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Buurtcomité Brusselsepoort-Oost 
 
 
Aan: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht 
 Postbus 1992 
 6201 BZ  Maastricht 
 
Van: Buurtcomité Brusselsepoort-Oost 
 P/a  secretaris, dhr. D.T. Tempelaar 
 Pastoor Habetsstraat 5 
 6217 KK  Maastricht  
 
Onderwerp: Bedenkingen/zienswijzen omtrent het ontwerp-uitwerkingsplan 

Achtzaligheden/Erfprinsbastion van mei 2003 
 
Datum: Maastricht, 7 juli 2003 
 
 
 
Geacht College, 
 
Hierbij doen wij u onderstaand onze bedenkingen/zienswijzen toekomen inzake het hierboven  
aangehaald ontwerp-uitwerkingsplan.  
 
  
I Algemene visie op de bouwplannen 
 

Bijgaand treft u aan de brochure “Hoge Fronten en Ravelijn onder vuur”, welke wij tezamen 
met de Bewonersvereniging Ravelijn in september 2002 hebben uitgebracht. Deze brochure 
vormt een integraal onderdeel van onze bedenkingen/zienswijze tegen het onderhavige 
ontwerp-uitwerkingsplan (zie bijlage 1). 

 
 
 
II Argumenten van Gemeente om bouwplannen (zie Uitwerkinsplan) te willen realiseren + 

onze bedenkingen daartegen 
 

II.1 Volkshuisvestelijke aspecten (zie hoofdstuk 3.4 van bijlage 2 van Uitwerkingsplan)  
Taakstelling: 
Maastricht heeft een bouwtaakstelling van 5000 woningen voor de jaren 2000-2010. Het 
overgrote deel hiervan dient binnen bestaand stedelijk gebied te worden gebouwd. 
Het op een dergelijke binnenstedelijke locatie gelegen bouwplan Erfprinsbastion-
Halvemaanstraat levert een wezenlijke bijdrage aan deze taakstelling, zowel voor de stad als 
geheel als voor de buurt Brusselsepoort. 
 
Bedenkingen: o.i. levert de bouw van 69 wooneenheden op de locatie bouwplan 
Erfprinsbastion-Halvemaanstraat geen wezenlijke bijdrage aan de hierboven aangegeven 
bouwtaakstelling van 5000 woningen voor de jaren 2000-2010, ook indachtig het gegeven, dat 
het plan Belvédère en mogelijk andere plannen binnen de gemeente in de bouw van 
tenminste 5000 woningen voorziet. 
 Het Uitwerkingsplan voorziet in het realiseren van 4 woontorens t.b.v. 48 (max. 60) 
gestapelde woningen aan de Halvemaan straat ( drie ervan met 5 woonlagen, een ervan met 
4 woonlagen); 21 grondgebonden woningen (deels een en tweehoog) alsmede 3 
woonwagenstandplaatsen (tweehoog) welke gelegen zijn aan het Erfprinsbastion en de 
Achtzaligheden. Het gaat in het totaal dus om 69 (max. 81) wooneenheden, buiten de 3 
woonwagenstandplaatsen. 
Verhouding koop-huurwoningen: naast de 21 grondgebonden koopwoningen zijn er in 34 
huur- en 14 koopappartementen voorzien. 
De prijsklasse: die van de middeldure sector, gezien de keus voor veel  
woningkwaliteit (zie par.3.4.3) 
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Behoefte (volgens gemeente): De stedelijke taakstelling is allereerst gebaseerd op 
prognoses over de toekomstige woningbehoefte van de huidige inwoners. Veel 
woningzoekenden zijn op zoek naar een betere woning. Daarnaast is nieuwbouw met veel 
woningkwaliteit van belang voor die huishoudens, die anders buiten Maastricht een woning 
zouden zoeken als ook voor het huisvesten van werknemers, die van elders komen als gevolg 
van zich in Maastricht vestigende bedrijven. 
De bestaande woningbouw kan op dit moment onvoldoende voorzien in de vraag naar grotere 
woningen en meer woon-en leefoppervlak per persoon. Reden waarom de nieuwbouw voor 
een groot deel is gericht op grotere woningen. 
Doelgroep: 
Door de gemeente worden voor de bouw van de woningen/woontorens verder de volgende 
argumenten aangevoerd (zie par. 3.4): 
In par. 3.4.4. stelt de gemeente het volgende.  
Met de voorgenomen bouw van levensloopbestendige woningen wordt aan het  
rijksbeleid op het gebied van de zorg voor ouderen tegemoet gekomen. Een 
levensloopbestendige woning is zodanig gebouwd dat bewoners er in  
verschillende fasen van hun leven kunnen wonen. En verder: in de Brusselsepoort is,  
net als in andere wijken, een tekort aan voor ouderen geschikte woningen. En: hoewel 
uit recente uitingen blijkt, dat door de Buurtraad Brusselsepoort momenteel een  
andere mening wordt aangehangen, is door deze eerder in het overleg over de  
Structuurschets Maastricht West en het Bestemmingsplan nadrukkelijk aangegeven dat  
in de buurt grote behoefte bestaat aan voor ouderen geschikte woningen. Met als  
slotconclusie van de gemeente: het voorgestelde bouwprogramma voorziet in deze  
vraag vanuit de buurt. (zie ook par. 3.4.5 Doorstroming). 

 
 Bedenkingen: 

Niet duidelijk is of zowel de woontorens als de grondgebonden woningen  bedoeld zijn als 
levensloopbestendige woningen. Graag hebben we daar meer duidelijkheid over. We gaan er 
vooralsnog vanuit, dat alleen de woontorens bedoeld zijn als levensloopbestendige 
woningen. 
Maar afgezien daarvan impliceert de definitie, dat de levensloopbestendige woningen ook 
door jongeren gekocht kunnen worden (geschikt voor de verschillende fasen van het leven). 
Het bedoelde effect om ouderen uit de buurt in hun eigen omgeving in hun latere levensfase 
te kunnen laten wonen wordt hiermee deels onderuit gehaald. Bovendien biedt de gemeente 
op internet al sinds juni 2002 de woningen te koop/te huur aan. Daarbij meldt de gemeente, 
dat de 48 etagewoningen (red.: van de woontorens) geschikt zijn voor de huisvesting van 
ouderen, die nu of in de nabije toekomst mogelijk op zorgvoorzienigen zijn aangewezen. 

