
Aan:  Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Maastricht 
Postbus 1992 
6201 BZ Maastricht. 
  

Van:  Stichting Maastricht Vestingstad. 
Postbus 230  
6200 AE Maastricht. 
  

Onderwerp:  Bedenkingen/zienswijzen omtrent het ontwerp uitwerkinsplan Achtzaligheden 
Erfprinsbastion. 
  

Datum: Maastricht, 7 juli 2003 
  
  
  
Geacht College, 
  
Onderstaand doen wij U onze bedenkingen omtrent het hierboven genoemd uitwerkingsplan 
toekomen. 
Het glacis ofwel het schootsveld van deze vestingwerken (de Hoge Fronten) wordt ernstig 
bedreigd door de onderhavige bouwplannen van de de gemeente. Deze schootsvelden 
vormen een integraal onderdeel van de vestingwerken. 
Verder is de mogelijkheid, dat in het gebied van de Achtzaligheden en het Erfprinsbastion nog 
ondergrondse gangen aanwezig zijn, zeker niet uitgesloten. 
Bij de Achtzaligheden, bij de garages van Van Wissem, wordt de grens van het 
Rijksmonument De Hoge Fronten overschreden.  
  
Door het bureau Groep Planning / Mens en Ruimte uit Brussel is in opdracht van de 
Vereniging Natuurmonumenten voor de inrichting van het plangebied van het Uitvoeringsplan 
en het plan Belvédère een aantal uitgangspunten en vraagstellingen geformuleerd, welke wij 
als bijlage 1  toevoegen. 
Verder is bekend, dat de Rijksdienst voor Monumentenzorg, de Bond van Heemschut, 
Vereniging van Natuurmonumenten, de Bewonersvereniging Ravelijn en het Buurtcomité van 
de wijk Brusselsepoort-Oost zich allen nadrukkelijk keren tegen deze bouwplannen. 
  
Interregproject IIIB 
Zoals U bekend, bestaat er sinds kort een samenwerkingsverband tussen een aantal Noord-
Franse, Belgische en Nederlandse vestingsteden ('s Hertogenbosch én Maastricht) om het 
cultureel erfgoed van deze vestingsteden te promoten, te restaureren en beter te beheren. 
Dit samenwerkingsverband vindt plaats in het kader van het Project INTERREG III B NORTH 
- WEST EUROPE APPLICATION FORM PART A - PROJECT CONTENT and 
MANAGEMENT van de Europese Unie (zie bijlge 2) en heeft als titel Van vestingstad naar 
duurzame stad in "de Lage Landen" met als sub-titel voor Maastricht: "Natúúrlijk de 
vestingen, uniek en duurzaam". Partners voor Maastricht zijn de Gemeente Maastricht en 
de Vereniging Natuurmonumenten 
Enkele doelstellingen/kernbegrippen uit dit Interregproject zijn: 
-                     duurzaamheid ontwikkelen 
-                     herwaardering van het cultureel erfgoed 
-                     coöperatie met de burgers 
-                     een meer duurzame ontwikkeling van de gemeenschappelijke open ruimten in 

en bij steden 
-                     het leefklimaat verbeteren in het sterk geürbaniseerd Europese grondgebied, 

dat veel te lang haar cultureel en natuurlijk erfgoed heeft laten vernietigen, 
onder voorwendsel daarmee aan uiterst functionele "hogere"belangen te 
voldoen. 

-                     Het ultieme doel van de samenwerking tussen de vestingsteden is een 
transnationale aanvraag voor een UNESCO status als werelderfgoed. 

