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1 Inleiding 

 
Al bijna 20 jaar is de St. Lambertuskerk niet meer als godshuis in gebruik. Ze is definitief aan 
de eredienst onttrokken. Al meerdere keren is o.a. door een daartoe ingestelde commissie 
naar een passende herbestemming gezocht. Tot op heden zonder resultaat. Eind vorig jaar 
heeft de gemeente tezamen met het bisdom een nieuw initiatief gestart om alsnog tot een 
herbestemming van de kerk te komen. Daartoe heeft zij een ieder, die zich daartoe geroepen 
voelt, uitgenodigd met een voorstel tot herbestemming te komen.  
Voorstellen tot herbestemming dienen aan een aantal eisen te voldoen. Zo mag de 
herbestemming niet indruisen tegen de oorspronkelijk sacrale bestemming en mag de 
herbestemming in psychologisch opzicht niet bezwaarlijk zijn voor met name omwonende 
(oud) parochianen. Bovendien dient in de kerk een ruimte te komen voor een devotiekapel ten 
behoeve van de parochies St. Anna en H. Lambertus. 

 
 
2  Buurtcomité Brusselsepoort-Oost en Bewonersvereniging Ravelijn 

 
Het  hieronder beschreven plan is al gepubliceerd in het buurtblad van de Brusselsepoort-
Oost van november 2003 en ging vooraf aan de oproep van de Gemeente om ideeën aan te 
leveren voor de kerk. In beide buurtkaders is het plan enthousiast ontvangen.  
Zowel  Buurtcomité Brusselsepoort-Oost als de Bewonersvereniging Ravelijn hechten er sterk 
aan dat de Lambertuskerk een functie krijgt die een duidelijke bijdrage levert aan de 
opwaardering van de aanwezige natuur-en cultuurhistorische waarden en aan de 
verlevendiging en opwaardering van de buurt. 
Aangezien  de buurtkaders geen middelen hebben om specifieke deskundigheid in te huren, 
hebben wij de aanwezige deskundigheid en kwaliteiten van onze bewoners maximaal ingezet. 
Voor zaken die een gedetailleerde (technische) onderbouwing vragen zijn wij uitgegaan van 
referentieprojecten, waaruit wij de haalbaarheid van de door ons voorgestelde ingrepen 
hebben afgeleid. Verdere uitdieping ervan willen wij graag in nauwe samenwerking met de 
Gemeente ter hand nemen. 

 
 
3 Beschrijving van het gebied rond de St.Lambertuskerk (zie bijlage 1) 
 

De Lambertuskerk staat in de wijk Brusselsepoort-Oost en vormt daarin een cruciaal 
“Landmark”. Ze heeft een bijzondere en unieke architectuur en is daardoor zeer 
beeldbepalend en niet weg te denken uit het silhouet van Maastricht, mede omdat ze 
gesitueerd is op een van de hoogste plekken van de stad, op de rand van het westelijk plateau 
waar het oorspronkelijke Maasdal daar eindigt.  
De Lambertuskerk is gelegen aan het Emmaplein, dat deel uitmaakt van de singels rond de 
oude stad. Deze singels, die een belangrijke verkeersader vormen voor het lokale verkeer,  
maar ook voor verkeer van en naar België en Duitsland, zijn aangelegd op de plek waar 
vroeger de uit de 18de eeuw stammende vestingwerken lagen.  
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Van deze vestingwerken resteren nu nog de Hoge- en Lage Fronten (direct gelegen ten 
noordoosten van de  Lambertuskerk), het Fort Willem als vooruitgeschoven post van de Hoge 
Fronten en het Waldeckbastion aan het Tongerseplein, alsmede het daarbij behorende 
stelsel van (ondergrondse) kazematten. Deze kazematten lopen vanaf het Waldeckbastion via 
de wijken direct grenzend aan de oostzijde van de Hertogsingel en het Emmaplein naar de 
Hoge Fronten. Binnen de Hoge Fronten is tevens het Beschermd Natuurmonument 
gelegen, dat o.a. de meest noordelijk gelegen biotoop in Europa van de muurhagedis omvat. 
Naast de hierboven genoemde 18de eeuwse vestingwerken, die op de Lage Fronten na allen 
Rijksmonument zijn, bevindt zich, eveneens in de directe nabijheid van de Lambertuskerk 
(op ca. 5 minuten loopafstand) de enige nog in Nederland overgebleven Woonschool (De 
Ravelijn). Gezien haar unieke karakter is zij eveneens als potentieel monument aan te 
merken.  
 