   
Er is door de gemeente onderzoek (prognoses) gedaan naar de behoefte vanuit de buurt voor 
de huidige bewoners (par. 3.4.2 van het Uitwerkingsplan). Van dat onderzoek is ons niets 
bekend, dus ook niet van de (door de burger te controleren) resultaten ervan. Is er daarbij 
nadrukkelijk gekeken naar de behoefte van de oudere bewoners van de buurt? En is daarbij 
ook gekeken naar de financiële mogelijkheden van die ouderen om zo’n levensloopbestendige 
woning te kunnen kopen of huren? Dit blijkt tot nu toe nergens uit. Het zou dus kunnen, dat de 
levensloopbestendige woningen straks mogelijk hoofdzakelijk gekocht gaan worden door 
kapitaalkrachtige jongeren (bijvoorbeeld tweeverdieners) vanuit de buurt. Volgens de definitie 
kan dat dus, maar druist volstrekt in tegen het door de gemeente naar voren gebrachte beleid 
terzake (ouderen moeten, ook in hun latere levensfase, in hun eigen buurt kunnen blijven 
wonen). 
Maar het zou nog erger kunnen. Wellicht worden deze woningen gekocht door 
kapitaalkrachtige jongeren (of ouderen) van buiten de buurt of zelfs van buiten de stad. Op die 
manier raak je die woningen vermoedelijk altijd wel kwijt voor de prijs die bedongen wordt en 
waarmee de begroting sluitend te krijgen is. Maar daar wringt de schoen. Is de begroting ook 
sluitend te krijgen als alleen ouderen uit de buurt, zoals het beleid van de gemeente 
suggereert, in aanmerking komen voor die levensloopbestendige woningen? Hoe zit het 
bijvoorbeeld met de ouderen uit de buurt die aangewezen zijn op sociale woningbouw? 
Ook die moeten daar een plek hebben volgens de gemeente Maastricht. Dat is zeer de 
vraag en in die zin lijkt het erop dat de gemeente bewust aan wishfull-thinking doet en zal 
moeten toestaan, dat ook mensen vanuit andere wijken en zelfs mensen van buiten de stad 
deze levensloopbestendige woningen zullen betrekken om de begroting sluitend te krijgen.  
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Daar gaat de gemeente gemakshalve aan voorbij. Het moet vooral kostendekkend zijn! 
  

De mening van de Buurtraad tijdens het overleg over de Structuurschets Maastricht West en 
het Bestemmingsplan, zoals hierboven door de gemeente is weergegeven, is de mening van 
ongeveer 10 jaar geleden! Maar de huidige Buurtraad heeft door gewijzigde omstandigheden 
en inzichten van de laatste 10 jaar nu een andere afweging van alle nu in het geding zijnde 
belangen gemaakt. In die belangenafweging is ook meegenomen, dat haars inziens de 
vergrijzing van de Brusselsepoort de laatste jaren sterk is teruggelopen. Veel jonge gezinnen 
zijn de buurt binnengetrokken en veel woningen worden inmiddels bewoond door studenten.  
De verjonging van de wijk blijkt ook uit de toename van het leerlingenaantal van de 
buurtschool (St. Odaschool), zodanig dat de school onlangs is uitgebreid met nieuwbouw.  
Bovendien is de Buurtraad ervan doordrongen, net als vele anderen, dat de Hoge- Lage 
Fronten (en andere vestingwerken in Maastricht) en de daarbij behorende schootsvelden van 
grote cultuurhistorische waarden zijn en een essentieel onderdeel uitmaken van het culturele 
erfgoed van Maastricht.   
Daarenboven heeft de gemeente niet naar alternatieven gezocht voor deze 
levensloopbestendige woningen. Een mooi alternatief zou zijn de achtertuin van de 
Hogeschool Zuyd (Brusselseweg) aan de Ravelijnstraat, waar nu de bouw van 9 stadsvilla’s 
gepland is. Daar zouden deze levensloopbestendige woningen gebouwd kunnen worden, 
waarmee voldaan kan worden aan de eventuele behoefte van oudere bewoners van de 
Brusselsepoort om in de buurt hun laatste levensfase te kunnen doorbrengen. 

 
 
II.2 Verkeer parkeren en ontsluiting woonappartementen  

Gesteld wordt in par 3.5 van bijlage 2 van het Uitwerkingsplan,  dat de geldende parkeernorm 
voorziet in de totale parkeerbehoefte. Dat is nog maar de vraag. In het Ontwerp-
Uitwerkingsplan, Voorschriften wordt onder artikel 2, punt 2 Beschrijving in hoofdlijnen, punt d 
gemeld, dat de woning (dus alle woningen van het Uitwerkingsplan) kan worden 
gebruikt voor uitoefening van aan huis gebonden beroepen. Dat impliceert dus een 
duidelijk grotere parkeerbehoefte en dus een navenant groter verkeersaanbod.  
Bovendien zal door het in de nabije toekomst opwaarderen van de Hoge- en Lage Fronten en 
de aanleg van het Noorderpark (zie par. III.5.3 en III.5.4) de toeristische druk op het gebied 
groter worden en derhalve ook de verkeers- parkeerdruk. 
 
Bedenkingen:   
De parkeerbehoefte en het verkeersaanbod zal o.i. duidelijk groter worden dan in het 
Uitwerkingsplan is aangegeven. 
  

III Andere bedenkingen tegen de onderhavige bouwplannen 
 
III.1 Aantasting Rijksmonument De Hoge Fronten 
 
III.1.1 Algemeen 

Voor bedenkingen/zienswijzen in dezen wordt verwezen naar de bijgevoegde brochure (zie 
bijlage 1). 

 
III.1.2 Bestaand beleid gemeente Maastricht t.a.v. de vestingwerken 

O.i. heeft de gemeente Maastricht in de loop der tijd nauwelijks enig beleid ontwikkeld t.a.v. de 
vestingwerken in Maastricht, met name t.a.v. de Hoge Fronten. Het had haar aandacht niet. 
Anecdotisch is daarvoor het volgende verhaal. Zelf ben ik (G. Bleichrodt) enige tijd (in 2001) 
voorzitter geweest van de Stichting Maastricht Vestingstad. Bij mijn aantreden als voorzitter 
wilde ik mij oriënteren en toog naar het stadhuis. Ik vroeg daar bij de balie naar het beleid dat 
de gemeente voerde t.a.v. de vestingwerken. Ik werd telefonisch doorverbonden met een van 
de daarvoor verantwoordelijke ambtenaren. Ik stelde hem dezelfde vraag en kreeg als 
antwoord dat ik daarvoor bij de Stichting Vestingstad Maastricht moest wezen! Toen ik mij 
daarop voorstelde als voorzitter van die stichting viel er een grote stilte. Dat was veelzeggend. 
Blijkbaar is er dus geen beleid, in die zin dat plannen die mogelijk de potentie en waarden van 
de vestingwerken kunnen bedreigen niet toetsbaar zijn aan enig beleid. Dat is uiteraard een 
slechte zaak.  
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 Bedenkingen: 
Er bestond in de fase van de besluitvorming t.a.v. het Uitwerkingsplan o.i. nog geen wezenlijk 
beleidsplan bij de gemeente t.a.v. de vestingwerken, zodanig dat de huidige bouwplannen 
daaraan eenduidig getoetst konden worden (zie ook par. III.5 Nieuwe 
inzichten/ontwikkelingen/beleid). 

