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Regels

A RCA DIS
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Artikel1 Begrippen
1.1

plan:

het bestemmingsplan "Tramlijn Vlaanderen Maastrichtn met identificatienummer
NL.lMRO.0935.BPlYM2013-0W01 van de gemeente Maastricht.
1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij
behorende bijlagen.
1.3 aanduiding:

een geometrisch bepaald \4ak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar
inge\,Olge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik enlof het
bebouwen van ooze gronden.
1.4 aanduidingsgrens:

de grens \en een aanduiding indien het een \4ak betreft.
1.5 additionele voorzieningen:

die \OCrzieningen, die direct of indirect samenhangen met de bestemmingen; hieronder
zijn in ieder geval begrepen plastieken, standbeelden of andere kunstwerken in het
openbaar gebied, kiosken, abri's, telefooncellen, nutsgebouwtjes, \Oetgangersliften,
straatmeubilair of daannee -.ergelijkbare nuts\OOCZieningen, ondergrondse en
bo-.engrondse stallings\()()rzieningen \OCr (brom-, snor- en motor-) fietsen,
ondergrondse en bo-.engrondse afval\OOrzieningen en parkeer\OOrzieningen \,()Qr auto's,
met uitzonOOring van parkeergarages.
1.6 antenne-installaties:

een installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedmding en de al
dan niet in een techniekkast opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende
be-.estigingsconstructie.
1.7 archeologisch onderzoek:

archeologisch onderzoek behelst -.eldwerk, uitwerking, rapportage en het OOponeren
van \'ondsten enlof documentatie in het gemeentelijk depot.
1.8 archeologische zone:

gebied met bepaalde archeologische waarde, aangeduid ter plaatse \en de aanduiding
'specifieke \,Orrn van waarde - archeologische zone a' (in en binnen een stmal \Eln 50
meter om bekende archeologische \Andplaatsen en historische relict en alsmede het
gebied binnen de eerste stadsmuur), ter plaatse van de aanduiding 'specifieke \,Onn van
waarde - archeologische zone b' (tussen de eerste en tweede stadsmuur alsmede
historische dorpskernen) of ter plaatse van de aanduiding 'specifieke \,Onn van waarde archeologische zone c' (buiten de tweede stadsmuur), waarbinnen respectie-.elijk
\erschillende ondergrenzen \OOr archeologisch onderzoek gelden, als omschre-.en in de
beleidsnota "Springle-.end Vert eden Maastricht 2008" alsmede in deze regels.
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1.9 bebouwing:

een of meer gebouwen en/of bouwwer1<en, geen gebouwen zijnde.
1.10 bebouwingspercentage:

een op de \erbeelding en/of in de regels aangege\en percentage, dat de grootte van het
deel van het terrain aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd.
1.11

bekende archeologische vindplaats:

aile bij de gemeente bekende en geregistreerde archeologische 'v1ndplaatsen,
waaronder ook de archeologische monumenten.
1.12 bestaand(e):

a.
b.

bij bouwwer1<en: aanwezig c.q. in aanbouw op het tijdstip van de terinzagelegging
van het ontwerp van het plan, tenzij in de regels anders is bepaald;
bij gebruik: aanwezig op het moment van het van kracht worden van het betreffende
gebruiks\erbod, tenzij in de regels anders is bepaald.

1.13 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmings\otak.
1.14 bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald \4ak met eenzelfde bestemming.
1.15 bodemverstoring:

aile effect en die het ge\Qlg zijn van \eranderingen van en/of aan de fysische
bodemkarakteristieken lager dan 0,40 m onder maai\eld, zoals door bouw-, aanleg
en/of sloopwer1<zaamheden.
1.16 bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, \emieuwen of \eranderen en het
\ergroten van een bouwwer1<.
1.17 bouwvlak:

een geometrisch bepaald \otak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar inge\Qlge de
regels bepaalde gebouwen en bouwwer1<en geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.
1.18 bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde
is \erbonden.
1.19 coffeeshop:

een horecabedrijf, dat tot hoofddoel heeft het \erstrekken van alcoholische en
niet-alcoholische dranken \OCr consumptie ter plaatse, met e\entueel als ne\enacti'v1teit
het \erstrekken van kleine etenswaren, al dan niet ter plaatse bereid en van \erdo\ende
en/of hallucinerende stoffen.
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1.20 cultureel erfgoed:
aile materiele getuigenissen uit het wrleden die de samenle\ing van belang \indt om te
conser.eren, te onderzoeken, te presenteren en o\€r te informeren.
1.21 cultuurhistorisch attentiegebied:
gebied gekenmerkt door een samenhangende (ruimtelijke) cultuurhistorische en/of
architectonische waarde.
1.22 cultuurhistorisch rapport:
onderzoek waarbij de algemene historische waarden en/of de ensemblewaarden en/of
de architectuurhistorische waarden enlof de bouwhistorische waarden en/of de waarden
vanuit de gebruikshistorie, worden ge'inwntariseerd en in kaart worden gebracht.
1.23 cultuurhistorische waardestelling:
een bestaande en/of toegekende samenhangende waardestelling op het gebied van
algemene historische waarden en/of de ensemblewaarden en/of de
architectuurhistorische waarden en/of de bouwhistorische waarden en/of de waarden
vanuit de gebruikshistorie, toegekend aan een zaak en/of object en/of gebied.
1.24 dominant bouwwerk:
bouwwerk met cultuurhistorische en/of architectonische waarden en waarvan zowel het
interieur als het exterieur zoals omschrewn in het als Bijlage 1 opgenomen rapport
'In\€ntarisatie Bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht' Ouni 2013),
bescherming genieten inge\Olge de dubbelbestemming Waarde - Maastrichts erfgoed'.
1.25 gebouw:
elk bouwwerk, dat een \Oar mens en toegankelijke, owrdekte, geheel of gedeeltelijk
met wanden omsloten ruimte \Ormt.
1.26 gevelafwerking:
de kleur1agen op de gewl, het metsel- en \OegWerk' de textuur en het patin.
1.27 grow-producten:
\€rzamelnaam \Oar producten welke gebruikt worden \Oar de kweek van hennep, zoals
onder andere meststoffen, zaden, groeilampen, wntilatoren en lectuur.
1.28 grow shop:
een specifieke \Orm van detailhandel \Oar grow-producten.
1.29 head-producten:
\efZamelnaam \Oor producten welke \€rwant zijn aan de hasj-cultuur zoals onder
andere waterpijpen, \4oeipapier, coca'inedoosjes en \€rSnijdingsmiddelen zoals cafe'ine.
1.30 headshop:
een specifieke \Orm \an detailhandel \OOr head-producten.
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1.31 historisch relict:

objecten en structuren \en \()()r 1830, zoals kastelen, historische landhuizen, molens,
kloosters, hoe~s, ~stingwerken.
1.32 interieur:

de binnenkant \en een gebouw/bouwwerk, zijnde de zaken die door
bestanddeel\Orming en/of een hechte ~rbinding met het gebouw/bouwwerk, een
onroerend karakter hebben.
1.33 nutsvoorzieningen:

\OOrzieningen ten dienste \en openbaar en semi-openbaar nut, zoals
transformatorgebouwen, riolering, rioolgemalen, waterzui~ring, de le~ring \en
elektriciteit, gas, water en warmte, \OOrzieningen \OCr de waterhuishouding en naar
aard \en nuts\OCrzieningen of daarmee gelijk te stell en o~rige \OOrZieningen.
1.34 peil:

a.
b.
c.

\OOr gebouwen waalVdn de hoofdtoegang (of die) onmiddellijk aan en weg grenzen:
de hoogte \en die weg ter plaatse \an de hoofdtoegang of:
in gewl \en bouwwerken bo...en een wateroppeNak: de gemiddelde maai...eldhoogte
van de aanliggende oe~, of:
in andere ge\ellen en \OCr bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde
hoogte \an het aansluitende afge......erkte maai...eld.

