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1 Inleiding
In deze memo wordt kort stilgestaan bij het Maastrichtse beleidskader met betrekking tot cultureel
erfgoed, monumenten en archeologie. Vervolgens wordt beschreven welke waardevolle elementen
zich bevinden in en om het binnenstedelijke tramtracé, en welke aandachtspunten er zijn voor het
ontwerp van het tramtracé.

2 Beleidskader
Beleidsnota Cultureel Erfgoed Maastricht 2007-2012
Het gemeentelijke beleid voor het culturele erfgoed is vastgelegd in het Maastrichts Planologisch
Erfgoedregime (MPE). De missie luidt “behoud door behoedzame ontwikkeling”.
In de beleidsnota “Springlevend verleden” worden de kaders geboden voor het archeologie- en
monumentenbeleid van Maastricht. Monumentenzorg en archeologie zijn niet uitsluitend meer gericht
op de ‘dode materie’ uit het verleden, maar er wordt steeds meer aandacht geschonken aan het
toekomstige gebruik van het culturele erfgoed. In plaats van een conserverende benadering zal het
beleid van cultureel erfgoed nu meer ruimte bieden voor vernieuwende maatschappelijke
ontwikkelingen. Het beleid is hierdoor sterk toekomstgericht, pro-actief en inspirerend.
Ook het archeologisch erfgoed is een constructief onderdeel van de ruimtelijke ordening geworden en
“behoud in situ” is daarbij het uitgangspunt voor nieuwe bouwinitiatieven.

Monumenten
Binnen het MPE zijn er voor de gemeentelijke monumenten diverse gradaties in het
beschermingsniveau aangebracht. Via de erfgoedverordening hebben onderstaande elementen de
status van gemeentelijk monument gekregen. De volgende gradaties worden onderscheiden:

Dominant bouwwerk: Het bouwwerk is integraal beschermd, inclusief het interieur.

Kenmerkend bouwwerk: Het exterieur van het bouwwerk is beschermd en het betreft dat
gedeelte dat vanaf de openbare weg zichtbaar is.
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Waardevolle cultuurhistorische elementen (zoals wegkruisen, beeldnisjes,
dnisjes, monumentale
hekwerken en afscheidingsmuren).
Waardevolle groenelementen (zoals waterpoelen, haagstructuren, hoogstamfruitboomgaarden en
solitaire bomen).
Cultuurhistorisch attentiegebied:: De aangewezen gebieden betreffen gebieden met een
cultuurhistorisch
storisch waardevolle structuur of een waardevol stedenbouwkundig patroon en
gebieden met een karakteristieke ruimtelijke samenhang. En hier geldt dat behoud voor
vernieuwen gaat en nieuwe ontwikkelingen plaats dienen te vinden binnen de cultuurhistorische
randvoorwaarden.

Algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende bouwwerken
De algemene richtlijnen zijn onderverdeeld in twee categorieën: behoud zonder ontwikkeling en
behoud door zorgvuldige ontwikkeling. De eerste categorie behoud is de meest wenselijke,
wenselijke, de tweede
categorie komt pas in beeld wanneer volledig behoud niet tot de mogelijkheden behoort.
De algemene richtlijnen zijn opgenomen in bijlage 3.
Ten aanzien van de aanwezige objecten dient de voorgenomen ontwikkeling te geschieden vanuit de
cultuurhistorische
ltuurhistorische randvoorwaarden. Toevoegingen dienen bij voorkeur tot stand te komen op, in of
bij de minst kwetsbare plekken van het beschermde object. Een eigentijds ontwerp heeft hierbij de
voorkeur, waarbij moderne materialen mogelijk zijn, mits passend
passend bij de bestaande textuur en het
kleurengamma. Indien dergelijke ingrepen zorgvuldig zijn afgewogen en terughoudend worden
vormgegeven zijn deze niet per definitie uitgesloten. Daarnaast dienen de veranderingen of
toevoegingen bij voorkeur ‘reversibel’
l’ zijn.
zijn. Dit wil zeggen dat deze ooit weer ongedaan gemaakt
kunnen worden zonder de monumentale waarden aan te tasten. De toe te passen technieken mogen
geen mechanische, fysische of chemische schade toebrengen aan een monument.

Cultuurhistorie

In Maastricht zijn naast de rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten ook twee vormen van
gebiedsbescherming: het beschermd stadsgezicht en het cultuurhistorisch attentiegebied.
Beschermd stadsgezicht
Doel van de aanwijzing van een beschermd stadsgezicht is de karakteristieke en met de historische
ontwikkeling samenhangende structuur en ruimtelijke kwaliteit van het gebied te onderkennen als een
zwaarwegend belang bij verdere ontwikkelingen binnen het gebied. De aanwijzing beoogt op die
manier een basis te geven voor een ruimtelijke ontwikkeling die inspeelt op de aanwezige kwaliteiten,
daarvan gebruik maakt en daarop voortbouwt.
Cultuurhistorisch attentiegebied
Deze bescherming is vooral van toepassing op gebieden.
gebieden
Algemene richtlijnen voor cultuurhistorische attentiegebieden en beschermde stadsgezichten
De algemene richtlijnen voor cultuurhistorische attentiegebieden en beschermde stadsgezichten zijn:

Bij vernieuwing, vervanging of wijziging dient dit te geschieden vanuit deze cultuurhistorische
randvoorwaarden
en en bij voorkeur middels een eigentijds ontwerp, afgestemd op de omgeving. De
historisch gegroeide en stedenbouwkundige structuur, inclusief de openbare ruimte en
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groenstructuren, moet men zoveel mogelijk intact laten en de ruimtelijke samenhang daarvan
zoveel mogelijk behouden, respecteren en zo mogelijk versterken.
Bij onderhoud en/ of verandering moet men het oorspronkelijk stedenbouwkundig concept
respecteren. Hierbij dient rekening gehouden te worden met oorspronkelijke en/of bestaande
rooilijnen, bouwmassa’s,
uwmassa’s, hoogten, bebouwingseenheden, kapvormen, situering, openingen in de
gevelwand, parcelering, groenstructuren enz.
Wijzigingen in het cultuurhistorisch attentiegebied of het beschermd stadsgezicht moeten
afgestemd zijn op de schaal en maat van de historische
historische karakteristiek en het architectonisch
idioom. Gevel- en raamindeling, kleurkleur en materiaalgebruik alsmede de textuur en de
korrelgrootte van de vernieuwing dienen afgestemd te zijn op de omgeving.
Bij de inrichting van de openbare ruimte dient men
men rekening te houden met waardevolle details
zoals straatmeubilair, terreinafscheidingen, bestratingsmateriaal en beeldbepalende bomen of
hagen.
Bij sloop van niet nader gewaardeerde panden, dient een cultuurhistorische verkenning te
worden uitgevoerd, om vast te kunnen stellen of er niet eerder opgemerkte cultuurhistorische
waarden aanwezig zijn en om de juiste afweging tot besluit tot sloop te kunnen maken.