De Lambertuskerk is dus als een spil gelegen tussen de hierboven aangegeven 
vestingwerken, het Beschermd Natuurmonument en de Woonschool de Ravelijn. In ons plan 
vervult de kerk een belangrijke verbindingsfunctie tussen de monumentale waarden die de 
buurt rijk is. 
Bovendien is de Lambertuskerk slechts op 5 minuten loopafstand van het centrum (Vrijthof) 
verwijderd. 
 
De Hoge –en Lage Fronten gaan deel uitmaken van het in het kader van het Belvédèreplan 
voorziene Frontenpark. Dit Frontenpark bevat derhalve ook het Beschermd Natuurgebied De 
Hoge Fronten. Het vormt aan de noordelijke rand van de binnenstad de tegenhanger van het 
Stadspark annex Waldeckpark, welke aan de zuidelijke rand is gelegen. Het Frontenpark zal 
dus, met het Stadspark en het in de nabije toekomst voor het publiek mogelijk open te stellen 
Minderbroederspark aan de Brusselsestraat (tuin Broeders van de Beyart), een belangrijk 
groen element nabij de oude binnenstad gaan vormen waarin de stadbewoners en bezoekers 
kunnen verpozen.  
 
De 18de eeuwse vestingwerken staan aan het begin van een sterke opwaardering  als gevolg 
van het door “Brussel” geëntameerd beleid ter versterking van de cultuurhistorische waarden 
van de vestingwerken in een aantal Europese steden. Restauratie, het beter toegankelijk 
maken en educatieve aspecten vormen daarbij de hoofddoelen. Maastricht is in dit kader 
onderdeel van het grensoverschrijdende Interregprogramma IIIB, waarin behalve Maastricht 
en Den Bosch in Nederland, ook een aantal steden zijn opgenomen in het aangrenzende 
gebied van Frankrijk en België. Deze steden vormen daarin een samenwerkingsverband. 
Belangrijke subsidiestromen komen daarvoor uit “Brussel” vrij. Bovendien zal de Vereniging 
Natuurmonumenten het beheer en eigendom van o.a. de Hoge Fronten en Fort Willem 
overnemen van de gemeente en zal voor dit beheer eveneens belangrijke fondsen vrijmaken. 
 
De wijk Brusselsepoort-Oost bestaat voor een belangrijk deel uit (heren)huizen van begin 20ste 
eeuw. Midden in de wijk ligt het Orleansplein, waaraan tot een twintigtal jaren geleden nog 
verschillende middenstandswinkels gevestigd waren. Daarvan zijn er nu  nog slechts enkele 
over. De wijk heeft behoefte aan een zekere opwaardering, waardoor deze een meer levendig 
karakter krijgt.  

  
 
4      Voorstel tot herbestemming St. Lambertuskerk 
 
4.1 Inleiding 
 

Ons  idee voor een betekenisvolle herbestemming van de Lambertuskerk berust op de 
volgende uitgangspunten: 

 
A De voorwaarden die het bisdom stelt aan een herbestemming. 
B De unieke, centrale ligging van de Lambertuskerk binnen de nog resterende 18de 

eeuwse vestingwerken en aangrenzende cultuurwaarden 
C De behoefte aan wijk- en stadsgebonden functies. 
D De opwaardering en verlevendiging van de wijk Brusselsepoort-Oost 

  



4 

Hieronder zijn een aantal functies weergegeven, die wij de Lambertuskerk integraal 
toekennen.  
 