1.35 prostitutie:

het zich beschikbaar stell en tot het ...errichten \an seksuele handelingen met een ander
tegen ~rgoeding.
1.36 seksbedrijf:

een \OOr het publiek toegankelijk gebouw of een gedeelte van een gebouw, in welk
gebouw of welk gedeelte, handelingen, ~rtoningen en/of \OOrstellingen van erotische
en/of pomografische aard plaats"';nden. Hieronder wordt mede begrepen een
sekswinkel zijnde een geboUW of een gedeelte \en een gebouw, welk gebouw of welk
gedeelte, is bestemd entof wordt gebruikt \()()r het bedrijfsmatig te koop en/of te huur
aanbieden, waaronder mede begrepen uitstalling, ...erkopen, \efhuren en/of le...eren \an
seksartikelen. Ook een prostitutiebedrijf is hieronder begrepen. Seks- en of pomobedrijf
is een aparte functie en valt derhal...e op geen enkele wijze onder enige andere functie
c.q. bestemming, zoals bedoeld, dan wei omschre...en in dit bestemmingsplan.
1.37 smartshop:

een specifieke \Orm \en detailhandel \OCr smart-producten.
1.38 verstoringsoppervlakte, projectgebied:

de om\ang van de bodem...erstoring respectie...elijk de om\eng \an het gebied, welk
gebied onderwerp is \en een omge.,,;ngs...ergunning \OCr het opheffen van het
planologisch strijdig gebruik als bedoeld in de Wet algemene bepalingen
omge.,,;ngsrecht.
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1.39 waardevolle cultuurhistorische elementen:

objecten en bouwwerken, niet zijnde gebouwen, met cultuurhistorische waarde en
bescherming genieten inge\Olge de dubbelbestemming Waarde - Maastrichts erfgoed'.
1.40 waardevol groenelement:

karakteristieke elementen en patronen in het landschap alsmede sporen die de natuur
en de mens in het landschap hebben achtergelaten met cultuurhistorische waarde,
zoals bomen, struiken, hagen, holle wegen, grafheu\els, poelen, grachten en \Aj\ers, en
welke bescherming genieten inge\Olge de dubbelbestemming 'Waarde - Maastrichts
erfgoed'.
1.41 zendmast:

bouwwerk, waarop antenne-installaties worden geplaatst.
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Artikel2 Wijze van meten
Bij toepassing \an deze regels wordt als \Olgt gemeten:

2.1 de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boei boord , of een
daannee gelijk te stell en constructiedeel.

2.2 de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grond-.Aoer, de buitenzijde van de gevels (en/of het
hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.3 de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of \an een overig bouwwerk met
uitzondering van ondergeschikte bolJlNOnderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en
naar de aard daannee gelijk te stellen bolJlNOnderdelen.

2.4 de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevel-.Aakken en/of het hart van de scheidingsmuren,
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter
plaatse \an het bouwwerk.

2.5 ondergeschikte bouwdelen:
bij toepassing van het bepaalde ten aanzien \an het bouwen worden ondergeschikte
bouwdelen zoals plinten, pilasters, kozijnen, gewlversieringen, ventilatiekanalen,
schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten
beschouwing gelaten, mits de OI.erschrijding niet meer dan 1 meter bedraagt.
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Groen
3.1

Bestemmingsomschrijving

De \OCr 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd \OOr:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

groem,oorzieningen;
parken;
plantsoenen;
berm en en beplantingen;
speel\OOrzieningen en hangplekken;
een ondergrondse parkeergarage, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding
'parkeergarage' (pg);
een trafostation, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'nuts\Oorziening';
water en waterhuishoudkundige \OOfZieningen;
\OOrzieningen \OCr langzaam l.erkeer;
additionele \OOrzieningen.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Gebouvo.en
Op of in deze gronden magen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van:
1. gebouwen ten behoel.e van additionele \OOrzieningen;
2. een gebouw ten behoel.e van een trafostation, ter plaatse van de aanduiding
'nuts\()orziening';
3. een ondergrondse openbare parkeergarage, ter plaatse van de aanduiding
'parkeergarage' (pg), waarvan de bouwdiepte maximaal 5 meter mag bedragen.
3.2.2 Nutsvoorziening
Voor het bouwen van gebouwen ten behoel.e van een trafostation gelden de \Olgende
bepalingen:
a. deze mag en uitsluitend binnen het aangegel.en boumak worden gebouwd;
b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter;
c. de lengte en breedte mogen niet meer bedragen dan respectie\elijk 13 en 6 meter.
3.2.3 BouWll.erken, geen gebouvo.en zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de \Olgende
bepalingen:
a. de bouwhoogte van ert- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter
bedragen, met dien l.erstande dat de bouwhoogte \OOr ert- en terreinafscheidingen
\OOr de naar de weg gekeerde gel.el niet meer mag bedragen dan 1 meter;
b. bouwhoogte van l.erkeersgeleidende \OCrzieningen mag niet meer bedragen dan 8
meter;
c. bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 12 meter;
d. de bouwhoogte van ol.erige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer
bedragen dan 4 meter.
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3.2.4 Additionele voorzieningen

Voor het bouwen \an gebouwen ten behoew van additionele \OOrzieningen gelden de
\Ogende bepalingen:
a. gebouwen \OOr additionele \OOrzieningen mogen zowel bowngronds als
ondergronds worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van gebouwen ten behoew van o\erige additionele \OOrzieningen
mag niet meer bedragen dan 3 meter;
c.
d.

de bouwdiepte \an ondergrondse gebouwen ten behoe\e \an additionele
\OOrzieningen mag niet meer bedragen dan 5 meter;
de oppel'.Aakte \an gebouwen ten behoe\e \an additionele \OOrzieningen mag niet
meer bedragen dan 15 m2 per gebouw.

3.3 Nadere eisen
Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stell en ten behoe\e \an:
a. het \OOrkomen van een one\enredige aantasting \an de gebruiksmogelijkheden en
het woon- en leefklimaat van de aangrenzende gronden en bouwwerken;
b. de situering, de oppef'Jakte en de bouwhoogte \an bebouwing en de aard, hoogte
en situering \an erfafscheidingen;
c. de \erkeerswiligheid;
d. de sociale \eiligheid;
e.

de brand\eiligheid en rampenbestrijding.

3.4 Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omge'.1ngs\ergunning afwijken van het
bepaalde in artikeI3.2.4 sub b. ten behoe\e \an het bouwen van additionele
\OOrzieningen hoger dan 3 meter, mits dit niet leidt tot een one\enredige aantasting van
de \erkeers\eiligheid en de stedenbouwkundige kwaliteit.
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Artikel4 Verkeer
4.1

Bestemmingsomschrijving

De \()()r Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd \{)Or:
a.
b.

wegwrkeer;
\OOrzieningen \OOr het openbaar WI'\Oer;

c.

horeca tot en met categorie 3, uitsluitend ter plaatse \an de aanduiding 'horeca tot
en met categorie 3' (h=3);

d.

water in de \Urm \an een ri'..1er, uitsluitend ter plaatse \an de aanduiding 'water'
(wa);

e.

een brug, uitsluitend ter plaatse \an de aanduiding 'brug' (br);

f.

een tunnel, uitsluitend ter plaatse \an de aanduiding 'tunnel' (tu);

g.
h.

een trafostation, uitsluitend ter plaatse \an de aanduiding 'nuts\OOrziening';
een tramhalte, uitsluitend ter plaatse \an de aanduiding 'specifieke \Urm \an
\erkeer - tramhalte';
tramwrkeer, uitsluitend ter plaatse \an de aanduiding 'specifieke \Urm \an wrkeer tramwrkeer';

i.
j.

railwrkeer, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'railwrkeer';

k.

geluidwerende \OOrzieningen;

I. groen\{)Orzieningen;
m. water en waterhuishoudkundige \UOf"Zieningen;
n.

additionele \OOrzieningen.