 
III.2 Aantasting van de nog bestaande schootsvelden van de Hoge Fronten 

Schootsvelden vormen een wezenlijk onderdeel van vestingwerken. In de nota Belvédère 
Maastricht, voorontwerp masterplan stedenbouw (febr. 2002) staat vermeld op blz. 48 (of al 
naar gelang de uitgave, op blz. 51) het volgende: “Door de discussie in de 
ideeëncaroussel is de aandacht extra gericht op de positie van Fort Willem, in een 
onlosmakelijke samenhang met de Hoge Fronten en de voormalige schootsvelden. Zij 
vormen samen een cultuurhistorisch monument, maar ook een potentieel natuurareaal, dat 
door Natuurmonumenten en andere instellingen beheerd zal gaan worden. In visueel opzicht 
vormen de voormalige schootsvelden mooie open ruimtes, die het landschappelijk 
reliëf laten zien en die in verschillende richtingen het zicht op de stad 
openen.”(vetgedrukt van de hand van de schrijver dezes). 
Bovendien staan de schootsvelden van de Hoge Fronten, inclusief dat deel waarop de huidige 
bouwplannen gepland zijn, op een kaartje (zie par. III.5.2 en bijlage 2) van het 
ingenieursbureau Oranjewoud, dat zij in opdracht van de Gemeente Maastricht gemaakt heeft, 
aangemerkt als gebied met een hoge archeologische waarde! 
 
De gemeente beschrijft hierboven exact datgene wat wij beogen met de voormalige 
schootsvelden. Ze vormen bovendien o.i. een integraal onderdeel van de nog aanwezige 
vestingwerken. Voor de goede orde zij hier vermeld, dat de gemeente in het Uitwerkingsplan 
(hoofdstuk 2 van de toelichting, blz. 3, 1e alinea) het volgende stelt: “Het plangebied is gelegen 
aan de oostelijke rand van de wijk Brusselsepoort, pal ten zuiden van het buurtje Ravelijn. De 
betreffende gronden maken deel uit van het voormalige vrije schootsveld ten behoeve 
van de vesting Maastricht, zijn tegenwoordig in gebruik als agrarisch gebied en het 
resterende, niet te bebouwen deel zal in de toekomst onderdeel vormen van het nog te 
realiseren Noorderpark.” (vetgedrukt van de hand van de schrijver dezes). Mocht er dus twijfel 
bestaan over hoe ver de schootsvelden reiken, dan geeft de gemeente met het hierboven 
gestelde zelf daar, wat haar betreft, uitsluitsel over.  
 
Desondanks vindt de geplande bebouwing dus echter juist plaats op die schootsvelden! En 
met die bouw worden die open ruimten deels teniet gedaan en wordt het zicht op de 
stad in verschillende richtingen ter plekke geheel teniet gedaan. Want juist bij de 
Ravelijnstraat ter plekke van het Standaardterrein heb je nu een uniek uitzicht over de stad, 
zelfs tot over het Maasdal heen tot aan Berg en Terblijt toe! Dat pretendeert de gemeente 
blijkbaar te willen koesteren, maar in werkelijkheid wordt dat uitzicht door de bouwplannen van 
de gemeente in het kader van het Uitwerkingsplan geheel teniet gedaan. Bovendien worden 
de door haar geschilderde open ruimten, die de voormalige schootsvelden volgens de 
gemeente vormen en die volgens de gemeente dan ook behouden dienen te blijven, deels 
volgebouwd. Ook het geplande Noorderpark wordt door deze bouwplannen in haar omvang 
beperkt. Hoe is dat in hemelsnaam door de burger te begrijpen!  
Het lijkt erop dat de gemeente hierbij gewoon de kluts kwijt lijkt te zijn, dat ze de controle over 
haar eigen visie/beleid verloren is. Elke consistentie in beleid lijkt daarbij te ontbreken.  

 
Terugkijkend moet men tot de conclusie komen, dat eerder in het recente verleden 
uitgevoerde bouwplannen, zoals de bouw van de Ravelijn en het Erfprinsbastion, die beide 
ook gebouwd zijn op het voormalig schootsveld van de Hoge Fronten, als historische 
vergissingen beschouwd moeten worden. 
Waar de  Hoge Fronten aan de zijde van de Statensingel reeds haar glans verloren heeft en 
deels ook reeds aan de ander zijde, waar de schootsvelden zich bevinden, moet dat gebied  
(de overgebleven schootsvelden) niet nogmaals voor een deel opgeofferd worden aan 
woningbouw. En dat dreigt nu te gebeuren.   
 
Bedenkingen: 
De schootsvelden, die onlosmakelijk verbonden zijn met de Hoge Fronten, dienen niet verder 
aangetast te worden zoals ze nu al zijn (bouw Ravelijn en het Erfprinsbastion). Wij vragen de 
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gemeente, gezien bovenstaande overwegingen (aanleg Statensingel, Ravelijn en 
Erfprinsbastion) nadrukkelijk terug te komen op hun voornemen om opnieuw een deel van de 
nog resterende schootsvelden van de Hoge Fronten te bebouwen. 

 
III.3 Aantasting Beschermd Natuurmonument 
 
III.3.1 Algemeen 

Voor bedenkingen/zienswijzen in dezen wordt verwezen naar de bijgevoegde brochure 
(bijlage 1).  

 
III.3.2 Aantasting directe omgeving van het Beschermd natuurmonument in het kader van de 

externe werking van de Natuurbeschermingswet 
 Hiervoor verwijzen we naar par. III.5.2 (blz. 8) van deze brief. 
 