Archeologie
Voor archeologie zijn diverse gradaties aangebracht in het beschermingsniveau. De ondergrond
rgrond en het
bodemarchief zijn beschermd. De volgende gradaties worden onderscheiden:

Archeologische zone A (“zero-tolerance
tolerance-zone”):
zone”): van toepassing op gebieden gelegen binnen de 1e
stadsmuur en binnen 50 meter rondom vindplaatsen, AMK-gebieden
AMK
van ‘zeer hoge
oge
archeologische waarde’ en historische relicten. Binnen deze zone is preventief archeologisch
onderzoek verplicht indien er graafwerkzaamheden plaatsvinden dieper dan 40 cm.

Archeologische zone B:: van toepassing op gebieden gelegen tussen de 1e en 2e stadsmuur
tadsmuur en
binnen historische dorpskernen. Binnen deze zone is onderzoek verplicht indien er
graafwerkzaamheden plaatsvinden dieper dan 40 cm en de ingreep groter is dan 250m².

Archeologische zone C:: van toepassing op alle overige gebieden binnen de gemeente
gemeente Maastricht.
Binnen deze zone is preventief archeologisch onderzoek verplicht indien er graafwerkzaamheden
plaatsvinden dieper dan 40 cm en de ingreep groter is dan 2.500m².
Voor het beheer van het rijke bodemarchief van Maastricht geldt als uitgangspunt
uitgangspunt het behoud van dat
bodemarchief ter plekke (in situ). Ontwikkelingsgerichte plannen laten dit echter niet altijd toe. De
vooruitgang kan niet altijd volledig rekening houden met de historische betekenis van de plek (genius
loci).
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3 Waardevolle elementen in relatie tot het binnenstedelijk tramtracé
Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten
Het binnenstedelijke tracé passeert de volgende Rijksmonumenten:

Bassin 136

Biesenweg 16

Boschstraat 5a, 5c en 24

Bosscherweg 201 en 213

Bosscherweg 213

Sint Maartenslaan 26

Stationsplein 25

Stationsstraat 2

Van Hasseltkade 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25a en 27
Het binnenstedelijke tracé passeert de volgende gemeentelijke monumenten:

Bosscherweg ong:: Glacis Ravelijn B (zie toelichting verderop)
Dominant

Bosscherweg Duiker Zuid Willemsvaart met muurwerk (zie toelichting)
Dominant

Alexander Battalaan 1
Kenmerkend

Alexander Battalaan 2abc
Dominant

Bassin ong.: Affuitloods
Kenmerkend

Bassin 148-150c
Dominant

Bassin 152a - 166d
Dominant

Bassin 168a-170d
Kenmerkend

Bassin 176
Kenmerkend

Bassinkade 24
Dominant

Boschstraat 7: ketelhuizen Sphinx
Dominant

Boschstraat 24 fabrieksgebouwen noordzijde Sphinxterrein
Dominant

Maasmolendijk 24
Kenmerkend

Maasmolendijk 26
Kenmerkend

Parallelweg 49-50a-e-51-52
Dominant

Parallelweg 53-54
Dominant

Sint Maartenslaan 1
Dominant

Sint Maartenslaan 4-6
Dominant

Sint Maartenslaan 14
Dominant

Sint Maartenslaan 16ab
Kenmerkend

Sint Maartenslaan 23
Dominant

Sint Teunisstraat 1-3
Dominant

Stationsstraat 1
Dominant

Turennestraat 21a - Theodoor Schaepkensstraat 36
Dominant

Van Hasseltkade 5
Dominant

Van Hasseltkade 21a
Dominant

Wilhelminakade ong. Landbouwbelang
Status nog niet bekend
b

Wilhelminasingel 2
Kenmerkend

Wilhelminasingel 4
Dominant

Wilhelminasingel 29ab
Dominant
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Wilhelminasingel 31ab
Wilhelminasingel 34
Wilhelminasingel 35
Wilhelminasingel 38
Wilhelminasingel 41

Kenmerkend
Dominant
Kenmerkend
Dominant
Dominant

Toelichting met betrekking tot Bosscherweg ong: Glacis Ravelijn B
Het betreft hier de westelijke kademuur van de Zuid-Willemsvaart
Zuid Willemsvaart ter hoogte van de Bosscherweg met
in de kademuur de aftekening van de keermuur van het Glacis van Ravelijn B. In de bakstenen
kademuur van het kanaal is middels een rollaag een helling afgetekend.
Het object is “dominant” gewaardeerd vanwege zijn architectonische, typologische en
cultuurhistorische waarden en meer in het bijzonder omdat:

De kademuur in combinatie
atie met een vestingmuur typologisch een bijzondere constellatie vormt.

De ruimtelijke structuur van de vestingwerken nog herkenbaar is.

Het een voorbeeld is van vroegnegentiende-eeuwse
vroegnegentiend
kanaalbouw uit de tijd van koning
oning Willem I.
Het binnenstedelijk tracé raakt dit onderdeel niet direct. Het raakvlak
aakvlak is ter plekke van de spoorbrug.
Dit is wel een aandachtspunt
nt voor het buitenstedelijke
buitenstedelijk tracé.
Toelichting met betrekking tot Bosscherweg Duiker Zuid Willemsvaart met aangrenzend muurwerk van het
kanaal
De duiker onder de Bosscherweg was oorspronkelijk de plaats waar het kanaal tussen de Ravelijnen B
en C door de vestinglinie werd geleid. De duiker heeft een bakstenen tongewelf, met twee bogen van
hardstenen blokken in de buitengevels. De oostelijke boog heeft een sluitsteen met het wapen van
koning Willem I en het jaartal 1825. Bij de westelijke boog is de sluitsteen aan het zicht onttrokken.
De duiker vormt waarschijnlijk het enige deel van de Zuid-Willemsvaart
Zuid Willemsvaart dat nog oorspronkelijk is
gebleven, zowel qua afmeting als materialisering. De duiker is later in modern metselwerk opgehoogd.
Het object is “dominant” gewaardeerd vanwege zijn architectonische, typologische en
cultuurhistorische waarden en meer in het bijzonder omdat:

De ruimtelijke structuur van de duiker in relatie tot het kanaal nog herkenbaar is.

Het een voorbeeld is van vroegnegentiende-eeuwse
vroegnegentiend
kanaalbouw uit de tijd van koning
oning Willem I.

De architectonische opzet van de duiker herkenbaar is.
Waardevolle elementen die bijdragen aan bovengenoemde
bovengenoemde waardering zijn onder andere de
individuele onderdelen van de duiker, het oorspronkelijke muurwerk, de natuurstenen elementen
(hardsteen en baksteen), de decoratieve sluitstenen, de muur ten zuiden van de duiker met 4
hardstenen afmeerstenen en het kanaalvak
lvak zelf.