4.2 Bouwregels
4.2.1

GeboLM.en

Op of in deze gronden magen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering \6n:
a.
b.
c.
d.

een tunnel, ter plaatse \6n de aanduiding 'tunnel' (tu);
een gebouw ten behoew van de wstiging \an horeca tot en met categorie 3, ter
plaatse \en de aanduiding 'horeca tot en met categorie 3' (h=3);
een gebouw ten behoew van een trafostation, ter plaatse van de aanduiding
'nuts\UOrziening';
gebouwen ten behoew \en additionele \OOrzieningen.

4.2.2 Horeca tot en met categorle 3

Voor het bouwen \en gebouwen ten behoew van de wstiging van horeca tot en met
categorie 3 gel den de \dgende bepalingen:
a. deze magen uitsluitend binnen het aangegewn bouwJak worden gebouwd;
b. bestaande gebouwen magen niet worden uitgebreid;
c.

nieuwbouw is niet toegestaan, met uitzondering \6n herbouW;

d.

de bestaande goothoogte, zijnde 4 meter, mag niet worden owrschreden;

e.

het doorbreken van panden is niet toegestaan.

4.2.3 Nutsvoorziening

Voor het bouwen \en gebouwen ten behoew van een trafostation gelden de \Ulgende
bepalingen:
a. deze magen uitsluitend binnen het aangegewn bouwJak worden gebouwd;
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b.
c.

de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter;
de lengte en breedte mogen niet meer bedragen dan respectie\elijk 13 en 6 meter.

4.2.4 BouVtMerken, goon gebouv.en zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de \Olgende
bepalingen:
a. de bouwhoogte van palen, mast en en portal en \Oor geleiding, be\eiliging en
regeling van het \erkeer mag niet meer bedragen dan 10 meter;
b. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 12 meter;
c. de bouwhoogte van kunstobjecten mag niet meer bedragen dan 8 meter;
d. de bouwhoogte van O\erige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer
bedragen dan 4 meter.
4.2.5 Additionele IIOOrzieningen
Voor het bouwen van gebouwen ten behoe\e van additionele \OOrzieningen gelden de
\Olgende bepalingen:
a. gebouwen ten behoe\e van additionele \OOrzieningen mogen binnen het gehele
bestemmings\Aak worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van additionele \OOrZieningen mag niet
meer bedragen dan 3 meter;
c. de bouwdiepte van ondergrondse gebouwen ten behoe\e van additionele
\OOrzieningen mag niet meer bedragen dan 5 meter;
d. de oppel\t1akte van gebouwen ten behoe\e van additionele \OOrzieningen mag niet
meer bedragen dan 15 m2 per gebouw.
4.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stell en ten behoeve van:
a. het \OOrkomen van een one\enredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en
het woon- en leefklimaat van de aangrenzende gronden en bouwwerken;
b. de situering, de opper'.Aakte en de bouwhoogte \an bebouwing en de aard, hoogte
en situering \an erfafscheidingen;
c. de verkeersveiligheid;
d. de sociale \eiligheid;
e. de brand\eiligheid en rampenbestrijding.
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Artikel5 Verkeer - Railverkeer
5.1

Bestemmingsomschrijving

De 'vOOr Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd 'vOOr:
a.
b.

spoorweg'vOOlZieningen, waaronder rangeerterreinen;
ondergrondse (spoorweg)\oolZieningen;

c. verkeelS\OOlZieningen ter plaatse van spoorwegovergangen;
d. een brug, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'brug' (br);
e. water ten behoeve van de beroeps- en recreatie\eart, uitsluitend ter plaatse van de
aanduiding water' (wa);
f. verkeer, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding \erkeer' (v);
g. leefgebied \Oor beschermde fauna en groeiplaats \oor beschermde planten, in ieder
ge\el ter plaatse van de aanduiding 'specifieke \Orm van natuur - leefgebied' (sn-lg);
h. ecologische verbindingszones, in ieder geval ter plaatse van de aanduiding
'ecologische verbindingszone' (evz);
i. een fauna passage, in ieder ge\el ter plaatse van de aanduiding 'specifieke \Orm van
natuur - faunapassage' (sn-fp);
j. groen\oolZieningen;
k.
I.

water en waterhuishoudkundige 'vOOlZieningen;
additionele \oolZieningen.

5.2 Bouwregels
S.2. 1 GebouJAen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met ujtzondering \en
addjtionele \oolZjeningen, waar'vOOr de \OIgende bepalingen gelden.
S.2.2 Bou..w.erken, geen geboUJAen zijnde

Voor het bouwen \en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de \Olgende
bepalingen:
a. de bouwhoogte van palen, masten en portalen 'vOOr geleiding, beveiliging en
regeling van het verkeer mag njet meer bedragen dan 10 meter;
b. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 12 meter,
c. de bouwhoogte van kunstobjecten mag niet meer bedragen dan 8 meter,
d. de bouwhoogte van ongelijklJoelSe kruisjngen, ter plaatse \en de aanduidjng 'brug',
mag niet meer bedragen dan 10 meter.
e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer
bedragen dan 4 meter.

S. 2. 3 Additionele voorzieningen
Voor het bouwen \en gebouwen ten behoeve van additionele \oolZieningen gelden de
\OIgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van O\,erige additionele \oolZjeningen
mag njet meer bedragen dan 3 meter;
b. de bouwdiepte van ondergrondse gebouwen ten behoeve \en addjtionele
'vOOlZieningen mag njet meer bedragen dan 5 meter.
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5.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten behoew van:
a. het '.t>Orkomen van een onewnredige aantasting van de gebruiksmogetijkheden en
het woon- en lee1klimaat van de aangrenzende gronden en bouwwerken;
b. de situering, de oppenAakte en de bouwhoogte \8n beboUwIng en de aard, hoogte
en situering \8n erfafscheidingen;
c. de \el'keerswiligheld;
d. de soclale wiligheld;
e. de brand\elligheid en rampenbestrijding.
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Artikel6 Verkeer - Verblijfsgebied
6.1

Bestemmingsomschrijving

De ~r Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd \OOr:
a.

\efkeersontsluiting;

b.

wrblijfsgebied;

c.

\OOrzieningen \OCr het openbaar WI\Qer;

d.

horeca tot en met categorie 3, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot
en met categorie 3' (h=3);

e.

een parkeergarage, uitsluitend ter p1aatse van de aanduiding 'par1<eergarage' (pg);

f.

een brug, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'brug' (br);

g.

een tunnel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'tunnel' (tu);

h.

water in de \,Orm van een ri'..1er, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'water
(wa)';

i.

\efkeer, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding

j.

tramwr1<eer, uitsluitend ter p1aatse van de aanduiding 'specifieke \,Orm van wr1<eer -

'~rkeer'

(v);

tram~r1<eer';

k.

een tramhalte, uitsluitend ter plaatse \en de aanduiding 'specifieke \,Orm van
wrkeer - tramhalte';

I.

\efkeer en wl\Qer te water;

m.

e~nementen;

n.

terrassen, conform de uitgangspunten \en het terrasbeleid;

o.

