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1 INLEIDING

Met deze brochure uiten wij onze grote bezorgdheid  over de bouwplannen
van de gemeente Maastricht voor het gebied Standaardterrein,
Erfprinsbastion en Achtzaligheden. 

Aangezien naar verwachting de Gemeenteraad op korte termijn een mening
zal moeten vormen over deze plannen , willen wij als belangengroeperingen
u, als raadsleden en dus als onze volksvertegenwoordigers, met klem uitno-
digen van deze brochure en met name van onze visie op deze bouwplannen
goede nota te nemen en deze mee te nemen in uw uiteindelijke besluitvor-
ming. 

2 ALGEMENE BESCHRIJVING PLANGEBIED

Het betreffende plangebied maakt deel uit van het bestemmingsplan
Maastricht-West, een dichtbebouwde wijk met overwegend woningen uit de
20ste eeuw. Kenmerkend voor het gebied zijn een aantal objecten van grote
cultuurhistorische waarde die uniek zijn voor Nederland en zelfs internatio-
nale allure hebben. 
Deze objecten zijn:

• het Rijksmonument De Hoge Fronten
• het Beschermd Natuurmonument De Hoge Fronten
• Potentieel Gemeentelijk- en Rijksmonument Woonschool De Ravelijn

Het Rijksmonument De Hoge Fronten omvat een belangrijk deel van de
nog resterende vestingwerken in Maastricht uit de 18e en 19e eeuw. Het
draagt een groot toeristisch-cultuurhistorisch potentieel in zich. Vanwege het
absoluut unieke karakter van deze vestingwerken worden momenteel stappen
ondernomen De Hoge Fronten te plaatsen op de lijst van het Cultureel
Werelderfgoed van de Unesco. 

Het Beschermd Natuurmonument De Hoge Fronten is voor Nederland
een uniek natuurgebied. In dit gebied komt, refererend aan de nieuwe Flora-
en Faunawet, een voor Nederland zeldzame flora en fauna voor met een
groot aantal beschermde planten en dieren.
De flora omvat 378 soorten planten, waarvan een groot aantal op de Floron
Rode lijst staat. Vele daarvan behoren tot de categorie bedreigd tot sterk
bedreigd of staan op het punt te verdwijnen.
De fauna bestaat uit een groot aantal zoogdieren, zeldzame vogels,  vlinders,
libellen, zeldzame amfibieën en reptielen. De beschermde muurhagedis,
waarvoor dit gebied de meest noordelijke biotoop in Europa is, geniet lande-
lijke bekendheid. De begrenzingen van dit natuurmonument vallen voor een
belangrijk deel samen met die van het Rijksmonument De Hoge Fronten.

De Ravelijn is de enige overgebleven woonschool in Nederland en in die zin
eveneens  uniek. De door de toenmalige stadsbestuurders beoogde geïsole-
erde ligging van de Ravelijn, op grond van de toen heersende inzichten over
resocialisering van bepaalde groepen stadsbewoners, is tot op heden in stand
gebleven. Deze geïsoleerde ligging wordt aan de zuidzijde nadrukkelijk

geaccentueerd door de daar aanwezige karakteristieke en funktionele
bomenrij. Om bovengenoemde redenen bestaat het voornemen de Ravelijn
te plaatsen op zowel de Gemeentelijke- als de Rijksmonumentenlijst. 

3 RELATIE PLANGEBIED MET HAAR DIRECTE OMGEVING

Het Rijksmonument en het Beschermd Natuurmonument gaan deel uitmaken
van het toekomstige Noorderpark, dat gestalte zal krijgen in het kader van het
plan Belvédère. Tot dit park behoren naast De Hoge Fronten o.a. ook De
Lage Fronten. Bovendien is in het plan Belvédère voorzien in een verbinding
tussen Fort Willem en voornoemde fronten, zodat alle vestingwerken in dit
gebied met elkaar verbonden worden. Cultuurhistorisch zal dan een uniek
geheel ontstaan.

4 DE BOUWPLANNEN 
STANDAARDTERREIN, ERFPRINSBASTION EN ACHTZALIGHEDEN

In het kader van het bestemmingsplan Maastricht-West heeft de gemeente
het voornemen, direct grenzend aan de zuidzijde van de Ravelijn, een viertal
woontorens van 5 verdiepingen te bouwen (Standaardterrein), alsmede een
aantal patiowoningen en drie woonwagenstandplaatsen aan het
Erfprinsbastion, en drie villa’s aan de Achtzaligheden waar zich nu garages
bevinden (van Van Wissem). Met de geplande, deels ondergrondse parkeer-
garage worden een aantal van de woontorens een verdieping hoger. 