III.4 Aantasting potentieel monument Woonschool De Ravelijn  

Zie hiervoor ook bijgevoegde brochure (bijlage 1). 
De Ravelijn is de enige overgebleven woonschool in Nederland, in die zin absoluut uniek. 
De door de toenmalige stadsbestuurders beoogde geïsoleerde ligging van de Ravelijn, op 
grond van de toen heersende inzichten over resocialisering van bepaalde groepen 
stadbewoners, is tot op heden in stand gebleven. Deze geïsoleerde ligging wordt aan de 
zuidzijde nadrukkelijk geaccentueerd door de daar aanwezige karakteristieke en funktionele 
bomenrij en door de aansluitende open ruimten. Om bovengenoemde redenen bestaat het 
voornemen de Ravelijn te plaatsen op zowel de Gemeentelijke- als Rijksmonumentenlijst. De 
Rijksdienst voor Monumentenzorg heeft o.a. in haar Nieuwsbrief van januari 2002 haar 
ernstige zorgen uitgesproken over voornoemde bouwplannen.  
Met de geplande bouw van de woontorens van 5 verdiepingen hoog, direct aan de zuidzijde 
grenzend aan de Ravelijn, wordt niet alleen de geïsoleerde ligging teniet gedaan, maar wordt 
ook gezien de situering van de woontorens (aan de zonzijde van de Ravelijn) een lichtbarrière 
gecreërd voor een groot aantal daar achter liggende woningen van de Ravelijn.  

 
 Bedenkingen: 

Met de bouw van o.a. de woontorens aan de Halvemaanstraat, wordt de geïsoleerde ligging 
van de woonschool De Ravelijn teniet gemaakt. O.i. is dat, gezien bovenstaande, 
onaanvaardbaar.  

 
III.5 Nieuwe inzichten/ontwikkelingen/beleid 
 
III.5.1 Algemeen 

Het huidige bestemmingsplan Maastricht West stamt uit 1994. In 1995 heeft een wijziging 
ervan plaatsgevonden. Tussen het bestemmingsplan en het onderhavige Uitwerkingsplan 
zitten dus ca. 9 jaar. In die tussentijd hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan en hebben 
zich nieuwe inzichten ontwikkeld. Hierop wordt hieronder nader ingegaan. 

 
III.5.2 Plan Belvédère 

 
Bedenkingen: 
We hebben ons steeds afgevraagd waarom het onderhavige plan (het Uitwerkingsplan) niet is 
opgenomen in het plan Belvédère. Er zijn veel raakvlakken tussen beide plannen, t.w. 
- het geplande Noorderpark, dat zowel ligt in het onderhavige plan en als in het plan 

Belvédère;  
- de nog resterende schootsvelden, behorende bij de Hoge Fronten; deze liggen in 

beide plangebieden; 
- in beide plangebieden is in woningbouw voorzien. In het plan Belvédère gaat het 

daarbij om ca. 5000 woningen en in het onderhavige plan zijn ca. 60 à 80 woningen 
gepland. 

- beide plangebieden hebben een relatie met zowel het Rijksmonument (de 
vestingwerken), als met het Beschermd Natuurmonument. 

- Bovendien heeft de gemeente in het kader van de Experimentenwet Stad & Milieu 
de Noord-West Entree (waar beide plangebieden toe behoren; zie kaartje fig. 3.3 op 
blz. 31 van het Ontwerp-Startnotitie milieu-effectrapportage Belvédère Maastricht) 
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aangemeld als experimenteergebied. In 1998 is de Noord-West Entree bij het 
vasstellen van deze  wet inderdaad aangewezen als experimenteergebied (zie ook 
par. III.5.5 van deze brief). 

Om die reden hebben wij en de Bewonersvereniging Ravelijn verschillende malen verzocht, 
om het onderhavige plan op te doen nemen in het plan Belvédère. Dit verzoek is wat betreft 
de Bewonersvereniging Ravelijn o.m. weergegeven in het Ideeënboek Belvédère, Zicht op 
Maastricht, blz. 45 onder hoofdstuk “De puntjes op de i”.  

 
Ook in studies, die in opdracht van de gemeente zijn uitgevoerd, zijn beide plangebieden als 
eenheid beschouwd. Zo heeft het ingenieursbureau Oranjewoud voor de gemeente o.a. een 
studie verricht naar de archeologische waarden binnen beide plangebieden, waarbij deze 
plangebieden als eenheid zijn gepresenteerd ( zie bijlage 2), waarop het gehele nog 
bestaande voormalige schootsveld, op een deel waarvan de onderhavige bouwplannen zijn 
geprojecteerd, gewaardeerd wordt als van hoge archeologische waarde zijnde.  

 
En: volgens par. 3.2 (Genomen besluiten) van het betreffende Ontwerp-Startnotitie m.e.r. 
Belvédère Maastricht is het onderhavige plangebied van het Uitwerkingsplan (zie fig. 3.1, blz. 
27 van het betreffende Ontwerp-Startnotitie) geheel opgenomen in het plangebied Belvédère. 

 
Tenslotte zij vermeld, dat de gemeente in het kader van haar aanvraag voor ontheffing van de 
vergunningsplicht voor het onderhavige plangebied van het Uitwerkingsplan, in het kader van 
de externe werking van de Natuurbeschermingswet (art. 12)  3 bijlagen bijvoegt t.w. 
1 Een kaart van het gebied; 
2 het Ontwerp-Masterplan Belvédère en  
3 het Ontwerp-Startnotitie m.e.r. Belvédère Maastricht 
Het feit dat de gemeente 2 bijlagen bijvoegt, die betrekking hebben op het plan Belvédère, kan 
niets anders impliceren, dat de gemeente het betreffende Uitwerkingsplan in beginsel 
beschouwt als onderdeel zijnde van het plan Belvédère. 

 
De gemeente schijnt dus echter op twee gedachten gehinkt te hebben. Feit is nu, dat de 
gemeente nadrukkelijk beide plannen van elkaar losgekoppeld heeft, terwijl uit bovenstaande 
toch duidelijk blijkt dat de gemeente juist beide plangebieden als een eenheid wil (heeft willen) 
beschouwen. En de vraag is nu waarom de gemeente gekozen heeft voor een gescheiden 
optie.  
In de Handleiding van de m.e.r.-rapportage BESLUITEN VOOR EEN LEEFBAAR 
NEDERLAND staat in par. C.11 Woningbouw op blz. 263 (even boven het midden) vermeld: 
“De toevoeging “in een aaneengesloten gebied” in dit onderdeel is bedoeld om aan te geven 
dat projecten niet mogen worden gesplitst teneinde deelprojecten met een aantal te bouwen 
woningen lager dan de respectievelijke drempelwaarden te verkrijgen.”  
De vraag is of dat een mogelijke reden van de gemeente is geweest om beide plangebieden 
van elkaar te scheiden. We kunnen niet in het hoofd van de gemeente kijken, maar gezien 
bovenstaande kunnen we ons niet aan bovenstaande indruk onttrekken. 