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-rijksmonument [sba-rm)'
te~ns \OOf de bescherming van het (de) op deze gronden aanwezige
Rijksmonument(en);

p.

groen\OOrzieningen;

q.

speel\OOrzieningen;

r.

water en waterhuishoudkundige \OOfZieningen;

s.

additionele ~rzieningen.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Gebow.en
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering \en:
a.

gebouwen ten behoew \en additionele \,OOrzieningen.

b.

een gebouw ten behoew van de ~tiging van horeca tot en met categorie 3, ter
plaatse \en de aanduiding 'horeca tot en met categorie 3' (h=3);

c.

een ondergrondse openbare parkeergarage, ter plaatse \en de aanduiding
'parkeergarage' (pg), waarvan de bouwdiepte maximaal10 meter mag bedragen;

d.

een tunnel, ter plaatse \en de aanduiding 'tunnel' (tu).

6.2.2 Horoea tot en met categorie 3
Voor het bouwen \en gebouwen ten behoew van de ~stiging van horeca tot en met
categorie 3 gelden de \dgende bepalingen:
a.

deze mogen uitsluitend binnen het aangege~n boUW\Aak worden gebouwd;

b.

bestaande gebouwen mogen niet worden uitgebreid;
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c.
d.

nieuwbouw is niet toegestaan, met uitzondering \an herbouw;
de bestaande goothoogte, zijnde 4 meter, mag niet worden o\erschreden;

e.

het doorbreken \an panden is niet toegestaan.

6.2.3 BoulMII.erken, geen gebouvo.en zijnde
Voor het bouwen \an bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de I,,()lgende
bepalingen:
a. de bouwhoogte \an palen, masten en portal en \QOr geleiding, be\eiliging en
regeling \an het \erkeer
b. alsmede de bouwhoogte I,,()Qr \QOrzieningen ten behoe\e \an het openbaar \e~r
mag niet meer bedragen dan 10 meter;
c. de bouwhoogte \an lichtmasten mag niet meer bedragen dan 12 meter;
d. de bouwhoogte \an kunstobjecten mag niet meer bedragen dan 8 meter;
e. de bouwhoogte \an o\erige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer
bedragen dan 4 meter.
6.2.4 Additione/e voorzieningen
Voor het bouwen \an gebouwen ten behoe\e \an additionele \QOrzieningen gelden de
\OIgende bepalingen:
a. gebouwen I,,()Or additionele \QOrzieningen mogen zowel bo\engronds als
ondergronds worden gebouwd;
b. de bouwhoogte \an gebouwen ten behoe\e \an additionele \QOrzieningen mag niet
meer bedragen dan 3 meter;
c. de bouwdiepte \en ondergrondse gebouwen ten behoe\e \en additionele
I"QOrzieningen mag niet meer bedragen dan 5 meter;
d. de oppel\4akte \en gebouwen ten behoe\e \an additionele I,,()Orzieningen mag niet
meer bedragen dan 15 m2 per gebouw, met uitzondering \an ondergrondse en
bo\engrondse stallings\QOrzieningen I,,()Or (brom- en snor-) fietsen, die maximaal
500 m2 mogen bedragen.
6.3 Nadere eisen
Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stell en ten behoe\e \an:
a. het I,,()Orkomen \an een one\enredige aantasting \an de gebruiksmogelijkheden en
het WOO~ en leefklimaat \an de aangrenzende gronden en bouvvwerken;
b. de situering, de oppel\4akte en de bouwhoogte \en bebouwing en de aard, hoogte
en situering \en erfafscheidingen;
c. de \erkeers\eiligheid;
d. de sociale \eiligheid;
e. de brand\eiligheid en rampenbestrijding.
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Artikel 7 Leiding - Gas
7.1

Bestemmingsomschrijving
De \OOr 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behal\e \OOr de andere daar
\OOrkomende bestemming(en), primair bestemd \QOr de aanleg, instandhouding enlof
bescherming \en de aangeduide hogedruk gastransportleiding.

7.2 Bouwregels
In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald ten aanzien \en het bouwen
krachtens de o\erige bestemming(en) van deze granden, magen op of in deze
bestemming begrepen granden uitsluitend bouwwerken \OOr de aanleg en
instandhouding \en de leiding worden gebouwd tot een maximale bouwhoogte \en 3
meter.
7.3 Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en Wethouders kunnen bij omge\Angs\ergunning afwijken \en het
bepaalde in artikel 7.2 met dien \erstande dat geen aantasting ontstaat of kan ontstaan
van de belangen van de energie\OOrziening. Ah.orens te beslissen omtrent een
omge\1ngs\ergunning dient de leidingbeheerder schriftelijk toestemming te hebben
\er1eend.
7.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden

7.4. 1 Verbod
Het is \erboden zonder of in afwijking \en een omge\1ngs\ergunning de \OIgende
werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te I,,{)eren of te laten
uitl,,{)eren:
a. het aanbrengen \en een gesloten wegdek;
b. het \errichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk;
c. het indrij\en van \OOrwerpen in de grond zoals damwanden, heipalen,
reclamezuilen, lichtmasten, \erkeers borden , \erkeerssignaleringen enz.;
d. het aanbrengen \en diepwor1elende beplantingen en/of bomen;
e. het wijzigen \en het maai\eldni\eau door ontgronding of ophoging;
f. het permanent opslaan van goederen;
g. het \ellen of rooien \an houtgewas.
7.4.2 Uitzonderingen

Het in artikel 7.4.1 \eMtte \erbod is niet \en toepassing op werken en werkzaamheden
welke:
a. het normale onderhoud betreffen en/of \OOrt\Aoeien uit het normale gebruik
o\ereenkomstig de bestemming;
b.

op het tijdstip van het \en kracht worden van het pian in uit\Qering zijn, dan wei
krachtens een \QOr dat tijdstip aange\faagd \ergunning of anderszins mag en
worden uitge\Qerd;

c.

betreffen graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet Informatie-uitwisseling
ondergrondse neuen (Wion).
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7.4.3 Toe/aatbaatheld

De wer1<en of werkzaamheden als bedoeld onder artikel 7.4.1 zijn slechts toelaatbaar,
indien door die werken of werkzaamheden, dan wei door de daarvan, hetzij direct, hetzij
indirect, te verwachte ge\Olgen de in de aanMf van dit artikel omschre\el1 doeleinden
niet worden of kunnen worden aangetast. Ah.orens te beslissen omtrent een wrgunning
als bedoeld onder artikel 7.4.1 dient de leidingbeheerder schriftelijk toesternming te
hebben \eI1eend.
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Artikel 8 Leiding - Riool
8.1

8estemmingsomschrijving
De \()()r 'Leiding - Ricol' aangewezen gronden, behal\le \()()r de andere daar
\OOrkomende bestemming(en), primair bestemd \OOr de aanleg, instandhouding en/of
bescherming \6n de aangeduide rioolpersleiding.

