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Cultural
Governance Code

De navolging van de Cultural Governance Code vindt
plaats onder leiding van bestuurder/directeur in nauwe
samenwerking en overeenstemming met de Raad van
Toezicht, te weten:
• Fred Humblé, architect en stedenbouwkundige,
hoogleraar bij de RWTH, Aken.
• C.J.N.M. Jacobs, voormalig wethouder Cultuur
van de Gemeente Maastricht
• Prof. dr. P.M.J.E. Tummers (voorzitter), emeritus
hoogleraar en voormalig decaan van de faculteit
Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Maastricht.
• Dr V. van Saaze, Assistant Professor, Managing Directeur
Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation and
Heritage (MACCH), Universiteit van Maastricht
• een bewuste omgang met de Governance Code;
• een weloverwogen keuze voor het besturingsmodel;
• duidelijke verdeling van taken en bevoegdheden tussen
uitvoering, bestuur en toezicht;
• onafhankelijkheid van het toezicht en het vermijden van
belangenverstrengeling;
• het waarborgen van deskundigheid en diversiteit in de
samenstelling van de raad van toezicht;
• een goed georganiseerde, onafhankelijke financiële
controle;
• publieke verantwoording door de organisatie.

TOEKOMST
Met een grotere zichtbaarheid en groeiend aanzien - zowel
binnen de eigen sector/regio als in het (inter)nationale veld werkt Bureau Europa in de periode 2017-2020 verder aan
het uitdragen van de ontwerpdiscipline en maatschappelijke
specifieke vraagstellingen, en toont het aan een breder publiek hun culturele relevantie. Dit doet Bureau Europa middels
lezingen, workshops en tentoonstellingen met de focus op
verregaande samenwerkingen, geënt op kennisdeling,
publieksinteractie- en transdisciplinaire vermengingen. De
kerntaken van Bureau Europa leveren een bijdrage aan de
(be)leefbaarheid van de stad en de Euregio (event/verhaal).
Gedreven door visie en duiding geven wij richting aan een
breed maatschappijkritisch, analytisch debat. In alle uitingen
worden daarnaast bevraagd op hun format en passende
context en de visuele uitingen zijn van het hoogste niveau.
De opgaven die gesteld worden, plaatsen de architectuur,
de architect en de ontwerper in een breder maatschappelijk
krachtenveld. Dit noemt Bureau Europa graag de vormgegeven omgeving.
Tot slot spelen wij een (culturele) rol van betekenis voor de
ontwerpers, op termijn ook mode en fotografie, door hen te
tonen, te bevragen en van een discours te voorzien. Dit alles
natuurlijk met en voor het publiek. Daarnaast vormt verdere
financiële emancipering de voorwaarde voor onze toekomstige missie en legitimering.
Saskia van Stein
Directeur Bureau Europa,
platform voor architectuur en design
December 2016

Beleidsplan 2017―2020

Met de klok mee: Sphinxpark - foto: Peter Visser / Mansholt, Landschap in Perspectief - foto: Moniek Wegdam / Coming Soon, real imaginary futures /
Meet the Maker - foto: Jonathan Vos / Helden van Hier , Jo Coenen
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