 
Een overduidelijk voordeel om beide plangebieden als één plangebied integraal te 
beschouwen is, dat het toetsen van beide plannen in dat geval op een uniforme wijze 
plaatsvindt. Het plan Belvédère is bijvoorbeeld mer-plichtig en dat is  een krachtig 
toetsingsmiddel voor dat plan. In het besluit van LNV (zie bijlage 3, brief van 14-2-2003  aan 
B&W van Maastricht) m.b.t. het ontheffingsbesluit t.a.v. de vergunningsplicht in het kader van 
de externe werking (art.12) van de Natuurbeschermingswet voor het onderhavige 
plangebied staat: “Ik constateer geen mogelijke schadelijke werking die ingevolge de 
externe werking van de Natuurbeschermingswet een vergunningstoets noodzakelijk 
maakt”. Deze constatering wordt in het betreffende advies nergens gestaafd, zodat deze door 
de burger c.q. door ons en dus ook u niet gecontroleerd kan worden. De zekerheid waarmee 
deze constatering wordt gedaan, wordt o.i ontkracht door het gestelde in par. 4.6 (blz. 47) van 
het Ontwerp Startnotitie Milieu-effectrapportage Belvédère (waarvan de gemeente Maastricht 
mede-initiatiefnemer is): “In het gebied (red.: plangebied Belvédère incl. het plangebied van 
het Uitwerkingsplan) komen bijzondere planten- en diersoorten voor: de beschikbare 
gegevens zijn deels gedateerd. Een onderzoek naar het voorkomen van de muurhagedis is 
recentelijk uitgevoerd; de resultaten hiervan zijn actueel. Voor de overige natuurwaarden geldt 
dat deze in een nog lopend ecologisch onderzoek nader worden onderzocht” (red.: de 
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onderstrepingen en vetgedrukte tekst zijn van de schrijver dezes). Er wordt dus nog nader 
onderzoek verricht, dat zeggen de initiatiefnemers van de Startnotitie MER Belvédère, maar 
voor het gelijksoortige gebied in onderhavig plangebied waaronder het betreffende 
schootsveld, geldt dat blijkbaar niet, gezien de uitspraak van LNV.  
U ziet, dat de natuur/het milieu in beide plangebieden nu op verschillende wijzen getoetst 
worden. Doordat het onderhavig plangebied niet mer-plichtig is en het plan Belvédère wel, 
leidt dit tot discrepantie in de beoordeling van de natuur/het milieu in twee volstrekt 
vergelijkbare gebieden (de schootsvelden van de Hoge Fronten), zoals hierboven is 
aangegeven. En dat is o.i. ontoelaatbaar. De rechtszekerheid is hier in het geding. 
 
Wat ons ook verbaasd heeft is de korte tijdsspanne tussen het betreffende advies van  de 
Provincie Limburg m.b.t. de ontheffing vergunningsplicht in het kader van de externe werking 
Natuurbeschermingswet (door LNV ontvangen op 12 februari 2003)  en het betreffende besluit 
van LNVvan 14 februari 2003. Het advies van de provincie is door LNV integraal, zonder enige 
wijziging, overgenomen. LNV heeft n.a.v. het advies van de provincie kennelijk geen 
aanleiding gevonden tot nader onderzoek (zie het hierbovengestelde in Startnotitie MER 
Belvédère), bijvoorbeeld door bureau Laser uit Dordrecht. 

 
 Bedenkingen: 

Het onderhavige plangebied had integraal moeten worden opgenomen in het plan Belvédére 
en mede beoordeeld moeten worden in het kader van een MER. Nu is er een ontoelaatbare 
discrepantie ontstaan tussen de beoordeling van exact vergelijkbare gebieden, t.w. de 
schootsvelden van de Hoge Fronten. 

 
III.5.3  Raamovereenkomst tussen Gemeente Maastricht en de Vereniging  

Natuurmonumenten 
In oktober 2001 heeft de gemeente een Raamovereenkomst gesloten met de  
Vereniging van Natuurmonumenten. Daarbij wordt het beheer van de volgende 
gebieden aan Natuurmonumenten overgedragen: de St. Pietersberg en de  
GroeneVestingwerken (de Hoge- en Lage Fronten). De exacte grenzen van de in  
beheer over te dragen gebieden moeten nog nader bepaald worden.Tevens maken het  
Stadspark en het Buitengebied-Oost deel uit van deze Raamovereenkomst.  
Verder is overeengekomen, dat beide partijen een investeringsverplichting aangaan over een 
periode van 15 jaar; Natuurmonumenten stelt over die periode 8,62 miljoen euro ter 
beschikking en de gemeente 1,13 miljoen euro. Een belangrijk deel van deze bedragen zullen 
worden geinvesteerd in de restauratie en consolidatie van de vestingwerken (Fort St. Pieter, 
De Hoge- en Lage Fronten en Fort Willem). Een ander deel wordt o.m. besteed aan projecten 
gericht op bijzondere diersoorten en aan de oprichting en exloitatie van het Groene 
Publiekscentrum 
Dit is een ontwikkeling, die de vestingwerken sterk zullen opwaarderen. 

 
De Vereniging Natuurmonumenten heeft het bureau Groep Planning/Mens en Ruimte  
-uit Brussel in samenwerking met de Universiteit Van Leuven o.l.v. prof. Paul  
Lievevrouw opdracht gegeven een toekomstvisie te ontwikkelen voor het gebied van 
de Hoge- en Lage Fronten en Fort Willem, de Kastanjelaan, de Fort Willemweg, de  
Halvemaanstraat en de Ravelijnstraat. 
Een aantal presentaties van haar (voortschrijdende) visie voor de bewoners van 
Maastricht heeft inmiddels plaastgevonden. De eindpresentatie zal naar verwachting  
plaatsvinden in de 2e helft van september. 
In haar tussentijds bericht van 15 januari 2003 (zie bijlage 4) bericht Groep Planning  
namens Vereniging Natuurmonumenten over de geplande woningbouw het volgende:  
“De actualiteit vraagt om nu reeds een aantal bemerkingen te formuleren aangaande  
het bouwproject in het westelijk deel van het gebied. De voorgestelde woningbouw  
heeft een overheersende en uitgesproken storende visuele impact in dit deel van het  
natuurpark. Het project sluit het natuurpark verder in, wat de aansluiting op het 
 omliggende sociaal weefsel bemoeilijkt. Een uniek uitzicht over heel het projectgebied  
wordt afgesneden. De vraag naar de relevantie van dit woningbouwproject kan dus  
gesteld worden, zeker daar het naburige Belvédèreproject binnenkort massaal in  
woningbouw voorziet.”(vetgedrukt van de hand schrijver dezes). 
In haar brief van de Vereniging Natuurmonumenten van 10 februari 2003 (zie bijlage 



 8 

5) stelt deze dat Maastricht enerzijds de op één na belangrijkste stad in Nederland  
qua historische bouwwerken en monumenten is, anderzijds zijn er ook gebieden en  
plaatsen waar zich in de loop van vele eeuwen aanzienlijke natuurwaarden hebben  
gevestigd en die op bijzondere wijze bijdragen aan een welbevinden van de bewoners  
en bezoekers. In haar brief van 26 februari 2003 meldt de Vereniging  
Natuurmonumenten verder, dat een belangrijk cultuurhistorisch erfgoed  
(de Hoge- en Lage Fronten en omgeving) wordt geherwaardeerd als groene long, dicht  
tegen het stadscentrum.   