8.2 Bouwregels

In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald ten aanzien \an het bouwen
krachtens de O\erige bestemming(en) van deze granden, magen op of in deze
bestemming begrepen gronden uitsluitend bouwwerken \OOr de aanleg en
instandhouding van de leiding worden gebouwd tot een maximale bouwhoogte van 3
meter.
8.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemee5ter en Wethouders kunnen bij omge~ngs\lergunning afwijken \an het
bepaalde in artikel 8.2 met dien \Ierstande dat geen onewnredige aantasting ont5taat of
kan ontstaan van de belangen van de wateraOOer. AI\Oren5 te be51issen omtrent een
omge'.1ngs\lergunning dient de leidingbeheerder toestemming te hebben wrleend.
8.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden

8.4. 1 Verbod
Het is wrboden zonder of in afwijking van een omge'.1ng5wrgunning de \{)Igende
werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te \{)8ren of te laten
uit\{)8ren:
a. het aanbrengen \an een ge510ten wegdek;
b. het wrrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk;
c. het indrijwn van \()()rwerpen in de grand zoals damwanden, heipalen,
reclamezuilen, lichtmasten, wrkeersborden, wrkeerssignaleringen enz.;
d. het aanbrengen \an diepwortelende beplantingen en/of bomen;
e. het wijzigen van het maaiwldniveau door ontgranding of ophaging;
f. het permanent opslaan van goederen;
g. het wilen of rooien \an houtgewas.
8.4.2 Uitzondering
Het in artikel 8.4.1 wrvatte wrbod is niet \an toepassing op werken en werkzaamheden
welke:
a. het normale onderhoud betreffen dan wei \an ondergeschikte betekenis zijn en/of
\OOrtl.Aoeien uit het normale gebruik O\.ereenkomstig de bestemming;
b. op het tijdstip van het \an kracht worden van het plan in uit\{)8ring zijn, dan wei
krachtens een \OOr dat tijdstip aange\f8agd wrgunning of anderszins magen
worden uitge\{)8rd.
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8.4.3 Toelaatbaameid

Oe werk.en of werkzaamheden als becIoeId onder artikel 8.4.1 zijn slechts toelaatbaar,
indien door die werken of werkzaamheclen, dan wei door de daarvan, hetzij direct, hetzij
indirect. te wrwachte ge\()lgen de in de aanhef van dit artikel omschrewn doeIeinden
niet onewnredlg worden of kunnen worden aangetast. AI\Offif15 te beslissen omtrent
een omge'04ngswrgunning 815 bedoeld onder 8.4.1d1ent de leidingbeheerder
toestemming te hebben wr1eend.
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Artikel 9 Leiding - Water
9.1

Bestemmingsomschrijving
De \OCr 'Leiding - Water' aangewezen gronden zijn, behal-.e \OCr de andere daar
\OOrkomende bestemming(en), p!imair bestemd \OCr de aanleg, instandhouding en/of
bescherming \Gn de aangeduide water1eiding.

9.2 Bouwregels
In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald ten aanzien \Gn het bouwen
krachtens de owrige bestemming(en) van deze granden, mogen op of in deze
bestemming begrepen gronden uitsluitend bouwwerken \OOr de aanleg en
instandhouding van de leiding worden gebouwd tot een maximale bouwhoogte van 3
meter.
9.3 Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en Wethouders kunnen bij omge'v1ngswrgunning afwijken \en het
bepaalde in artikel 9.2 met dien wrstande dat geen one-.enredige aantasting ontstaat of
kan ontstaan \Gn de belangen van de water\OQrziening. Ah,orens te beslissen omtrent
een omge'v1ngswrgunning dient de leidingbeheerder toestemming te hebben wr1eend.
9.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden

9.4. 1 Verbod
Het is wrboden zonder of in afwijking van een omge'v1ngswrgunning de \dgende
werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te \,Oeren of te laten
uit\.oeren:
a. het aanbrengen \Gn een gesloten wegdek;
b. het -.enichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk;
c. het indrijwn van \OCrwerpen in de grand zoals damwanden, heipalen,
reclamezuilen, lichtmasten, wrkeersborden, wrkeerssignaleringen enz.;
d. het aanbrengen \Gn diepwortelende beplantingen en/of bomen;
e. het wijzigen van het maaiwldniveau door ontgronding of ophaging;
f. het permanent opslaan van goederen;
g. het -.ellen of rooien \en houtgewas.
9.4.2 Uitzondering
Het in artikel 9.4.1 -.eMtte wrbod is niet \en toepassing op werken en werkzaamheden
welke:
a. het nannale onderhoud betreffen dan wei \Gn ondergeschikte betekenis zijn en/of
\OOrt\Aoeien uit het normale gebruik o-.ereenkomstig de bestemming;
b. op het tijdstip van het \en kracht worden van het plan in uit\.oering zijn, dan wei
krachtens een \OCr dat tijdstip aange\f8agd wrgunning of anderszins magen
worden uitge\.oerd.
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9.4.3 Toelaatbaarheld

De wer1<en of werkzaamheden sis bedoeId onder artikel 9.4.1 zijn slechts toelaatbaar,
indien door die werken of werkzaamheden, dan wei door de daarvan, hetzij direct, hetzij
Indirect, te \elW8chte g8\<)lgen de in de aanhef van dit artikel omschrewn doeleinden
niet onewnredfg worden of kunnen worden aangetast. AI\Orens te beslfssen omtrent
een offige\1ngs\efgUnning als bedoeld onder 9.4.1 dlent de leidingbeheerder
toestemming te hebben wr1eend.
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Artikel10 Waarde - Maastrichts erfgoed
10.1

Bestemmingsomschrijving

10. 1. 1 Algemeen

De \OOr Waarde - Maastrichts erfgoed' aangewezen gronden zijn, behal\e \OOr de
andere daar \O)n<omende bestemming(en), mede bestemd \OCr de bescherming van
het op die granden aanwezige cultureel erfgoed.
10. 1.2 Onderrielen

De \OOr Waarde - Maastrichts erfgoed' aangewezen gronden kennen de \Olgende
ondel\erdeling van het op die grand en aanwezige cultureel erfgoed, waarbij het onder a
tot en met d genoemde erfgoed o\ereenkomstig het bepaalde in de gemeentelijke
Erfgoed\erordening de status heeft van gemeentelijk monument, een en ander conform
het bepaalde in het als bijlage opgenomen rapport 'Im.entarisatie Bestemmingsplan
Tramlijn Vlaanderen Maastricht' uuni 2013):
a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dominant bouwwerk'
[sba - db]: dominant bouwwerk, met dien \erstande dat zowel het interieur als het
exterieur van het ter plaatse aanwezige bouwwerk wordt beschermd;
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - waarde\Ol
cultuurhistorisch element' [sba - ce]: waarde\Ol cultuurhistorisch element;
c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke \Orm van waarde - waarde\Ol
groenelement' (swr - ge): waarde\Ol groenelement;
d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke \Orm van waarde - cultuurhistorisch
attentiegebied' (swr - ca): cultuurhistorisch attentiegebied;

e.

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke \Orm van waarde - beschermd
stadsgezicht' (swr - bs): beschermd stadsgezicht.

f.

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke \Orm van waarde - archeologische zone a'
(swr - a): archeologische zone a;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke \Orm van waarde - archeologische zone c'
(swr - c): archeologische zone c.

g.

10.2 Bouwregels
10.2.1

Gemeentelijke monumenten en cultuurhistorische attentiegebieden

a.

Op de \OOr Waarde - Maastrichts erfgoed' aangewezen gronden met gemeentelijke
monumenten zoals bedoeld in artikel 10.1.2 onder a tot en met c, alsmede ter
plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorisch attentiegebied' zoals bedoeld in artikel
10.1.2 onder d mag uitsluitend worden gebouwd indien en \OCr zOl.er:
1. bebouwing mogelijk is krachtens de onderliggende bestemming, en;
2. de bestaande cultuurhistorische waardestelling niet wordt aangetast door
wezenlijke \€randeringen in situering, massa, kap\Orm, hoogtematen en
ge\elindeling, zulks met inbegrip van waarde\OlIe details, en;
3. de bouwplannen niet strijdig zijn met de in de cultuurhistorische waardestelling
toegekende waarden en toepasselijke richtlijnen, zoals \ervat in het als Bijlage
1 opgenomen rapport: 'In\entarisatie Bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen
Maastricht' uuni 2013).
b. Voor zo~r de omge\1ngs\oergunning \()()f het bou'Nen \'<In een botNN/erk, dan '.'Ie!
de directe of indirecte ge\Olgen van de in de bouwaan\tfaag genoemde
bouwwerkzaamheden, kunnen leiden tot een wijziging van een gemeentelijk
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monument zoals bedoeld in artikeI10.1.2 onder a tot en met c, kan aan de
omge\lings\ergunning de \efPlichting tot het treffen van maatregelen worden
vertxmden, waardoor de in de cultuurhistorische waarctestelling toegekende
waarden van het betreffende gemeentelijk monument kan worden behouden.
10.2.2 ArcheoJogische zones

a.