Beschermd stadsgezicht
Sinds 1982 is de binnenstad van Maastricht beschermd stadsgezicht. In 1996 is de aanwijzing van het
beschermd stadsgezicht uitgebreid met Wyck en de stationswijk (zie bijlage 2).
Het binnenstedelijke tramtracé voor de tramlijn
tra
Vlaanderen-Maastricht is tot halverwege de
Boschstraat gelegen binnen het beschermde stadsgezicht. De Lage Fronten behoren niet tot het
beschermd stadsgezicht.
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Cultuurhistorisch attentiegebied

De Lage Fronten zijn aangewezen als cultuurhistorisch attentiegebied. Het binnenstedelijke tracé van
de tramlijn passeert daarmee een attentiegebied. De gemeente wil de authentieke vestingelementen
behouden en versterken (constructies en structuren).
Lage Fronten (1815-1820)
De Lage Fronten bezitten een hogee waardering vanwege de bijzondere cultuurhistorische betekenis.
Vanuit militair-historisch oogpunt
nt is het gebied van nationale betekenis omdat het een groot
aaneengesloten militair verdedigingsstelsel vormt met natte grachten,, bastions en kazematgebouwen
(hoog opgaand muurwerk). De bouwwerken in de linie van de Lage Fronten zijn tevens “dominant”
gewaardeerd en worden bij gemeentelijke monumenten nader omschreven.
Ook de latere infrastructurele en industriële ontwikkeling van het gebied is van belang. De
belevingswaarde
elevingswaarde van het gebied is momenteel gering, omdat het gebied nog goed ontsloten moet
worden.

Archeologie
Het binnenstedelijke tracé voor de tramlijn Vlaanderen-Maastricht
Vlaanderen
is gelegen binnen de archeologische
zones A en B.

Ons kenmerk:
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Aandachtspunten voor het ontwerp

Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten



Bij Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten langs het tramtracé worden bij voorkeur geen
aanpassingen aan de gevel gedaan.
gedaan
De duiker onder de Boscherweg is gemeentelijk monument en als ‘dominant’ gewaardeerd. Deze
duiker heeft een direct raakvlak met het tramtracé. Vanuit cultuurhistorie bestaat de wens om deze
duiker te handhaven en om rond deze duiker ‘ reversibel’ te bouwen, dus bij voorkeur er omheen
of overheen bouwen, zonder dat het
he object wordt aangetast (zie ook Algemene richtlijnen voor
dominante
nante en kenmerkende bouwwerken in bijlage 3).. Indien dit niet mogelijk blijkt kan gekeken
worden naar behoud door zorgvuldige ontwikkeling.
De toe te passen technieken mogen geen mechanische,
mechanische, fysische of chemische schade toebrengen
aan een monument.

Beschermd stadsgezicht en cultuurhistorisch attentiegebied












Het binnenstedelijk tracé is tot halverwege de Boschstraat gelegen binnen het beschermd
stadsgezicht.
De Lage Fronten zijn aangewezen als
al cultuurhistorisch attentiegebied.
Bij vernieuwing, vervanging of wijziging dient dit te geschieden vanuit de cultuurhistorische
randvoorwaarden(zie bijlage 3) en bij voorkeur middels een eigentijds ontwerp, afgestemd op de
omgeving.
De historisch gegroeide en stedenbouwkundige structuur, inclusief de openbare ruimte en
groenstructuren, moet men zoveel mogelijk intact laten en de ruimtelijke samenhang daarvan
zoveel mogelijk behouden, respecteren en zo mogelijk versterken.
Bij onderhoud en/ of verandering
dering moet men het oorspronkelijk stedenbouwkundig concept
respecteren. Hierbij dient rekening gehouden te worden met oorspronkelijke en/of bestaande
rooilijnen, bouwmassa’s, hoogten, bebouwingseenheden, kapvormen, situering, openingen in de
gevelwand, parcelering,
rcelering, groenstructuren enz.
Wijzigingen in het cultuurhistorisch attentiegebied of het beschermd stadsgezicht moeten
afgestemd zijn op de schaal en maat van de historische karakteristiek en het architectonisch
idioom. Gevel- en raamindeling, kleurkleur en materiaalgebruik alsmede de textuur en de
korrelgrootte van de vernieuwing dienen afgestemd te zijn op de omgeving.
Bij de inrichting van de openbare ruimte dient men rekening te houden met waardevolle details
zoals straatmeubilair, terreinafscheidingen, bestratingsmateriaal
bestratingsmateriaal en beeldbepalende bomen of
hagen.

Archeologie
Zolang de ingreep in de ondergrond voor het binnenstedelijke tramtracé niet dieper gaat
gaa dan 40 cm is
geen nader archeologisch onderzoek nodig. Waar werkzaamheden wel dieper gaan dan 40 cm zal het
zeer waarschijnlijk
jk gaan om reeds geroerde grond in het bestaande wegprofiel en/of rond kabels en
leidingen. Desgewenst kan in deze gevallen archeologische begeleiding plaatsvinden.
Archeologie levert geen nadere ontwerpeisen of –wensen voor deze planstudiefase,, en er is ook geen
aanleiding om nader onderzoek te verrichten in deze fase.
fase
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BIJLAGE 1