 

4.2 Toe te kennen functies 
 
4.2.1 De Lambertuskapel 

Deze devotiekapel zal ter bestemder plaatse worden gehuisvest en heeft een eigen ingang 
aan de Victor de Stuersstraat. ( zie bijlage 4) 
 

4.2.2 De St.Lambertuskerk als entree naar de 18e eeuwse vestingwerken en aangrenzende 
natuur- en cultuurwaarden 

 
1 De kern van ons idee vormt de realisatie van een bezoekersentree naar de kazematten in de 

kerk zelf. Onder de Lambertuskerk en in de directe omgeving lopen delen van de kazematten. 
Door  vanuit de absis van de kerk een verbinding te maken met de begaanbare kazematten 
legt deze monumentale entree een verbinding naar het noorden via de Hoge Fronten tot aan 
het bassin en naar het zuid-oosten tot aan het Waldeckbastion.  
Daarmee worden de kazematten  toegankelijk voor een substantieel grotere publieksgroep en 
tegelijk wordt de bezoekersstroom  gekanaliseerd en beheersbaar gemaakt. Rondleidingen 
kunnen zowel boven- als ondergronds  zodanig worden ingericht dat kwetsbare gebieden 
verschoond blijven van ongewenste betreding . 
Het pakket aan rondleidingen kan een grote diversiteit bezitten en toegesneden zijn op 
specifieke doelgroepen. 
Daarmee krijgt de stad Maastricht er een interessant produkt bij voor het beleven van 
cultuurhistorische waarden die al  sinds decennia een sluimerend bestaan leiden. (zie ook 
hoofdstuk 5 De Stichting). 

 
Rondleidingen kunnen plaatsvinden door de Hoge Fronten annex het Beschermd 
Natuurmonument en het Frontenpark, Woonschool De Ravelijn  en via Fort Willem en de Lage 
Fronten eindigend bij het Bassin c.q. het centrum alsook  door de kazematten naar het 
Waldeckbastion en het stadspark eveneens eindigend in het centrum. 
 

Intermezzo 
 
 

“Voor een rondleiding met een gids door de vestingwerken van Maastricht koopt u een 
kaartje in de monumentale Lambertuskerk aan het Emmaplein. In de kerk zelf daalt u af 
in de onderaardse gangen (kazematten). Na een half uur opent de gids een zware 
poort. U bevindt zich nu bij het Tongerseplein in het Waldeckbastion, van waaruit u door 
het Statdspark naar het centrum kunt wandelen. Of u komt te staan voor een zware 
vestingspoort. Na opening ervan staat u buiten en wordt u overvallen door de stilte, het 
groen en de ruimtelijkheid van de Hoge- en Lage Fronten en van Fort Willem. Vanuit de 
drukte komt u in een door mensen geschapen historische omgeving die door de natuur 
in bezit is genomen.” 
 
Zo zou een toekomsige VVV-folder kunnen luiden. 

 
2 Ter aanvulling op bovengenoemde rondleidingen kan in de Lambertuskerk een beperkte 

tentoonstelling ingericht worden, die inzicht geeft in de geschiedenis van Maastricht als 
vestingstad. Wij denken daarbij aan een selectie van dat deel van de Cultuurhistorische 
Collectie van Maastricht dat specifiek gericht is op de 18e eeuwse vestingwerken.  

 
4.2.3 Wijk- en stadsgebonden functie 
 

Door de entree naar  de vestingswerken in de absis te situeren blijft de ruimtelijkheid van de 
kerk volledig intact.  
Daarmee komt de potentie van de kerk in beeld voor (aanvullende) programmering. Voor de 
invulling daarvan verwijzen wij naar hoofdstuk 5 De Stichting. 
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Wij zjn van mening dat de Lambertuskerk als centrum voor culturele, maatschappelijke en 
educatieve uitwisseling en als ontmoetingsplek voor de omliggende buurt(en), de potentie 
bezit om een dynamisch hart van de Brusselsepoort-Oost te worden. Van dit centrum kan een, 
ook in economsich opzicht, waardevolle impuls uitgaan naar de buurt.   