Op de gronden ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke \oOrm van waarde archeologische zone a' en 'specifieke \oOrm van waarde - archeologische zone c'
mag slechts worden gebouwd indien:
1. bebouwing mogelijk is krachtens de onder1iggende bestemming en;
2.

aangetoond wordt dat de bouwwerken en bollVvWerkzaamheden dan wei de
directe of indirecte ge\oOlgen hierwn aantoonbaar niet leiden tot een
\erStoring archeologisch materiaal;

3.

het gestelde in dit artikellid is niet \6n toepassing indien de
\erStoringsoppef'Aakte dan wei het projectgebied kleiner is dan 2.500 m2 ter
plaatse \en de aanduiding 'specifieke \oOrm \en waarde - archeologische zone

c'.
b.

Geen \erstoring \en archeologisch materiaal in de zin \en het bepaalde in 10.2.2
onder a sub 2 \lindt plaats indien:
1. door bodemingrepen ofwerkzaamheden bodem\erstoring plaats\lindt op minder
dan 0,4 meter onder maai\eld;
2. het bouwplan of de bouwplannen uitsluitend betrekking heeft of hebben op
\erandering of \ervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande
bebouwde oppef'Aakte gehandhaafd blijft en de bestaande fundering niet wordt
gewijzigd en/of uitgebreid;
3.

c.

op basis \en archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de betrokken
locatie geen behoudenswaardige archeologische waarden (meer) aanwezig
zijn.

Voor zO\er de omge\lings\efgunning \oOOr het bouwen van een bouwwerk, dan wei
de directe of indirecte ge\oOlgen \6n de in de bouwaam.rnag genoemde
bouwwerkzaamheden, kan of kunnen leiden tot een wrstoring \6n archeologisch
materiaal, kan of kunnen aan de omge\lingswrgunning een of meer van de \oOlgende
regels worden wrbonden:
1. de wrplichting tot het treffen \6n technische maatregelen, waardoor
archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
2.

de wrplichting tot het doen \6n archeologisch onderzoek, waaronder
opgra\lingen;

3.

de wrplichting de acti\liteit die tot bodemwrstoring leidt te laten begeleiden
door een deskundige op het terrein van de archeologie die \oOldoet aan door
burgemeester en wethouders bij de \ergunning te steUen kwalificaties.

10.2.3 Rappottageplicht

a.

b.

Burgemeester en wethouders kunnen de aam.rnger van een omge\lingswrgunning
\oOOr het bouwen van een bouwwerk \erplichten een archeologisch en/of
cultuurhistorisch rapport te o\er1eggen, waarin de archeologische
(wrwachtings )waarden en/of de cultuurhistorische waarden \en het op de
bouwaam.rnag betrekking hebbende terrein en/of de zich e\entueel daarop
be\Andende opstallen naar het oordeel \en burgemeester en wethouders in
\ddoende mate is of zijn \6stgesteld.
Het archeologisch en/of cultuurhistorische rapport zoals bedoeld in artikel 10.2.3
onder a, wordt \ef\6ardigd met inachtneming van een programma van eisen, welk
daartoe is opgesteld of goedgekeurd door een deskundige op het gebied van
archeologie en/of cultuurhistorie van de gemeente Maastricht.
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10.2.4 Advies

Ten behoe\e van de \OOr 'Waarde - Maastrichts erfgoed' aangewezen gronden met een
gemeentelijk monument zoals bedoeld in artikel 10.1.2 onder a tot en met c alsmede
binnen een cultuurtlistorisch attentiegebied als bedoeld in artikel 10.1.2 onder d, leggen
burgemeester en wethouders aile aan\fagen om een omge'.4ngs\ergunning \OOr het
bouwen van een bouwwerk alsmede de aan\fagen om afWijking van de bouwregels ter
ad'.4es \OOr aan de gemeentelijke Welstands-iMonumentencommissie.
10.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stell en ten aanzien van de situering
en de afmetingen \an bouwwerken, de inrichting en het gebruik van gronden, indien ter
plaatse gemeentelijke monumenten of behoud- en beschermingswaardige
archeologische resten aanwezig zijn.
10.4 Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen, in afWijking van het bepaalde in 10.2, een
omge'.Angs\ergunning \erlenen \OOr het bouwen ten behoe\e van de onderliggende
bestemmingen, onder de \OOrwaarden dat:
a. de cultuurtlistorische waarden zoals vastgesteld in de waardestelling alsmede de
archeologische waarden niet worden aangetast, en;
b. de nieuwbouw binnen de cultuurtlistorische waarden zoals vastgesteld in de
waardestelling alsmede de archeologische waarden past dan wei een kwalitatie\e
bijdrage aan de genoemde waarden le\ert, en;
c. er geen wezenlijke \eranderingen worden aangebracht in het stedenbouwkundige
beeld, en;
d. \OOr zO\er het bouwen en/of de ge\Olgen erwn monumenten en/of archeologisch
waarde\OlIe locaties betreft, hiero\er \OOrafgaand aan de \erlening van de
omge'.Angs\ergunning ad\1es dient te worden ingewonnen bij een terzake
deskundige \an de gemeente Maastricht.
10.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde,
of van werkzaamheden
10.5.1 Gemeentelijke monumenten

a.

Ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke bouwaanduiding - dominant
bouwwerk', 'specifieke bouwaanduiding - waarde\Ol cultuumistorisch element'
alsmede 'specifieke \Orm van waarde - waarde\Ol groenelement' is het \erboden
zonder of in afWijking van een omge'.Angs\ergunning de \Olgende werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te (doen of laten) \Oeren:
1. het geheel of gedeeltelijk wijzigen, aantasten, \emietigen van dominante
bouwwerken, waaronder begrepen het interieur van dominante bouwwerken,
aile detaillering en de ge\elafiNerking;
2. het geheel of gedeeltelijk wijzigen, aantasten, \emietigen van waarde\OlIe
cultuurhistorische elementen;
3. het \ellen, rooien of anderszins aantasten van waarde\OlIe groenelementen.

b.

Voor zO\er de omge'.Angs\ergunning \OOf het uit\Oeren van een werk, geen
bouwwerk zijnde, of \an werkzaamheden, dan wei de directe of indirecte ge\Olgen
van de in de aan\f8ag genoemde werken enlof werkzaamheden, kan of kunnen
leiden tot een \ierandering en/of aantasting 'Bn een gemeentelijk monument, kan
aan de omge'.Angs\iergunning de \erplichting tot het treffen \an maatregelen worden
\oerbonden, waardoor de toegekende cultuurhistorische waarden zoals genoemd in
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de waardestelling van het betreffende monument kunnen worden behouden.
10.5.2 Archeologische zones

a.

Ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke \Orm van waarde - archeologische zone
a' en 'specifieke \Orm \en waarde - archeologische zone c' is het wrboden zonder
of in afwijking van een omge\Angswrgunning de \Olgende werken, geen bouwwerken
zijnde, of werkzaamheden uit te (doen of laten) \Oeren:
1. werken of werkzaamheden met een bodemwrstorende werking op een grotere
diepte dan 0,4 meter onder maaiwld, waartoe ook wordt gerekend: woelen,
mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen \en drainage, draineren,
ontginnen alsmede het aanleggen, wrbreden of wrharden van wegen, \Oet-,
ruiter- of rijwielpaden, banen of parkeergelegenheid en het aanbrengen van
andere oppeNaktewrhardingen;
2. het grawn, aanleggen, wrbreden of dempen van watergangen of '.tijwrs;
3. het wr1agen of het wrhogen van het waterpeil;
4. het aanbrengen \en ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of
andere leidingen en de daarmee wrband houdende constructies, installaties of
apparatuur;
5. het bebossen van gronden die op het tijdstip van het van kracht worden van dit
plan, niet als bosgrond kunnen worden aangemerkt;
6. het rooien \en bos of boomgaard, waarbij de stobben worden wrwijderd;
7. het aanleggen \en een boomgaard;
8. het scheuren \en grasland;
9. werken die lei den tot inklinking \en de bodem indien en \OCrzowr zulks
aantoonbaar leidt tot wrstoring \en het in situ archeologisch bodemarchief.
b. Voor zowr inge\Olge hoofdstuk II en III \en Bijlage II van het Besluit omge'.tingsrecht
geen omge\Angswrgunning is wreist \OCr bouwactMeiten is het ter plaatse van de
aanduiding 'specifieke \Orm van waarde - archeologische zone a' wrboden zonder
of in afwijking van een omge\Angswrgunning werkzaamheden uit te \Oeren waarmee
grondwrzet gepaard gaat ter \OCrbereiding op bouwacti'.titeiten.
c. De in lid 10.5.2 sub a genoemde wrgunningplicht geldt slechts indien:
1. de wrstoringsopper.4akte dan wei het projectgebied gelegen is ter plaatse van
de aanduiding 'specifieke \Orm van waarde - archeologische zone a' of,
2. de wrstoringsopper.4akte dan wei het projectgebied gelegen is ter plaatse van
de aanduiding 'specifieke \Orm van waarde - archeologische zone c en een
omvang heeft van minimaal2.500 m2•
d. Voor zowr de omge'.tingswrgunning \OCr het uit\Oeren van een werk, geen
bouwwerk zijnde, of \en werkzaamheden, dan wei de directe of indirecte ge\Olgen
van de in de aan\faag genoemde werken en/of werkzaamheden kan of kunnen
lei den tot een wrstoring \en archeologisch materiaal, kan of kunnen aan de
omge'.tingswrgunning een of meer \en de \Olgende regels worden \erbonden:
1. de \erplichting tot het treffen \en technische maatregelen, waardoor
archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
2. de \erplichting tot het doen \en archeologisch onderzoek, waaronder
opgra'.tingen;
3. de \erplichting de acti'.titeit die tot bodem\erstoring leidt te laten begeleiden
door een deskundige op het terrein van de archeologie, die \Oldoet aan door
burgemeester en wethouders bij de wrgunning te stell en kwalificaties.
10.5.3 Uitzonderingen

a.

Het bepaalde in 10.5.1 sub a en 10.5.2 sub a is niet van toepassing \OCr werken of
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b.

werkzaamheden die naar het oordeel van burgemeester en wethouders van
ondergeschikte betekenis zijn of behoren tot de normale bodemexploitatie en het
normale bodemgebruik dan wei werken of werkzaamheden die naar het oordeel van
burgemeester en wethouders behoren tot kleinschalig onderhoud.
Het bepaalde in 10.5.1 sub a en 10.5.2 sub a en b is \OCrts niet van toepassing
\OCr werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van de inwerkingtreding van
dit bestemmingsplan in uit\OOring zijn dan wei krachtens een \001' dat tijdstip
aangeWclagde \ergunning, afwijking of anderszins mogen worden uitge\Oerd.

10.5.4 Rapportageplicht

a.

b.

Burgemeester en wethouders kunnen de aanWclger van een omge\tings\€rgunning
\OCr het uit\Oeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
\erPlichten een archeologisch en/of cultuurhistorisch rapport te o\€r1eggen, waarin
de archeologische (\erwachtings}waarden en/of zonodig een cultuurhistorische
waardestelling van het op de aanWclag betrekking hebbende terrein en de zich
e\€ntueel daarop bevindende opstallen naar het oordeel van burgemeester en
wethouders in \Oldoende mate is of zijn \estgesteld.
Het archeologisch en/of cultuurhistorisch rapport als bedoeld in 10.5.4 sub a, wordt
\ervaardigd met inachtneming \en een programma van eisen, welke daartoe is
opgesteld of goedgekeurd door een deskundige op het gebied van archeologie en/of
cultuurhistorie van de gemeente Maastricht.

10.5.5 Advies

Burgemeester en wethouders kunnen aile aamKagen om een omge\tings\€rgunning \Oor
het uit\Oeren \en een werk, geen bouwwerk zijnde, of \en werkzaamheden ter plaatse
van de aanduidingen 'specifieke bouwaanduiding - dominant bouwwerk', 'specifieke
bouwaanduiding - waarde\Ol cultuurhistorisch element' en 'specifieke \Orm van waarde waarde\Ol groenelement' \OCr ad\ties aan de gemeentelijke
Welstands-iMonumentencommissie \OCr1eggen.
10.6 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
10.6.1 Gemeente/ijke monumenten en cu/tuurhistorische attentiegebieden

a.

Ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke bouwaanduiding - dominant
bouwwerk', 'specifieke bouwaanduiding - waarde\Ol cultuurhistorisch element',
'specifieke \OIll'l \en waarde - waarde\Ol groenelement' en 'specifieke \Orm van
waarde - cultuurhistorisch attentiegebied' is het \€rboden een bouwwerk geheel of
gedeeltelijk at te breken zonder of in afwijking van een omge\tings\€rgunning.
b. Voor zo\€r de sloopwerkzaamheden, dan wei de directe of indirecte ge\Olgen \en
deze werkzaamheden, kunnen leiden tot een aantasting van gemeentelijke
monumenten en cultuurhistorische attentiegebieden. kunnen aan de
omgevings\€rgunning de \OIgende regels worden \€rbonden:
1. de \erplichting tot een door burgemeester en wethouders bepaalde wijze van
slopen;
2. de \erplichting de sloop te laten begeleiden door een deskundige op het terrein
van de cultuurhistorie die \Oldoet aan door burgemeester en wethouders bij de
\ergunning te stellen kwalificaties.
c. On\erminderd het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening mag de
omgevings\€rgunning \OCr het slopen van een gemeentelijk monument of het
slopen in een cultuurhistorisch attentiegebied worden geweigerd indien de sloop
dan wei de sloopwerkzaamheden in strijd is of zijn met de toegekende
cultuumistorische waardestelling zoals neergelegd in dit bestemmingsplan.

ARCADIS

besterrmingspJan Tramijn VJaanderen Maastricht (antwerp)

10.6.2 Archeologische zones

a.

Het is -.erboden zonder of in afwijking van een omgevings-.ergunning bot.Jw\.verken
geheel of gedeeltelijk at te breken indien dit een bodemwrstorende ingreep dieper
dan 0,4 m onder maai-.eld met zich brengt en:

1. de bodem-.erstoring plaats'.4ndt ter plaatse \en de aanduiding 'specifieke \Offi1
van waarde - archeologische zone a' of;
2. de bodem-.erstoring plaats'.4ndt ter plaatse \en de aanduiding 'specifieke \Orm
van waarde - archeologische zone c' en een omvang heeft \en minimaal 2.500
m2 •
b. Voor zo-.er de sloopwer1<zaamheden dan wei de directe of indirecte ge\Olgen van
deze werkzaamheden kunnen lei den tot een wrstoring \en archeologisch
materiaal, kunnen aan de omge'.4ngswrgunning de \Olgende regels worden
wrbonden:
1. de wrplichting tot een door burgemeester en wethouders bepaalde wijze van
slopen;
2. de -.erplichting de sloop te laten begeleiden door een deskundige op het gebied
van archeologie die \Oldoet aan door burgemeester en wethouders bij de
\efgunning te stell en kwalificaties.
c. Onwrminderd het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening mag de
omge'.4ngs-.ergunning \OCr het slopen van een gemeentelijke monument of het
slopen in een cultuurhistorisch attentiegebied worden geweigerd indien de sloop
dan wei de sloopwer1<zaamheden in strijd is of zijn met de toegekende
archeologische waarden zoals neergelegd in dit bestemmingsplan.
10.6.3 Rapportageplicht

a.