BESCHERMD STADSGEZICHT
MAASTRICHT

Toelichting bij het besluit tot aanwijzing van Maastricht als beschermd stadsgezicht ex artikel 20 van
de Monumentenwet
.
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Inleiding
De voor Nederlandse begrippen zeer vroeg tot ontwikkeling gekomen stedelijke nederzetting
Maastricht is gelegen op beide oevers van de rivier de Maas. De stadskern, die het merendeel van de
stedelijke functies herbergt, strekt zich uit over westelijke oever,
oever, ten noorden en gedeeltelijk ter plaatse
van de uitmonding van de rivier de Jeker in de Maas.
Het in oppervlak veel kleinere Wyck ligt op de oostelijke oever en is als voorstad gegroeid uit de
versterking van het oostelijke bruggenhoofd.
De historische binnenstad
innenstad wordt omsloten door singels, die na de ontmanteling van de stad in het
laatste kwart van de 19e eeuw zijn aangelegd ter plaatse van de toen geslechte 18e en 19e eeuwse
vestingwerken. Op de westoever zijn dit van Noord naar Zuid: Statensingel, Hertogsingel
Hertogsingel en Prins
Bisschopsingel; in Wyck de Wilhelminasingel. De as van het station, de Stationsstraat, die gedeeltelijk
buiten bovengenoemde begrenzing valt, wordt hierbij als uitgangspunt voor de latere 19e en vroeg 20e
eeuwse stadsuitleg ook tot de historische
storische binnenstad gerekend. De plattegrond van de historische
binnenstad komt nog vrijwel geheel overeen met de plattegronden van Bellemonte en Bleau uit de 16e
respectievelijk 17e eeuw. Dit gegeven, alsmede het over het algemeen zeer waardevolle historische
histor
bebouwingsbeeld vormen de aanleiding tot het besluit de binnenstad van Maastricht aan te wijzen als
beschermd stadsgezicht.
De historische ontwikkeling
Uit de vele bodemvondsten valt op te maken, dat er al voor de komst van de Romeinen een
handelsweg
g was, die ter plaatse van de huidige stad de Maas kruiste. Als mogelijk tracé kan worden
genoemd: Brusselsestraat, Grote Staat en Jodenstraat. Tussen de Jodenstraat en de Wycker
Heidenstraat kan een oversteekplaats hebben gelegen. De laat-Romeinse
laat
versterking
king heeft iets meer
naar het zuiden gelegen. Ter hoogte van de Eksterstraat kruiste de Romeinse heerbaan van Bononia
(Boulogne sur Mer) naar Colonia Agrippina (Keulen) de Maas. Bij baggerwerkzaamheden in de
periode 1963-1965
1965 zijn resten van stenen pijlers gevonden van de laat-Romeinse brug.
In 1229 kregen de inwoners van de hertog toestemming de stad te versterken. De ommuring liep langs
de Kleine Gracht, diagonaal over de Markt, langs de Grote Gracht, te weten van het Sint
Servaasklooster, langs het Klein Grachtje en het Lang Grachtje en sloot bij de Onze Lieve Vrouwewal
weer op de Maas aan. De eerste stadsmuur is nog over grote lengte aanwezig en is verder nog goed te
volgen in de kadastrale grenzen. Als enige stadspoort uit die tijd is de Helpoort bewaard
bewaard gebleven. In
e
de 13 eeuw werd ook Wyck versterkt en door een nieuwe stenen brug met Maastricht verbonden.
In de 14e eeuw worden deze toegangswegen, namelijk de Boschstraat, de Capucijnenstraat, de
Brusselsestraat en de Tongersestraat met de tussenliggende
tussenliggende onbebouwde terreinen, die in gebruik
waren bij de kloosters en boerderijen, binnen een nieuwe omwalling gebracht. Met de toevoeging van
het gebied ten zuiden van de Helpoort, oorspronkelijk Luiks gebied, heeft de stad in het begin van de
16e eeuw een omvang
ang gekregen die tot in de 19e eeuw niet meer zou veranderen.
e
In de 18 eeuw werden de verdedigingswerken van de stad ingrijpend gewijzigd en uitgebreid. De
directe relatie in de verkaveling en wegbeloop tussen het gebied binnen de buiten de stad wordt dan
voorgoed verbroken. De maquette van Maastricht uit 1749 (Musée des Beaux Arts te Lille), alsmede
het kadastrale minuutplan van ca. 1830 geven een betrouwbare weergave van de opeenvolgende
verdedigingswerken.

Ons kenmerk:
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Ingrijpende veranderingen in de stadsplattegrond
stadsplatte
zijn in de 19e eeuw veroorzaakt door het graven van
de Zuid-Willemsvaart
Willemsvaart in 1825, de aanleg van het Bassin in hetzelfde jaar, en de aanleg van het Kanaal
naar Luik in 1845, waarvoor een strook bebouwing direct aan de rivier en onder meer de AntonietenAntoniete
kerk ten oosten van de Sint Antoniusstraat worden afgebroken.
Vervolgens zijn de ontmantelingen van de vesting in 1867, de expansie van industriële bedrijven aan
de rand van de stad en een sterke toename van de bevolking van grote betekenis voor de ruimtelijke
ruimt
opbouw geweest. Het duidelijkst zichtbaar was deze ontwikkeling in het Boschstraatkwartier, waar
een enorme verdichting van de bebouwing optrad.
Ter plaatse van de geslechte vestingwerken ontstonden woonstraten, die afhankelijk van de plaats in
de stad
tad meer of minder allure bezaten. Voor Wyck is de komst van de spoorwegen en de aanleg van de
Stationsstraat in het verlengde van de Sint Servaasbrug van groot belang geweest, zowel vanwege de
economische impuls als vanwege de daarop volgende stedenbouwkundige
stedenbouwkundige uitleg. Vooral de 19e
eeuwse bebouwing aan de Stationsstraat en de Wilhelminasingel leverden een wezenlijke bijdrage aan
het stadsbeeld.
Structurele en visuele kenmerken
Structurele kenmerken
De grote cultuur-historische
historische waarde van de Maastrichtse binnenstad blijkt uit een overzicht van de
belangrijkste structurele kenmerken ervan:

Maastricht is van oudsher een dubbelstad met de Maas als binnenstedelijke ruimte, die aan de
westzijde wordt begrensd door een ca. 1250 meter lang front van monumentale bebouwing en aan
de oostzijde, de Wyckse zijde, door een eveneens monumentaal front van ca. 600 meter lang. De in
oorsprong 13eeeuwse, ca. 200 meter lange Sint Servaasbrug, halverwege deze ruimte gelegen,
verbindt de twee stadsdelen met elkaar. In het stadssilhouet dat hoofdzakelijk ‘van binnen uit’ dat
wil zeggen vanaf de Maasbrug en vanaf beide oevers is te zien domineren de vele torens van
kerken en kloosters, de kap en het torentje van het Dinghuis en de stadhuistoren.

Een belangrijk gedeelte van de historische binnenstad bezit nog het stratenplan van de
middeleeuwse, in de 13e eeuw versterkte
versterkte stad. De bebouwing in dit gedeelte is op beide oevers
overwegend monumentaal van karakter met als bijzondere accenten de romaanse Sint ServaasServaas de
e
Onze Lieve Vrouwekerk, de gotische Sint Janskerk, de 13 eeuwse Dominicanenkerk, het 15e
eeuwse Dinghuis, het 17e eeuwse stadhuis en in Wyck de 19e eeuwse Sint Martinuskerk. Als
belangrijkste openbare ruimten kunnen worden genoemd de Markt, het Vrijthof en het Onze
Lieve Vrouweplein, dat zijn rechthoekige vorm heeft gekregen na afbraak van de Sint
Nicolaaskerk in 1837.

De 13e eeuwse stadsmuur, die nog op veel plaatsen in de stad geheel of gedeeltelijk aanwezig is,
vormt een waardevolle en herkenbare afbakening van het oudste deel van de historische
binnenstad.

Door de ontwikkeling van de nederzetting langs de radiaal op het centrum gerichte uitvalswegen
hebben de kwartieren die in het noorden en westen direct aan het 13e eeuwse stadsgebied grenzen
nog veel van hun oude structuur bewaard met aaneengesloten monumentale bebouwing langs de
uitvalswegen en een vrije
ije bebouwing, veelal met klooster en boerderijen op de uitgestrekte
tussenliggende terreinen. De 14e eeuwse stadsuitbreiding in het zuiden heeft een meer
ineengedrongen karakter, waarvan de structuur sterk door de loop van de Jeker is beïnvloed. De
monumentale
ntale bebouwing in dit kwartier omvat ook een aantal industriemolens aan de Jeker.
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De belangrijkste openbare ruimten zijn de Grote Looiersstraat in het zuiden en het 19e eeuwse
Bassin met de werfkelders in het noorden.
Enkele delen van de 14e en 16e eeuwse
eeuwse omwalling, die de latere en hiervoor beschreven stad
hebben omsloten, zijn eveneens nog aanwezig – in het zuiden nog vrijwel aaneengesloten – en
vormen zodoende op veel plaatsen in de binnenstad een waardevolle afsluiting van de laat
middeleeuwse stad.