 
4.3  Inrichting van  de St.Lambertuskerk (bijlage 4,5,6,7 en 8) 
 
4.3.1  Ruimtelijke indeling 
 

Wij hebben ernaar gestreefd om de authenticiteit en de ruimtelijkheid van de kerk maximaal  
te respecteren. Met het in ons plan voorziene gebruik gedurende alle seizoenen en een in 
exploitatieve zin aantrekkelijke vorm, resulteerde dit in een toepasssing van een structurele 
beglazing als warmtebegrenzing (zie voor referentiebeelden, bijlage 8) . 
Deze warmtebegrenzing is horizontaal  aangebracht op een hoogte van 9 meter boven  de 
begane grondvloer en verticaal in de rondbogen ter plaatse van absis en beide transepten.  
In deze transepten voorzien wij in semi-transparante vloeren op 6.30 meter boven de 
beganegrondvloer die ruimte bieden voor expositie- en educatieve activiteiten. Van hieruit 
heeft men een zichtrelatie met de begane grond. 
De beneden gelegen grote multi-functionele ruimte, waarvan een deel tijdelijk door 
schuif/harmonicawanden kan worden afgeschermd, beoogt plaats te bieden aan activiteiten 
als symposia, expo, markten en vormen van educatie en ontmoeting. Deze ruimte is om die 
reden dan ook voorzien van horecafaciliteiten.Tevens biedt zij een magistrale  benadering van 
de toegang naar de kazematten, die in de absis in een markant glazen volume is gelegen. 
 
De kapel en de dienstruimte in de kerk zijn in ons plan  gesloten en geluidsdichte ruimten. 
Beide hebben een eigen toegang. 
Direct links van de hoofdingang is een kiosk/infobalie gepland ten behoeve van kaartverkoop 
en  informatie . 
 

4.3.2 Verlichting 
 

Om het prachtige interieur van de kerk tot zijn recht te laten komen zal deze aangestraald 
worden door een uitgekiende verlichting. Voor ieder programma kan de juiste sfeer, uitstraling 
en ruimtelijkheid worden gevonden. 

 
4.3.3 Pastorie 

 
De voormalige pastorie aan de Pastoor Habetsstraat kan worden ingericht als kantoor, 
facilitaire ruimte en werkplaats. 

 
4.4 Financiering en exploitatie  
 

Door bundeling van meerdere monumentale kwaliteiten kunnen mogelijk verschillende 
subsidiestromen gekoppeld worden ten behoeve dit grootse project. Gedacht wordt aan 
bijdragen via de Kanjersubsidie, die vrijkomt als de kerk een bestemming krijgt, aan de 
Interregsubsidie ten behoeve van de restauratie van de vestingwerken en aan de fondsen, die 
de Vereniging Natuurmonumenten vrijmaakt als zij het beheer en eigendom overnemen van 
de Hoge Fronten. Als dan de Lambertuskerk de spil wordt van de eerder genoemde 
monumentale waarden, is wellicht voor de herinrichting van de kerk ook subsidie te verkrijgen. 
Met betrekking tot het beheer en exploitatie van de nieuwe bestemming van de kerk denken 
wij zelf aan de vorm van een stichting.  
 

5 De Stichting 
 
Voor het op gang brengen van een bezoekersstroom in de kerk zelf en door de in de kerk 
geplande entree naar de vestingwerken is een organisatie nodig die de explotatie verzorgt en 
een programma van aktivitieten ontwikkelt c.q. coördineert. 
Wij zien een stichting als de meest geëigende juridische vorm voor de realisering van dit doel. 
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Kort samengevat ziet de stichting zich gesteld voor de uitdaging om vorm en inhoud te geven 
aan de Lambertuskerk als 

A  entree naar de vestingswerken 
B  centrum voor culturele, maatschappelijke en educatieve uitwisseling 

  C   ontmoetingsplek 
 
Ad A  
De taken zullen bestaan uit het kanaliseren en faciliteren van bezoekersstromen voor tochten 
door de kazematten en de vestingswerken. 
Deze tochten leiden bezoekers enerzijds via Waldeckbastion en Stadspark en anderzijds via 
Hoge en Lage Fronten en Bassin naar het centrum van de stad.  
 
Rondleidingen worden momenteel al gedaan door de Stichting Maastricht Vestingstad.  
De nieuwe stichting zal voor bestaande rondleidingen aansluiting zoeken met deze stichting 
om overlappingen te voorkomen. 
Daarnaast ontwikkelt zij “rondleidingen op maat” voor bedrijfsuitstapjes. 
Deze produkten kunnen op termijn een wezenlijke inkomstenbron vormen voor de stichting. 
Wij zijn van mening dat op dit gebied een groot aantal produkten te ontwikkelen valt. 
 
Het programma van rondleidingen zal met grote zorgvuldigheid moeten worden samengesteld 
om natuur-en cultuurhistorische waarden te ontzien. Een en ander kan gebeuren in overleg en 
samenwerking met het CNME, de Stichting Maastricht Vestingstad en VVV. 
 