             
            Bedenkingen: 

Bovenstaande nieuwe inzichten/ontwikkelingen hebben o.i. niet of nauwelijks  
onderdeel uitgemaakt bij het opstellen van het onderhavige Uitwerkingsplan.  

 
III.5.4 Maastricht als partner van het Interregproject IIIB Noord-West Europa 

De Europese Unie heeft zeer onlangs in het kader van dit Interregproject voor beheer,  
restauratie en promotie van de vestingwerken in Maastricht en ’s Hertogenbosch in  
Nederland en 18  steden in België en Frankrijk  ruim 8 miljoen euro subsidie  
toegekend. Daarmee subsidieert de Europese Unie de helft van de totale  
investeringskosten van ruim 16 miljoen euro. De steden zijn een  
samenwerkingsverband aangegaan om kennis en informatie uit te wisselen en  
gezamenlijk de cultuurhistorische waarde te promoten. Het ultieme doel van de  
samenwerking tussen deze vestingsteden  is een transnationale aanvraag voor een  
UNESCO status als werelderfgoed. Dit zou de beste bescherming en erkenning  
zijn voor deze bijzondere steden. Wethouder Hazeu toonde zich zeer verheugd over  
deze ontwikkeling, zo blijkt uit een bericht in de Maaspost van 11 juni jl.. In dit artikel  
stelt wethouder Hazeu: “Het kost weliswaar veel moeite, maar met de ondersteuning  
van de provincie, van VROM, BZK en uiteraard Natuurmonumenten als onze vaste  
partner is het ons na anderhalf jaar gelukt om deze financiële erkenning te krijgen. De  
plannen voor de restauratie van Fort Sint Pieter kunnen nu verder uitgewerkt  
worden.Onlangs is de Raad van Europa met een delegatie op bezoek geweest om zich  
te laten informeren over de bijzondere geschiedenis van Maastricht, en ook zij  
ondersteunt het belang van deze transnationale samenwerking.” 

  
Hoofdpartners in dit Interregproject zijn overigens wat Maastricht betreft de Gemeente  
Maastricht en de Vereniging Natuurmonumenten. Andere hierbij betrokken instanties  
zijn: ANWB, CNME, Stichting Maastricht Vestingstad en Stichting Menno van  
Coehoorn. 
In Maastricht gaat het daarbij om een totale investering van 1,8 miljoen euro. De helft hiervan 
wordt dus door de Europese Commissie gefinancierd. Natuurmonumenten betaalt 600.000 
euro, de Gemeente Maastricht 300.000 euro. Bovendien is hiervoor ook door de Nationale 
Postcodeloterij geld beschikbaar gesteld t.w. 2,2 miljoen euro. Met dit geld worden 
verschillende projecten in de stad medegefincieerd, w.o. de restauratie van Fort Sint Pieter, de 
Hoge- en Lage Fronten en Fort Willem. 

 
In de betreffende publicatie over dit Interregproject zijn een aantal  
doelstellingen/kernbegrippen geformuleerd welke aansluit bij de naleving van het  
Handvest van de Europese steden voor duurzaamheid. Enkele daarvan luiden  
samengevat als volgt (vetgedrukt en onderstreept is van de hand van de schrijver  
dezes): 
- Algemeen uitgangspunt: “Van vestingstad naar duurzame stad” in een transnationaal 

grondgebied. Dit transnationaal project past in het kader van de “Resolutie voor de 
architecturale kwaliteit in Europa”. 

- Binnen ons grondgebied, door de mens sinds de Oudheid bewerkt, denken we dat de 
“stad van morgen” in het vooruitzicht van een duurzame ontwikkeling te bouwen 
alleen zin heeft, als enerzijds het historisch bepaalde patroon erkend wordt bij de 
benadering van de stad. 

- iedere partner van het project “Van vestingstad naar duurzame stad” plaatst haar 
locale visies en acties tegen de achtergrond van duurzame ontwikkeling;  
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- …dat de steden in casu de lokale overheden en gedecentraliseerde diensten van het 
Rijk zich engageren in acties die zich richten op een meer duurzame ontwikkeling 
van de gemeenschappelijke open ruimten in en bij steden 

- Het leefklimaat verbeteren en het bebouwd landschap opnieuw in tekening brengen 
van een sterk geürbaniseerd Europees grondgebied, dat veel te lang haar cultureel 
en natuurlijk erfgoed heeft laten vernietigen, onder voorwendsel daarmee aan 
uiterst functionele “hogere”belangen te voldoen. 

- Op de achtergrond van een duurzame ontwikkeling, een dynamiek tot stand 
brengen ten behoeve van de oprichting van een transnationaal agentuur voor de 
herwaardering van cultureel erfgoed. 

- Bij het deelproject Maastricht van het Interregproject IIIB staat bij de tijdplanning 
vermeld: 
2005: Winter: aanvang restauratie- en inrichtingswerkzaamheden in/bij de Hoge 
Fronten en “historisch natuurpark” midden in de stad op innovatieve wijze in 
coöperatie met de burgers. 

   
Voor een volledig overzicht van de doelstellingen en de verdere inhoud van dit interregproject 
verwijzen we u naar de betreffende notitie (zie bijlage 6) 
  
Wij scharen overigens de bouw van de betreffende 69 woonheden op het nog resterend 
schootsveld van de Hoge Fronten onder de noemer van wat hierboven is aangegeven als 
functionele “hogere” belangen waarvoor een gedeelte van het culturele erfgoed (de 
schootsvelden) vernietigd dreigt te worden. 

 
 Bedenkingen: 

De hierboven aangehaalde doelstellingen/kernbegrippen van het Interregproject IIIB hebben 
o.i. geen deel uitgemaakt bij het opstellen van het onderhavige Uitwerkingsplan. Begrippen als 
“duurzaamheid” en de opmerking “dat men in Europa veel te lang haar cultureel en 
natuurlijk erfgoed heeft laten vernietigen, onder voorwendsel daarmee aan uiterst 
functionele “hogere” belangen te voldoen”, en dat overleg daarover dient plaats te vinden 
“in coöperatie met de burgers”, hebben o.i. weinig of niet meegespeeld bij het opstellen van 
het onderhavige Uitwerkingsplan. Dat is een ernstig verwijt aan het adres van de gemeente. 