De omgrenzing
Voor Maastricht is de structuur van de stad binnen de 14e en 16e eeuwse omwalling in haar geheel
historisch waardevol te noemen. Dit met inbegrip van eerder genoemde wijzigingen uit de 19e eeuw.
Bij het bepalen van de omgrenzing van het stadsgezicht
stadsgezicht is dit als uitgangspunt gehanteerd. Waar
direct aansluitend een 19e eeuwse stadsuitbreiding met duidelijk historische kwaliteiten voorkomt of
een waardevol groengebied, is de grens hiervoor naar buiten gelegd.
De Hoge en Lage Fronten, restanten van de 18e en 19e eeuwse vestingwerken ten noordwesten van de
stad, zijn niet bij het stadsgezicht inbegrepen. Enerzijds omdat zij hier niet direct op aansluiten,
anderzijds omdat zij als beschermd monument al wettelijk beschermd zijn.
Voor de omgrenzing in Wyck
yck is de plaats van de voormalige vestingwerken als leidraad gehanteerd;
de Stationsstraat is als aanzet voor de latere 19e en vroeg 20e eeuwse stadsuitleg binnen de omgrenzing
opgenomen. Ten noorden en ten zuiden van Wyck is langs de Maasoever een strook van 50 meter
breedte binnen de omgrenzing opgenomen, teneinde het belang van de bescherming van het
waardevolle stadssilhouet zoals dat van binnenuit, dat wil zeggen vanaf de beide oevers en vanaf de
Maasbrug te beleven is, te benadrukken. Het bedrijfsterrein
bedrijfsterrein ten zuiden van de Hoge Burgstraat is
daarbij buiten de omgrenzing gelaten. Het verpleegtehuis e.o. tussen het Sint Servaasbolwerk en de
Abtstraat is eveneens buiten de bescherming gelaten.
Visuele kenmerken
Als belangrijkste visuele kenmerken van de Maastrichtse stadsbebouwing kunnen worden genoemd:

De geringe breedte van de hoofdstraten met een smalle parcelering, waarop aaneengesloten,
relatief hoge bebouwing met een bekapping evenwijdig aan de voorgevel. In de bredere
uitvalsstraten buiten de 13e eeuwse omwalling komen veel brede huizen voor, waarbij een
inrijpoort in de gevel is opgenomen alsmede – en dat geldt voor het merendeel der huizen – een
bekapping evenwijdig aan de straat. De smalle stadsbebouwing bestaat overwegend uit drie
bouwlagen, echter
hter regelmatig afgewisseld door bebouwing met twee of vier bouwlagen, waarbij
als bovenste bouwlaag ook een halve verdieping voorkomt.

De gevels zijn afwisselend opgetrokken van natuursteen, baksteen of van een combinatie van
beide, waarbij de natuursteen dienst doet als raamraam en deuromlijsting. Veel gevels zijn gesaust of
gepleisterd, overwegend in een witte of lichte kleur. Vrijwel alle huizen bezitten een regelmatige
gevelopbouw, waarbij de raamopeningen per verdieping in dezelfde verticale as zijn geplaatst.
gepl
Het raamhout dat direct – zonder kozijn – in de muur is geplaatst ligt achter in de gevel. Voor
Maastricht is dit witte 19e eeuwse raamhout in vaak oudere voorgevels kenmerkend. De kappen
hebben een gemiddelde dakhelling van 45 graden, waarbij veelvuldig
veelvuldig gebroken dakschilden zijn
aangebracht. De kleur van de dakbedekking is overwegend donkerblauw. De kappen, die in
verhouding tot de gevelhoogte hoog tot zeer hoog zijn te noemen, spelen in het verkort van de
straat door wisselende bouwhoogten en buigingen
buigingen in de rooilijn een dominerende rol als
afsluiting van het beeld.
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Bij de meeste huizen ontbreekt de kroonlijst zodat de overgang van gevel naar dakvlak slechts
door een goot wordt gemarkeerd. De boven de daken uitstekende brandmuren en schoorstenen
zijn
jn vrijwel altijd van baksteen opgetrokken.
De inrichting van de openbare ruimten is – zeker in vergelijking met het straatbeeld in de meeste
Nederlandse binnensteden – zeer waardevol: het natuurstenen kleinplaveisel voor de kleine
straten en stegen, de grote
ote natuurstenen keien voor rijbanen in belangrijke straten en grint voor de
grotere ruimten. De inrichting van de kaden en werven aan het Bassin is nog volledig
oorspronkelijk en derhalve zeer waardevol. Vrijwel alle openbare ruimten hebben nog de
oorspronkelijke
nkelijke voor elektrische verlichting omgebouwde gaslantaarns. Zij leveren met de nog
aanwezige gemeentelijke aanplakborden en de oude straatklokken een belangrijke bijdrage aan
de sfeer van de historische binnenstad.