Ad B 
De bijzondere ruimtelijkheid van de Lambertuskerk die in de uitwerking van het plan maximaal 
intact blijft, daagt uit tot een programmering op cultureel, maatschappelijk en educatief vlak.  
Naast beperkte expositiemogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld de 
vestingsgeschiedenis, leent de kerk zich voor het houden van  

-forums,  
-grootschalige voorlichtingsbijeenkomsten en  
-educatieve programma’s  

al dan niet (thematisch) gekoppeld aan een rondleiding door de vestingswerken. 
De stichting kan in de programmering voor deze doeleinden voorzien c.q. de coördinerende 
rol vervullen. 
 
Ad C 
De kerk kan door het behoud van haar ruimtelijkheid haar oude functie als ontmoetingsplek 
voor de bewoners van de omliggende buurt(en) weer gedeeltelijk terugkrijgen.  
Programmering van aktiviteiten voor dit doel beschouwt de stichting als onderdeel van haar 
taak. Als voorbeelden van aktiviteiten noemen wij 
 -(boeken-)markten 
 -jaarlijks buurtfeest 
 -politieke debatten 
 -uitvoeringen van koren en kamermuziek 
 -Senioractiviteiten 
 -etc. 
 
Gefaseerde ontwikkeling 
De ontwikkeling van bovengenoemde uitdagingen kan niet in een keer gerealiseerd worden. 
Een periode van 7 jaar lijkt aangewezen om het totale idee gestalte te geven en tot 
ontwikkeling te brengen. 
 
Financien 
De stichting rekent het wervan van fondsen tot haar taak. Ook zullen diverse te ontwikkelen 
produkten en activiteiten inkomsten genereren. Desalniettemin zal de stichting in haar 
exploitatie zijn aangewezen op overheidssubsidie. 
Deze steun wordt, na oplevering van de kerk inclusief voorzieningen, geschat op een bedrag 
tussen  €200.000  en €300.000 op jaarbasis.  
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6 Parkeren 

In de directe omgeving van de Lambertuskerk is het parkeren problematisch. Maar gezien de 
geringe loopafstand tot het Vrijthof en de parkeergarage aldaar, lijkt die garage een goed 
alternatief. Deze mogelijkheid zou derhalve in folders opgenomen dienen te worden. 
Voor geprogrammeerde rondleidingen is het van belang om erop te wijzen dat er een goede 
busverbinding is tussen het station en de Lambertuskerk. 

 
7  Restyling omgeving St.Lambertuskerk en Orleansplein (bijlagen 2 en 3) 
 

Om de kerk in haar omgeving beter te doen uitkomen wordt door ons voorgesteld om de 
publieke ruimte rond de kerk bij het huidige terrein van de kerk te betrekken. Door eenzelfde 
soort (sier)bestrating aan te leggen op het huidige terrein rond de kerk en doorlopend naar de 
aansluitende straatgedeelten (begin van de Victor de Stuersstraat en van de Pastoor 
Habetsstraat, de gehele St. Odastraat en de voorzijde van de kerk aan het Emmaplein) 
allemaal op hetzelfde niveau, aangekleed met banken en bomen, ontstaat er in ruimtelijk 
opzicht een geweldig mooi open plein rond de kerk. De betreffende straatgedeelten blijven in 
ons voorstel uiteraard openbaar terrein en dus beschikbaar voor verkeer.  
De kerk komt door dit plein visueel beter tot haar recht en mensen kunnen er verpozen. 
Bovendien lenen sommige activiteiten zich voor interactie tussen binnen en buiten. 
 
Om de interactie tussen het “kerkplein” -via de Victor de Stuersstraat - en het Orleansplein  te 
vergroten stellen wij voor om het Orleansplein aan de zuidzijde door te trekken tot aan de 
gevels en de verkeersafwikkeling aan de noordzijde te laten plaatsvinden. Hiermee wordt ons 
inziens het verblijfskarakter van  het Orleansplein verbeterd en kunnen er impulsen vanuit 
gaan voor detailhandel aan de noordzijde. 
Tevens behelst het plan herinrichting van de Victor de Stuersstraat. 
 
In combinatie met de bestemming van de kerk kan er ons inziens op deze manier  een 
waarachtige impuls gegeven worden aan de (economische) opwaardering van de buurt. 
 

 