 
III.5.5 Experimentenwet Stad & Milieu 

In 1998 is de Noord-West Entree bij het vaststellen van de Experimentenwet aangewezen als 
experimenteergebied. In de Ontwerp-Startnotitie milieu-effectrapportage Belvédère Maastricht 
staat op blz. 31, fig. 3.3 de begrenzing van het experimenteergebied aangegeven; binnen die 
begrenzing ligt ook het plangebied van het onderhavige Uitwerkingsplan. Maar bij het 
uitkomen van het Uitwerkingsplan blijkt daar geen enkele aandacht aan besteed te zijn.  
Van het 3 stappen-besluit in het kader van de experimenteerwet, zijn inmiddels stappen 1 en 2 
doorlopen. Het milieu zou van af het eerste moment meegenomen worden. Maar in het 
Uitwerkingplan is daar in dat kader geen aandacht aan besteed. Er is dus hier sprake van een 
onaanvaardbare tekortkoming van gemeentewege. 

 
 Bedenkingen: 

De gemeente heeft o.i. geen uitvoering gegeven aan wat zij heeft bedoeld met het 
onderhavige plangebied te doen aanmelden in het kader van de Experimentenwet Stad & 
Milieu. 
 

III.5.6 Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)  
 
Bedenkingen: 
Wij vragen ons af of de onderhavige bouwplannen stroken met het POL.  

  
 
 
IV Samenvatting bedenkingen tegen bouwplannen Uitwerkingsplan 

Erfprinsbastion/Achtzaligheden + Slotconclusie 
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1 De onderhavige bouwplannen doen sterke afbreuk aan het Rijksmonument de Hoge 
Fronten en het Beschermd Natuurmonument (visuele vervuiling ervan), aan de 
karakteristieke, monumentale woonschool De Ravelijn en aan haar geïsoleerde 
ligging, en aan de prachtige, kleinschalige omgeving. 
Monumenten moeten kunnen “ademen” in hun omgeving en moeten in harmonisch 
evenwicht daarmee zijn. Door de onderhavige bouwplannen wordt dat evenwicht 
ernstig verstoord. Temeer is dit van belang omdat de vestingwerken aan de zijde van 
de Statensingel het contact met haar directe omgeving reeds verloren heeft en aan 
die zijde al niet meer tot haar recht komt. De andere zijde van de vestingwerken, waar 
de nog resterende vrije schootsvelden liggen en die onlosmakelijke onderdeel 
uitmaken van die vestingwerken, mag dan ook onder geen beding verder verstoord 
worden. De Hoge- en Lage Fronten, alsmede Fort Willem en hun schootsvelden 
vormen met het nog aan te leggen Noorderpark een parel binnen de groene longen 
van Maastricht.  

 
Onder meer het gekwalificeerde bureau Planning/Mens en Natuur uit Brussel, die in 
opdracht van de Vereniging Natuurmonumenten een studie heeft uitgevoerd naar de 
meest wenselijke ontwikkeling van het betreffende gebied, komt tot dezelfde 
conclusie. Dus geen nieuwbouw in dit gebied. Dezelfde mening zijn de Bond 
Heemschut, de Stichting Maastricht Vestingstad en de Rijksdienst voor 
Monumentenzorg toegedaan. 

 
2 De Hoge- Lage Fronten zijn lange tijd door de gemeente verwaarloosd. Ze waren een 

ondergeschoven kindje. Er bestaat zodoende nauwelijks gemeentelijk beleid t.a.v. 
deze vestingwerken, waaraan deze bouwplannen getoetst konden worden. Het 
culturele erfgoed, althans wat de vestingwerken betreft, heeft de gemeente blijkbaar 
niet hoog in haar vaandel staan. 

 
3 Andere private en ambtelijke instanties erkennen de unieke waarden en 

mogelijkheden wel van deze vestingwerken en de bijbehorende schootsvelden (zie 
hierboven onder punt 1). Ook internationaal hebben deze vestingwerken de afgelopen 
jaren en met name het laaste jaar erkenning gekregen. O.a. vanuit de Europese Unie 
te Brussel via het Interregproject IIIB. Aanzienlijke fondsen zijn daartoe vrijgekomen 
ter opwaardering van deze vestingwerken. Ook van de zijde van de Vereniging 
Natuurmonumenten (die het beheer van deze vestingwerken van de gemeente gaat 
overnemen) en van de Postcodeloterij. De gemeente heeft zich daarbij inmiddels 
aangesloten via deelname aan het Interregproject  IIIB; ook zij levert nu een 
substantiële financiële bijdrage aan de opwaardering van de vestingwerken. Door 
deze gezamenlijke opwaardering van de vestingwerken proberen de betrokken 
instanties deze vestingwerken nu geplaatst te krijgen op de lijst van Werelderfgoed 
van UNESCO. 

  Een door ons zeer toegejuichde ontwikkeling. 
Maar daar past o.i. het gedeeltelijk bebouwen van de vrije schootsvelden, die dus 
onlosmakelijk bij die vestingwerken horen, niet bij en ook niet de visuele vervuiling die 
de geplande woontorens zullen veroorzaken in dit prachtige, cultuurhistorisch gezien, 
rijke gebied. 

 
4 De procedures t.a.v. de onderhavige bouwplannen zijn o.i. nogal ondoorzichtig en 

lijken te getuigen van een niet eenduidig beleid van de gemeente in dezen. Zo wordt 
de afsplitsing van het onderhavige Uitwerkingsplan van het Plan Belvédère door ons 
niet begrepen. Uit bovenstaande in deze brief blijkt, dat er juist zoveel raakvlakken 
tussen beide plannen bestaan, dat het o.i. volstrekt onduidelijk is en ook volstrekt 
tegen alle logica in,  dat de gemeente beide plannen van elkaar losgekoppeld heeft. 
Het beleid in dezen van de gemeente is zeer ondoorzichtig. Dit heeft o.i. geleid tot een 
sterke mate van rechtongelijkheid qua toetsing en waardering van twee volstrekt 
gelijkwaardige gebieden t.w. de schootsvelden van de Hoge Fronten. Het ene deel 
van dat schootsveld valt onder het onderhavige Uitwerkingsplan en het ander deel valt 
onder het plan Belvédère. Het Plan Belvédère kent het krachtige toetsingsmiddel van 
de mer-procedure. Het Uitwerkingsplan niet. Dus worden  dezelfde schootsvelden op 
verschillende wijzen beoordeeld. Zo stelt de Startnotitie mer Belvédère, dat nader 



 11 

onderzoek noodzakelijk is wat de natuur betreft, ook voor het betreffende schootsveld. 
Voor wat het schootsveld betreft, dat valt onder het Uitwerkingsplan, verleent LNV de 
gemeente echter ontheffing van de vergunninsplicht in het kader van de externe 
werking van de Natuurbeschermingswet. Daar blijkt dus geen nader onderzoek nodig 
te zijn. Dat is met twee maten meten en geeft dus rechtsongelijkheid, hetgeen 
ontoelaatbaar is. 