Rechtsgevolgen van de bescherming
De bescherming van het stadsgezicht Maastricht zal volgens artikel 37, lid 5 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening geëffectueerd moeten worden door vaststelling of wijziging van een
bestemmingsplan voor het betreffende gebied. De toelichting op de aanwijzing
aanwijzing als beschermd
stadsgezicht en de daarin omschreven structurele en visuele kenmerken kunnen daarbij wat het
beschermingsbelang betreft als uitgangspunt dienen.
Doel van de aanwijzing is de karakteristieke en met de historische ontwikkeling samenhangende
structuur en ruimtelijke kwaliteit van het gebied te onderkennen als een zwaarwegend belang bij de
verdere ontwikkelingen binnen het gebied. De aanwijzing beoogt op die manier een basis te geven
voor een ruimtelijke ontwikkeling die inspeelt op de aanwezige
aanwezige kwaliteiten, daarvan gebruik maakt en
daarop voortbouwt.
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BIJLAGE 2
TOELICHTING UITBREIDING BESCHERMD STADSGEZICHT 1988
Huidig ruimtelijk karakter
Het oudste deel, van de eigenlijke stationswijk,
stationswijk, globaal omsloten door Lage Barakken, Sint
Maartenslaan, spoorwegemplacement en Akerstraat, wordt gekenmerkt door een rechtlijnig (maar niet
rechthoekig) stratenpatroon, geënt door op oudere structuurelementen, zoals de voormalige
vestingwerken, de spoorlijn
ijn en de Percée. Door de sterke nadruk op het belang van de Percée als
rechtlijnige verbinding tussen binnenstad en station is een ruitvormig stratenpatroon ontstaan, dat
bijzondere hoekoplossingen bij de kruispunten vergde. Bij de uitgifte van de betreffende
betreffende percelen ter
bebouwing eiste het gemeentebestuur dan ook afgeronde hoeken en hoewel de woonfunctie
prevaleerde, vestigden zich op deze hoeken door de geringere geschiktheid daarvoor (geen achtertuin)
als vanzelf andere functies in bijvoorbeeld de horecasfeer.
horecasfeer. Overigens waren met name in de
Stationsstraat bedrijven (winkels, restaurants, kantoren, praktijken) op de begane grond toegestaan en
die optie werd ten volle uitgebuit. Voorts is de wijk ruimtelijk en functioneel sterk hiërarchisch
opgebouwd. Dat manifesteert zich niet alleen in de breedte en de inrichting van de openbare ruimte
door middel van plantsoenering of boombeplanting, zoals in de Stationsstraat en de Wilhelminasingel,
maar ook in de schaal en vooral in de vormgeving van de bebouwing in het
het vaak uitbundige
eclecticisme van rond de eeuwwisseling. In deze hiërarchie vormt de Stationsstraat de hoofdas, de
Wilhelminasingel de secundaire en de Alexander Battalaan de tertiaire dwarsas.
Sinds 1915 vormt het station der Nederlandse Spoorwegen de waardige ruimtelijke afsluiting van de
Stationsstraat, waarop bij de aanleg al was geanticipeerd, al wijkt de huidige inrichting van het
Stationsplein waarschijnlijk sterk af van wat de gemeente destijds voor ogen heeft gestaan. Het
beoogde doel, de creatiee van een imposante stadsentree, is echter bereikt en tot op de dag van vandaag
behouden.
De grens met Oud Wyck wordt gevormd door de Lage Barakken en het contrast kan nauwelijks groter
zijn; zij behielden het karakter van achterstraat, dat zij al voor de uitleg van Wyck bezaten. De
Akerstraat is als het ware een reconstructie van de oude verkeersroute naar Aken in het verlengde van
de Hoogbrugstraat, die eeuwenlang door de vestingwerken onderbroken was geweest maar sinds de
slechting daarvan weer een belangrijke
grijke verkeersfunctie vervult. Door de aanleg van de
Wilhelminabrug in de jaren dertig heeft de gelijknamige singel een veel sterkere verkeersfunctie
gekregen dan oorspronkelijk de bedoeling is geweest. Het noordelijke deel ervan heeft door de oprit
naar de brug duidelijk aan historisch-ruimtelijke
ruimtelijke waarde ingeboet. De functionele relatie met de
binnenstad werd er daarentegen door versterkt.
De Sint Maartenslaan vormt in zekere zin de noordelijke begrenzing van de eigenlijke stationswijk.
Deze werd als een soort interim-oplossing
oplossing aangelegd tussen de Sint Maartenpoort en het toenmalige
station maar is als alternatieve Stationsstraat nooit tot volledige ontwikkeling gekomen, te meer nadat
het station in 1915 naar zijn huidige situering was verplaatst. Daardoor
Daardoor stagneerden hier de geplande
ontwikkelingen, onder andere de doortrekking van de Alexander Battalaan in noordelijke richting.
Onverkoopbare terreinen werden vervolgens benut voor de bouw van scholen en andere instellingen
van openbaar nut en belang en deze
ze vormen een ruimtelijke overgangszone tussen de stationswijk en
de tussen circa 1915 en 1925 tot stand gekomen volkswoningbouwwijk ten noorden daarvan.
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Deze is zowel in stedenbouwkundig als architectonisch opzicht eerder typerend voor de landelijke
ontwikkelingen
kkelingen in de volkswoningbouw in het kader van de Woningweg van 1901 dan voor de
Maastrichter bouwtraditie. De omtrek van de wijk wordt evenals bij de stationswijk in hoofdzaak
bepaald door de voormalige vestingwerken (Wilhelminasingel) en de spoorlijn maar
maar daarmee houdt
ook alle gelijkenis op. De kern van het wijkje wordt gevormd door een vijfhoekig plein met
groenvoorziening in het midden (Sterreplein), vanuit de hoeken waarvan vijf straten stervormig
uitwaaieren, aldus de vijfpuntige ster in het Maastrichter
Maastrichter stadswapen symboliserend. Twee van die
straten sluiten aan op respectievelijk de Sint Maartenspoort in Oud-Wyck
Oud Wyck en de Alexander Battalaan in
de stationswijk. In tegenstelling tot de stationswijk kent deze wijk, ook wel bekend onder de naam Sint
Maartenspoort,
tenspoort, geen stedenbouwkundige of architectonische hiërarchie, of men moet het centrale
Sterreplein als zodanig willen opvatten. Het bebouwingsbeeld is voorts kleiner van schaal en soberder
van karakter, maar dat is kenmerkend voor de volkswoningbouw uit
ui die periode.
Het wijkje vormt al sinds de oorsprong een protestantse enclave in het katholieke Maastricht met een
eigen kerk, verenigingsgebouw en school. Dit schijnt een gevolg te zijn geweest van de Mobilisatie van
1914-1918, waarbij veel protestante militairen
ilitairen uit de noordelijke Nederlanden hier langs de
landsgrenzen werden samengetrokken, waarvan er zich nadien velen alhier blijvend vestigden.
Het vooral na de Eerste Wereldoorlog sterk opkomende socialisme vond hier zijn volkshuisvestelijke
representant
ant in het bouwblok in de daarvoor toen representatieve trant der Amsterdamse School aan
weerszijden van de Van den Berghstraat.
Beschermd gebied
Het beschermde gebied wordt, met inbegrip van de reeds eerder beschermde Stationsstraat en
aansluitend op het eveneens reeds beschermde Oud Wyck, omsloten door achtereenvolgens de Lage
Barakken, een deel van de Sint Maartenslaan en Franciscus Romanusweg, Sint Anthoniuslaan, het
spoorwegemplacement en de Akerstraat, waarbij het stationsgebouw der NS als ruimtelijk afsluitend
element van de Stationsstraat binnen het beschermde gebied is betrokken. Teneinde een adequate
aansluiting op het reeds beschermde stadsgezicht te verkrijgen, is de Griend (het voormalige Sint