  
Deze samenwerking strekt zich uit over de periode 2002 - 2007 en richt zich in eerste 
instantie, 



wat Maastricht betreft, op het project Fort St.Pieter en haar directe omgeving; daarna komen 
o.a.  

de Hoge Fronten en het historisch natuurpark (Frontenpark/Noorderpark) aan de beurt en dit 
in  

coöperatie met de burgers. 
Belangrijke subsidies zijn met die project gemoeid. Voor Maastricht gaat het daarbij om een 
totale investering van ca. 1,8 miljoen euro. De Europese Commissie draagt hiervan de helft 
bij; de Gemeente 300.000 euro en de Vereniging van Natuurmonumenten 600.000 euro. 
Ook van de zijde van de Nationale Postcodeloterij wordt 2,2 miljoen euro gedoneerd  
  
Overdracht beheer/eigendom van o.a. de Hoge- en Lage Fronten en Fort Willem aan 
Vereniging Natuurmonumenten 
Naar verwachting zal de Vereniging Natuurmonumenten op korte termijn dit gebied in 
eigendom en beheer gaan verwerven. Een raamovereenkomst hierover met de gemeente is 
reeds gesloten. 
Vereniging Natuurmonumenten zal over een priode van 15 jaar 8,6 miljoen euro in de 
vestingwerken investeren en de gemeente 1,1 miljoen euro. 
  
  
Bedenkingen/zienswijzen: 
1                    De schootsvelden, op een deel waarvan de bouwplannen zijn geprojecteerd, 

vormen een onlosmakelijk geheel met de vestingwerken de Hoge Fronten. Aantasting 
daarvan tast derhalve feitelijk het geheel van de vestingwerken aan en is daarom 
ontoelaatbaar. De Rijksdienst van Monumentenzorg is dezelfde mening toegedaan. 

2                    De vestingwerken van Maastricht mogen zich de laatste tijd verheugen in zowel 
nationale, als internationale belangstelling (zie o.a. Interregprogramma IIIB/mogelijke 
UNESCO status als werelderfgoed en de overdracht van de vestingwerken aan de 
Vereniging Natuurmonumenten). Substantiële bedragen zijn vrijgemaakt voor de 
opwaardering (restauratie, verbetering van het beheer en het promoten ervan). 
Daarin past de aantasting van het betreffende schootsveld absoluut niet. 
Bovendien houdt het realiseren van de onderhavige bouwplannen een nogal sterke 
visuele vervuiling van het gebied in (zie ook bijlage 1), met name gezien vanuit de 
Hoge-en Lage Fronten, maar ook t.a.v. de woonschool De Ravelijn. Het gehele 
gebied wordt gekenmerkt doo kleinschaligheid en hoogbouw doet daaraan enrstige 
afbreuk!   

3 In het Interregprograma IIIB staat vermeld: ...dat  Europa veel te lang haar cultureel
  en natuurlijk erfgoed heeft laten vernietigen, onder voorwendsel daarmee 
aan uiterst functionele "hogere" belangen te voldoen. Onder deze zogenaamde 
"hogere" belangen zijn zeker ook deze 69 wooneenheden te scharen! Het is haast 
ongelooflijk, dat de gemeente werkelijk meent aan deze bouwplannen een deel van 
de nog bestaande en uiterst schaarse schootsvelden te moeten opofferen. De 
gemeente is juist gehouden haar culturele erfgoed  qua vestingwerken (van wat daar 
nog van over is) te koesteren en met hand en tand te verdedigen! 

3                    Er moeten toch alternatieve locaties te vinden zijn voor deze 69 
wooneenheden, gezien het grote belang van het in stand houden van deze 
schootsvelden. Bijvoorbeeld de achtertuin van de Hogeschool Zuyd aan de 
Ravelijnstraat, waar nu 9 stadsvilla's gepland zijn, en binnen het plan Belvédère  . 

  
  
Samengevat vinden wij derhalve, dat onderhavige bouwplannen onder geen enkele 
voorwaarde doorgang mogen vinden en verzoeken de gemeente daarom deze plannen 
in te trekken. 
  
  
Tenslotte delen wij u mede, dat we op de hoogte zijn van de bedenkingen/zienswijzen van de 
Bewonersvereniging Ravelijn, het Buurtcomité Brusselsepoort-Oost en van de Bond 
Heemschut en zij op de hoogte zijn van die van ons en stemmen er mee in, dat die van ons 
door hen als integraal onderdeel worden beschouwd van hun bedenkingen/zienswijzen en 
beschouwen die van hun als zijnde een integraal onderdeel van die van ons.  
  



  
  
Met vriendelijke groet, 
  
  
  
  
H.M.Th. Provaas   A.F. Henrar 
  
  Voorzitter    Secretaris 
 