5 VISIE ONDERGETEKENDEN m.b.t. BOUWPLANNEN 

Bovengenoemde gemeentelijke bouwplannen conflicteren o.i. met het unie-
ke karakter van de hierboven omschreven monumenten in dit plangebied.

Het Rijksmonument De Hoge Fronten (en de Lage Fronten) als uniek ves-
tingwerk moet kunnen “ademen” in haar directe omgeving. De bestaande
bebouwing aan o.a. de Statensingel en het Erfprinsbastion/Achtzaligheden
doet nu reeds afbreuk aan dat unieke karakter. De nieuwe bouwplannen aan
het Erfprinsbastion en de Achtzaligheden versterken dit effect en zijn o.i. dus
vanuit die optiek ontoelaatbaar. Er zou juist een zo ruim mogelijke bufferzo-
ne in acht genomen moeten worden. De schootsvelden/glacis dienen ten-
minste in stand gehouden te worden. Bovendien bestaat, zoals eerder geno-
emd, het voornemen de Hoge Fronten op te nemen op de lijst van het
Culturele Werelderfgoed van de Unesco. Daarenboven is Maastricht in het
kader van het Interregprogramma van de Europese Unie opgenomen in
een grensoverschrijdend project ter promotie en koppeling (via auto- en fiets-
routes) van de vestingwerken in een aantal steden in de directe omgeving van
Maastricht in België en Duitsland. E.e.a. verplicht de gemeente Maastricht
uiterst zorgvuldig om te gaan met dit monument en vooral ook met de direc-
te omgeving ervan, zodat cultuurhistorisch gezien geen afbreuk aan deze
unieke fronten wordt gedaan. In die zin vormen de geplande woontorens en
de geplande bebouwing aan het Erfprinsbastion een ernstige visuele aan-
tasting van deze vestingwerken/fronten.
Het terrein, waarop nu de garages aan de Achtzaligheden zijn gevestigd, valt
binnen de grenzen van het Rijksmonument De Hoge fronten. De hier geplan-

de villa’s (te bouwen na afbraak van de betreffende garages) kunnen o.i. dus
niet worden gerealiseerd. Dit punt zou overigens uitermate geschikt zijn als
hoofdingang van het toekomstige Noorderpark. 

Het Beschermd Natuurmonument De Hoge Fronten, een uitermate
kwetsbaar natuurgebied, vereist eveneens een ruime bufferzone vanwege
de aanwezige bedreigde planten en dieren. Het gebied wordt al van drie zij-
den ingeklemd door bebouwing. Er rest slechts een kleine open buffer van
een paar honderd meter lang en enkele tientallen meters breed. Zelfs in deze
buffer (groenstrook) heeft zich de afgelopen tweehonderd jaar een eigen
flora en fauna ontwikkeld. Bovendien is er in deze zone een vergunnings-
plicht van kracht voor geplande activiteiten. Dit in het kader van de
Natuurbeschermingswet. Het bevoegd gezag in dezen is het Provinciaal
Bestuur.
Het is ondenkbaar, dat deze smalle zone/buffer deels bebouwd zal gaan wor-
den, waardoor het juist kenmerkende en noodzakelijke open karakter van dit
gebied voor altijd verloren zou gaan. 

De woonbuurt De Ravelijn, oorspronkelijk een Woonschool en als zodanig
de enige nog bestaande in Nederland, dreigt door de bouw van een viertal
woontorens direct grenzend aan de Ravelijn haar unieke, geïsoleerde karak-
ter kwijt te raken. De plannen voor het plaatsen van de Woonschool De
Ravelijn op zowel de Gemeentelijke- als Rijksmonumentenlijst betekenen
toch dat de woonschool in haar huidige geïsoleerde situatie gehandhaafd
dient te blijven. O.a. de Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft onlangs
in haar Nieuwsbrief van januari 2002 in die zin haar ernstige zorgen uitges-
proken over voornoemde bouwplannen.

Tot slot stellen wij hierbij, dat ook de Bond Heemschut, de Stichting Menno
van Coehoorn, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de Provincie Limburg en de Stichting
Maastricht Vestingstad, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, een
aantal zeer kritische opmerkingen geplaatst hebben ten aanzien van de door
de gemeente gepresenteerde bouwplannen.

Wij zijn ervan overtuigd, dat de huidige bouwplannen ernstig afbreuk doen
aan zowel het unieke karakter van de betreffende vestingwerken, als aan het
Beschermd Natuurmonument en de geïsoleerde ligging van de Woonschool
De Ravelijn. Hierin worden wij gesterkt door de hierboven genoemde ins-
tanties. De bouwplannen dienen derhalve geen doorgang te vinden.
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