Anthoniuseiland), waar de grens bij de aanwijzing in 1982 was teruggebracht tot een strook van circa
50 meter langs de rivier, alsnog geheel binnen de bescherming betrokken.
Binnen het aldus omgrensde gebied zijn de belangen, waarop de beschermende maatregel is gericht,
niet overal van gelijke aard en gewicht.
wicht. Naar analogie van en in aansluiting op de toelichting bij de
aanwijzing van de Maastrichter binnenstad (inclusief Oud Wyck) kan ook het onderhavige gebied in
zones van verschillend beschermingsbelang worden ingedeeld en wel als volgt:
Zone A: de gebieden
ebieden van belang vanwege het patroon van straten en wateren in samenhang met de
profilering en inrichting van de openbare ruimte en de afmeting en vormgeving van de bebouwing,
waaronder vele concentraties van monumenten. Deze zone beperkt zich tot delen van de
middeleeuwse binnenstad en is niet van toepassing op het onderhavige beschermd gebied.
Zone B: De gebieden van belang vanwege het patroon van straten en wateren in samenhang met de
profilering in inrichting van de openbare ruimte en de afmetingen van
van de bebouwing, waaronder
concentraties van monumenten. Zone B beslaat het gebied ten zuiden van de Sint Maartenslaan.
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Zone C: De gebieden van belang vanwege het stratenpatroon in samenhang met de schaal van de
bebouwing, waaronder monumenten. Zone B beslaat het gebied ten noorden van de Sint
Maartenslaan.
Ter verduidelijking van het voorgaande zal in het hierna volgende nader worden ingegaan op de aard
en het gewicht van de te beschermen belangen in het onderhavige gebied.
Nadere typering te beschermen waarden
In het gehele beschermde gebied is de historisch-ruimtelijke
historisch ruimtelijke structuur, dat wil zeggen het historische
patroon van straten en eventuele wateren in samenhang met de historische schaal van de daaraan
gesitueerde bebouwing, zoals in het voorgaande globaal
gl
geschetst, van belang.
In de hierboven genoemde zone C is de bescherming voornamelijk tot dat belang beperkt. Daarbij
moet echter worden aangetekend, dat de potentiële cultuurhistorische waarde van laat 19e eeuwse en
vroeg 20e eeuwse architectuur en stedenbouw thans onderwerp van landelijke inventarisatie is. De
gehanteerde zonering moet dan ook niet als te absoluut worden gezien. Kenmerkend voor het
stedelijke karakter van het gehele gebied is de aaneengesloten wijze van bebouwen in strakke
rooilijnen direct aan de straten, waarbij erven en tuinen binnen de bouwblokken zijn besloten. Alleen
in zone C komt plaatselijk vrijstaande bebouwing met een bijzondere functie voor, waarbij hekwerken
de scheiding vormen met de openbare ruimte. In zone B is dat alleen het station, dat overigens in
meerdere opzichten een bijzondere positie in het stadsgezicht inneemt. De bouwblokken zijn
overwegend haaks op de openbare ruimte verkaveld. De gemiddelde kavelbreedte is groter dan in de
binnenstad, althans
ans in de stationswijk. Daarbij is de bebouwingsschaal in zone B groter dan in zone C,
met uitzondering van een aantal bijzondere gebouwen aldaar. Dat verschil schuilt zowel in het aantal
verdiepingen, gemiddeld respectievelijk drie en twee (de kap niet meegerekend),
meegerekend), als in de gemiddelde
verdiepingshoogte.
Ook in de vormgeving van de bebouwing bestaan grote verschillen tussen de zones B en C. In
tegenstelling tot zone B is de woonbebouwing in zone C voor een groot deel complexmatig tot stand
gekomen, wat hier
ier althans per bouwblok tot een grotere uniformiteit heeft geleid. Dit is zeer
kenmerkend voor de volkswoningbouw (door gemeenten en/of woningbouwverenigingen) van na de
eeuwwisseling. Het meest in het oog springende voorbeeld is het woningbouwcomplexje, dat de
socialistische woningbouwvereniging ‘Beter Wonen’ in het begin van de jaren twintig aan de Van den
Berghstraat liet bouwen in de hier wel zeer zeldzame trant van de Amsterdamse School. Een
belangrijke overeenkomst, voorkomend uit de Zuid-Nederlandse
Zuid
bouwtraditie, is de consequente
toepassing van langskappen met de nok evenwijdig aan de straat. Vooral in zone B, de stationswijk, is
de vormgeving en de detaillering van de bebouwing van bijzonder belang. Het bebouwingsbeeld sluit
enerzijds in opbouw en materiaalgebruik aan op de Maastrichter bouwtraditie en anderzijds op de min
of meer internationale Eclectische vormentaal van de late 19e eeuw.
Daarin vormen elementen van de in die tijd ook in de Noordelijke Nederlanden florerende
neorenaissance soms op uitbundige wijze de boventoon. De bebouwing is individueel of in beperkte
groepjes tot stand gekomen in drie min of meer gelijkwaardige bouwlagen, soms op een laag
souterrain, onder een meestal gebroken langskap (mansardedak), die gedeeltelijk schuilgaat achter
a
verschillende rijk geornamenteerde dakkapellen. Daardoor en door hun geringere hoogte spelen die
langskappen zelf een veel geringere rol in het straatbeeld dan in de binnenstad het geval is. De gevels
zijn verder al naar gelang de breedte van het perceel
perceel in het algemeen symmetrisch en verticaal geleed
in drie à zes traveeën met diepliggende vensters en deuren.
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In het zeer smalle kozijnhout zijn meestal T-vormige
T vormige ramen gevat. De gevels zijn afwisselend
opgetrokken in natuursteen, baksteen en pleisterwerk.
pleisterw
Kenmerkend en van bijzonder belang zijn de bijzondere hoekoplossingen op de verschillende hoeken
van de Stationsstraat en ook de talloze winkelpuien en hotelfaçades, die het bijzondere karakter van de
Percée illustreren. Een fraai voorbeeld is het Grand
Grand Hotel de l’Empereur op een hoek van de
Stationsstraat en het Stationsplein. De architectonische allure neemt overigens af naar rato van de
functionele en ruimtelijke hiërarchie van de straten.
Het stadsdeel Wyck kent relatief weinig gebouwen, die duidelijk
duidelijk in het ruimtelijk beeld domineren.
Genoemd kunnen worden de neogotische Sint Martinuskerk bij de Sint Maartenspoort, in 1858
voltooid naar ontwerp van P.J. H. Cuypers ter vervanging van een middeleeuwse voorganger, de in
neorenaissancetrant gebouwde Ambachtsschool
bachtsschool (1911) aan de Sint Maartenslaan en het station. Dit
laatste werd in 1915 naar ontwerp van Ir. G.W. van Heukelom gebouwd in een late neorenaissanceneorenaissance
trant met eerder Vlaamse en Hollandse trekken dan Limburgse. Het gebouw is vooral vanwege zijn
schaal
chaal en situering van bijzonder belang voor het stadsgezicht ter plaatse.
De profilering en inrichting van de openbare ruimte is duidelijk beïnvloed door moderne
verkeerstechnische gebruikseisen en daardoor in zijn algemeenheid niet van bijzonder belang. Wel van
belang zijn echter de uit het oorspronkelijke ontwerp van de wijk voortgekomen formele
boombeplantingen in met name de Stationsstraat en de Wilhelminasingel.
Rechtsgevolgen van de bescherming
De bescherming van het stadsgezicht Maastricht zal volgens artikel 37, lid 5 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening geëffectueerd moeten worden door vaststelling of wijziging van een
bestemmingsplan voor het betreffende gebied. De toelichting op de aanwijzing als beschermd
stadsgezicht en de daarin omschreven