5 Aan nieuwe ontwikkelingen/inzichten geeft de gemeente o.i. nauwelijks  gehoor. Die 
zijn van wezenlijk belang gezien de ca. 9 jaren die er liggen tussen het verschijnen 
van het Bestemmingsplan Maastricht-West en het onderhavige Uitwerkingsplan. Zo is 
de vergrijzing van de buurt Brusselsepoort-Oost de laatste jaren aanmerkelijk 
afgenomen. Veel jonge gezinnen hebben de laatste jaren een woning betrokken in 
deze wijk, alsmede een groot aantal studenten. De lokale basisschool is onlangs 
uitgebreid als gevolg van de toename van het leerlingenaantal. Het onderzoek, dat de 
gemeente schijnt te hebben uitgevoerd naar de behoefte aan ouderenwoningen in 
deze wijk is ons niet bekend en dus ook door ons niet controleerbaar. Bovendien heeft 
de gemeente o.i. niet naar alternatieven voor deze ouderenwoningen gekeken. Als er 
al sowieso behoefte bestaat aan ouderenwoningen in onze buurt van die omvang als 
de gemeente wil doen geloven, dan is een redelijk alternatief de achtertuin aan de 
Ravelijnstraat van de Hogeschool Zuyd. Daar zijn nu 9 stadvilla’s gepland! Ook het 
plan Belvédère biedt uiteraard wat dat betreft perspectieven. 
Bovendien worden de vestingwerken momenteel nationaal en internationaal sterk 
opgewaardeerd door de Raamovereenkomst die in 2002 is gesloten met de 
Vereniging Natuurmonumenten en het opstarten van het Interregproject IIIB 
(Europese Unie), waardoor substantiële fondsen vrijkomen voor o.a. het beheer,  
restauratie en het promoten van de vestingwerken. Hierdoor zal de verkeers- en 
parkeerdruk in de buurt naar verwachting veel sterker toenemen dan de gemeente als 
gevolg van de bouwplannen in het Uitwerkingsplan aangeeft. 
.  

6 Het gehele bouwprogramma van het Uitwerkingsplan valt of staat bij de financiering 
ervan. De huur-en koopprijzen van de woningen vormen daarvan derhalve een 
essentieel onderdeel. Gezien de definitie van levensloopbestendige woningen kan het 
in principe zo zijn, dat veel van deze woningen mogelijk in handen komen van 
kapitaalkrachtige jonge tweeverdieners, en mogelijk van buiten de buurt. Dat is 
blijkbaar niet de bedoeling, maar hoe voorkomt de gemeente dat? Welke 
instrumenten heeft ze daartoe beschikbaar? En waar moeten dan mogelijk de 
ouderen uit de buurt terecht, die op sociale woningbouw zijn aangewezen? Het 
verhaal van de gemeente deugt niet. Haar beleid is, zoals reeds is gezegd 
ondoorzichtig en niet consistent. 

 
7 De bouw van 4 woontorens, direct grenzend aan de zuidzijde (zonzijde) van de 

woonschool De Ravelijn, doet sterke afbreuk aan de geïsoleerde ligging van De 
Ravelijn. Die woontorens passen ook niet bij de kleinschaligheid van die woonschool 
en de omliggende omgeving w.o. de vestingwerken . Die geïsoleerde ligging is een 
essentieel onderdeel van de unieke woonschool, de enige die nog bestaat in 
Nederland.   

 
8 Slotconclusie 

Gezien bovenstaande dient afgezien te worden van onderhavige bouwplannen. Bij de 
inspraak is gebleken, dat verreweg het merendeel van de burgers, vertegenwoordigd 
door de buurtraden van de wijk Brusselsepoort-Oost (Bewonersvereniging Ravelijn en 
het Buurtcomité Brusselsepoort-Oost) tegen deze bouwplannen zijn. Ook private- en 
ambtelijke instellingen hebben zich nadrukkelijk gekeerd tegen deze bouwplannen 
(Bond Heemschut, St. Maastricht Vestingstad, de Rijksdienst voor Monumentenzorg 
en bureau Planning/Mens en Natuur uit Brussel, die namens de Vereniging 
Natuurmonumenten een visie voor het betreffende gebied ontwikkeld heeft en waarin 
deze bouwplannen afgewezen zijn, als zijnde niet passend in het betreffende gebied). 
Waarom luistert de gemeente zo slecht naar haar burgers en naar instanties die er 
verstand van hebben?  
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Bovendien is er ook internationaal grote aandacht en erkenning voor de Maastrichtse 
vestingwerken; dit jaar zijn er belangrijke fondsen toegezegd voor de opwaardering 
ervan. 
Het beperkt aantal woningen (69 stuks) levert geen wezenlijke bijdrage aan de 
taakstelling die de gemeente heeft t.a.v. de bouw van 5000 woningen voor de periode 
2000-2010. 
Moet voor die 69 wooneenheden (het zogenaamde “hogere” belang, zoals de 
Europese Commissie in het Interreg IIIB programma zo treffend zegt) de nog 
resterende schootsvelden deels opgeofferd worden, juist nu de vestingwerken 
internationaal als belangrijk cultureelhistorisch erfgoed erkend zijn  en mogelijk op de 
lijst van het Culturele Werelderfgoed van Unesco worden geplaatst!  
NEE DUS! 

 
Tenslotte delen wij u mede, dat we op de hoogte zijn van de bedenkingen/zienswijzen van de 
Bewonersvereniging Ravelijn, de Stichting Maastricht Vestingstad 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 verklaren die van hun als zijnde 
een integraal onderdeel van die van ons. 
 
De ondertekenaars, als bewoners van de wijk Brusselsepoort-Oost, beschouwen de bovenstaande 
bedenkingen/zienswijzen ook als hun persoonlijke mening. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Mr. J.E.A.H. Verstraelen  Drs. D.T. Tempelaar  Ir. G. Bleichrodt 
 
Voorzitter    Secretaris   Voorzitter werkgroep 
         Stadsontwikkeling 
 
 
Bijlagen: 1 t/m 6 

 
 