en structurele en visuele kenmerken kunnen daarbij wat het
beschermingsbelang betreft als uitgangspunt dienen.
Doel van de aanwijzing is de karakteristieke en met de historische ontwikkeling samenhangende
structuur en ruimtelijke kwaliteit van het gebied te
te onderkennen als een zwaarwegend belang bij de
verdere ontwikkelingen binnen het gebied. De aanwijzing beoogt op die manier een basis te geven
voor een ruimtelijke ontwikkeling die inspeelt op de aanwezige kwaliteiten, daarvan gebruik maakt en
daarop voortbouwt.
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Afbeelding beschermd stadsgezicht Maastricht
M
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BIJLAGE 3
ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR DOMINANTE EN KENMERKENDE BOUWWERKEN
De algemene richtlijnen zijn onderverdeeld in twee categorieën: behoud zonderontwikkeling en
behoud door zorgvuldige ontwikkeling. De eerste categorie behoud is de meest wenselijke, de tweede
categorie komt pas in beeld wanneer volledig behoud niet tot de mogelijkheden behoort.
Behoud zonder ontwikkeling
Behoud gaat voor vernieuwen: Historische bouwmaterialen, structuren en constructies geven een pand
belangrijke monumentale en historische waarde. Door de aanwezigheid hiervan is de geschiedenis en
ontwikkeling van het monument duidelijk afleesbaar. Vervangen of wijzigen van de bestaande
bestaa
constructies, structuren, materialen, details en indien van toepassing waardevolle interieuronderdelen
gaan ten koste van de authenticiteit. Deze waarde dient gerespecteerd te worden.
Herstel van authentiek materiaal: Indien het bestaande materiaal in slechte staat is, wordt in eerste
instantie onderzocht of technisch herstel mogelijk is. Bij noodzakelijke vervanging van authentiek
materiaal wordt tot op detailniveau uitgegaan van gelijksoortig materiaalgebruik conform bestaande
toestand. Indien dit niet
et mogelijk blijkt dient aansluiting gezocht te worden bij de historische
materialen en substanties, zelfs tot op het detailniveau van de samenstelling van de mortel voor het
voegwerk.
Respect voor authenticiteit: Bij restauratie moet men de historische gelaagdheid
gelaagdheid en de afleesbaarheid
van het verleden in vormgeving, constructie en materiaalgebruik respecteren. Het transformatieproces,
door verandering van het gebruik of functie, dat een gebouw door de tijd heen ondergaat, heeft een
grote historische waarde.
e. Een monument ontleent veelal zijn waarde aan de bouwgeschiedenis.
Indien het oorspronkelijke materiaal reeds volledig verloren is gegaan wordt niet gepleit voor
reconstructie , maar voor een eigentijds ontwerp zodat de geschiedenis in alle eerlijkheid afleesbaar
a
blijft en er geen falsificatie ontstaat.
Behoud door zorgvuldige ontwikkeling
Behoud door zorgvuldig ontwikkelen en vernieuwen: Indien vanwege gemotiveerde redenen voor
vernieuwing en ontwikkeling wordt gekozen, dient dit te geschieden vanuit de cultuurhistorische
randvoorwaarden. Toevoegingen dienen bij voorkeur tot stand te komen op, in of bij de minst
kwetsbare plekken van het beschermde object.. Een eigentijds ontwerp heeft hierbij de voorkeur,
waarbij moderne materialen mogelijk zijn, mits passend
pa
bij de bestaande textuur en het
kleurengamma. Indien dergelijke ingrepen zorgvuldig zijn afgewogen en terughoudend worden
vormgegeven zijn deze niet per definitie uitgesloten. Daarnaast dienen de veranderingen of
toevoegingen bij voorkeur ‘reversibel’ zijn. Dit wil zeggen dat deze ooit weer ongedaan gemaakt
kunnen worden zonder de monumentale waarden aan te tasten. De toe te passen technieken mogen
geen mechanische, fysische of chemische schade toebrengen aan een monument.
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Structuren eerbiedigen: Externe hoofdstructuren moeten gerespecteerd worden; dit geldt voor de voorvoor
en achtergevelrooilijnen en de herkenbaarheid van bouwvolumes, zoals achterhuizen, koetshuizen en
tuinhuizen. Ook de interne structuur dient zoveel mogelijk in tact te blijven. Indien
Indien de haalbaarheid
dat vergt, mag bij herbestemming ingegrepen worden in de oorspronkelijke indeling en structuur van
een pand, mits dit gebeurt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, optimaal aansluiting gezocht
wordt bij het oorspronkelijke concept en
en gebleken is dat dit noodzakelijk is. Een noodzakelijk geachte
doorbraak moet zodanig uitgevoerd worden, dat de oorspronkelijke structuur herkenbaar blijft.
Respect voor details: De kwaliteit van een monument wordt vaak bepaald door de aanwezigheid van
authentieke details. De oorspronkelijke detaillering in de vorm van voegwerk, gevelafwerkingslagen,
decoraties, metselpatronen, roedeverdelingen in vensters, et cetera dient optimaal gerespecteerd te
worden. Indien er sprake is van eigentijdse interventies, dient de detaillering qua maat en schaal in
overeenstemming te zijn met het historische karakter van het pand.
Afweging bij sloop: Indien in uitzonderlijke gevallen ondanks de monumentale waarden toch sprake is
van een afweging tot gehele of gedeeltelijke
gedeeltelijke sloop van een rijksmonument of dominant of kenmerkend
object in het Maastrichts Planologisch Erfgoed dient een zorgvuldige belangenafweging plaats te
vinden. Dit wil zeggen dat bij de planvorming het volgende vereist is:
o
een beargumenteerde onderbouwing dat behoud niet mogelijk is (technisch, ruimtelijk en
financieel).
o
documentatie van de te slopen onderdelen in de vorm van een bouwhistorische rapportage
met fotomateriaal en opmetingstekeningen.
Archeologische toets bij graafwerkzaamheden:
graafwerkzaamheden Indien er graafwerkzaamheden plaatsvinden dieper
dan 40 cm is archeologisch onderzoek verplicht indien:
o
de ingreep gelegen is binnen een straal van 50 meter van een bekende vindplaats of
historisch relict, omdat hierbinnen de kans groot is aanvullende informatie hierover
hierover aan te
treffen.
o
de ingreep gelegen is binnen de eerste stadsmuur (de zero-tolerance-zone),
zero
zone), waar bij alle
ingrepen een afweging gemaakt dient te worden om onderzoek uit te (laten) voeren.
o
dee ingreep gelegen is binnen de eerste en tweede stadsmuur of binnen een historische
dorpskern en een omvang heeft van minimaal 250m².
250m
o
dee ingreep gelegen is in het buitengebied en een omvang heeft van minimaal 2.500m
2 500m².
Bouwhistorisch-,, cultuurhistorisch en/of gebrekenonderzoek: Indien vooraf niet duidelijk is welke
bouwkundige en monumentale kwaliteit of welke bouwkundige staat het object of onderdeel van het
object heeft kan het zijn dat er bij de planbeoordeling een onderbouwing hiervan wordt vereist. Voor
meer informatie hierover wordt verwezen naar de indieningseisen van de vergunning en de planregels
van het bestemmingsplan.
Zorgvuldigheid tijdens uitvoering werkzaamheden: Historisch waardevolle elementen moeten tijdens
restauratie- en verbouwingswerkzaamheden afdoende beschermd worden tegen beschadigingen.
beschadig
Indien tijdens de uitvoering van vergunde werkzaamheden historische onderdelen te voorschijn
komen waarvan het bestaan voordien niet bekend was, is de vergunninghouder verplicht dit te
melden bij de gemeente Maastricht.
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