Burgemeester en wethouders kunnen de aam.rager van een omge'.4ngswrgunning
\OCr het slopen van een gemeentelijk monument of het slopen in een
cultuurhistorisch attentiegebied wrplichten een archeologisch en/of
cultuurhistorisch rapport te o-.er1eggen, waarin de archeologische
(-.e/Wachtings )waarden en/of zonodig een cultuurhistorische waardestelling \en het
op de aamrnag betrekking hebbende terrein en de zich e-.entueel daarop
be'.4ndende opstallen naar het oordeel \en burgemeester en wethouders in
\OIdoende mate is of zijn vastgesteld.

b.

Het archeologisch en/of cultuurhistorisch rapport als bedoeld in 10.6.3 sub a wordt
\efvaardigd met inachtneming \en een programma van eisen, welk daartoe is
opgesteld of goedgekeurd door een deskundige op het gebied \en archeologie en/of
cultuurhistorie \en de gemeente Maastricht.

10.6.4 Advies

Burgemeester en wethouders kunnen aile aan\,fagen om een omge'.4ngs-.ergunning \OCr
het slopen van een gemeentelijk monument of het slopen in een cultuurhistorisch
attentiegebied \OCr ad'.4es aan de gemeentelijke Welstands-/Monumentencommissie
\OCr1eggen.
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10.7 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn be\.OeQd om het bestemmingsplan te wijzigen door
\OOr de gebieden ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke bouwaanduiding dominant bouwwerk', 'specifieke bouwaanduiding - waarde~1 cultuurhistorisch
element', 'specifieke \OITT1 wn waarde - waarde~1 groenelement', 'specifieke ~rm van
waarde - cultuurhistorisch attentiegebied', 'specifieke ~rm van waardearcheologische zone a' en 'specifieke ~rm van waarde - archeologische zone c' de
\OOrmelde aanduiding geheel of gedeeltelijk te doen wrvallen, indien op basis van een
cultuurhistorisch en/of archeologisch rapport is aangetoond dat op de betrokken locatie
geen cultuurhistorische en/of archeologische waarden (meer) aanwezig zijn dan wei dat
deze waarden niet meer als zodanig bescherming behoewn.
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Artikel11 Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed
11.1

Bestemmingsomschrijving

De \OOr Waterstaat - Stroorm.oerend ri\Aerbed' aangewezen granden zijn, behalve \OOr
de andere daar \OOrkomende bestemming(en), mede bestemd \OOr bescherming en
behoud Vdn de beschikbare a1\oer- en bergingscapaciteit \en het ri'vierbed.
11.2 Bouwregels

Op de \OCr Waterstaat - Stroom\Oe('end ri\Aerbed' bestemde gronden mag niet worden
gebouwd.
11.3 Afwijken van de bouwregels
11.3.1

Toestaan bouvt.en

Het in 11.2 opgenomen verbod is niet \en toepassing \OCr het bouwen overeenkomstig
de bestemming Waterstaat - Stroom\Oerend ri'vierbed' alsmede \OCr het oprichten \en
bouwwerken krachtens de onder1iggende bestemming indien de daal\Oor vereiste
vergunning op basis \en de Waterwet is ver1eend dan wei Rijkswaterstaat heeft
beoordeeld dat een vergunning op basis Vdn de Waterwet niet noodzakelijk is. Alsdan
kan bij omge'vingswrgunning worden afgeweken Vdn het bepaalde in 11.2 onder de
\OOrwaarden zoals aangegewn in 11.3.2.
11.3.2 VoonMaanden

De toestemming, bedoeld in 11.3.1 wordt aileen gegewn indien:
a. sprake is \en een zodanige situering en uit\Oering \en de bouwacti\Ateit(en) dat het
wilig functioneren \en het waterstaatswerk gewaarborgd b1ijft;
b. geen sprake is \en een feitelijke belemmering \OOr wrgroting Vdn de
a1\oercapaciteit;
c. sprake is \en een zodanige situering en uit\Oering \en de bouwacti'viteit(en) dat de
waterstandswrhoging of de afname Vdn het bergend wrmogen zo gering mogelijk
is.
11.4 Specifieke gebruiksregels
11.4.1 Riviergebonden activiteiten

Voor de na\Olgende ri'viergebonden acti'viteiten in het gedeelte \en het ri'vierbed waarop
het stroom\Oerend regime \en toepassing is, wordt, om..erminderd het bepaalde in
11.4.3 sub b toestemming gegewn:
a.

de aanleg of wijziging Vdn waterstaatkundige kunstwerken;

b.

de realisatie \en \OOrZieningen \OOr een betere en wilige afwikkeling van de
beroeps- en recreatievaart;

c.

de realisatie van natuur.

11.4.2 Niet-riviergebonden activiteiten

Voor niet-ri\Aergebonden acti'viteiten in het gedeelte van het ri'vierbed waarap het
stroom\Oerend regime van toepassing is, wordt geen toestemming gegewn, tenzij,
onwrminderd het bepaalde in 11.4.3 sub b sprake is van:
a.

een groot openbaar belang en de acti\Ateit niet redelijkerwijs buiten het ri\Aerbed
kan worden gerealiseerd;

b.

een zwaarwegend bedrijfseconomisch belang \OOr bestaande grondgebonden
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c.
d.

agrarische bedrijwn en de acti'.1teit redelijkerwijs niet buiten het ri'.1erbed kan
worden gerealiseerd;
een functiewrandering binnen de bestaande bebouwing;
een acti'.1teit die per saldo meer ruimte \OOr de ri'.1er oplewrt op een ri'.1erkundig
bezien aan\eardbare locatie.

11.4.3 VoonMeanden
a.

b.

De toestemming, bedoeld in 11.4.1 en 11.4.2 onder a., b. en c. wordt aileen
gege\en indien:
1. sprake is van een zodanige situering en uit\.oering van de acti'.1teit dat het -.eilig
functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
2. geen sprake is van een feitelijke belemmering \OOr wrgroting van de
aooercapaciteit;
3. sprake is van een zodanige situering en uihoering van de acti'.1teit dat de
waterstandswrhoging of de afname \en het bergend -.ermogen zo gering
mogelijk is;
4. de resterende waterstandseffecten of de afname van het bergend \ermogen
duurzaam worden gecompenseerd waarbij de financiering en de tijdige
realisering \en de maatregelen gezekerd zijn.
De toestemming, bedoeld in 11.4.2 sub d, wordt aileen gegewn indien:
1. \OIdaan wordt aan het bepaalde onder a. sub 1, 2 en 3;
2. de ge'vf8agde ri'.1er-.erruimende maatregelen genom en worden, waarbij de
financiering en de tijdige realisering \en de maatregelen gezekerd zijn.
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Hoofdstuk 3 Algemene regels
Artikel12 Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal In aanmerking is genomen bij het taestaan van een bOuwplan
waaraan uitwering is gege\ell of alsnog kan worden gegewn, blijft bij de beoordeling
\M latera bouwplannen bulten beschouwing.
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Artikel13 Aigemene bouwregels
13.1 Ondergronds bouwen
a.

b.

Op plaatsen waar hoofd- en bijgebouwen zijn of gelijktijdig worden gebouwd mag
ewneens ondergronds geboulNd worden tot een bouwdiepte van 5 meter, direct
aansluitend mogen in- dan wei uitritten ten behoe\e \en de ondergrondse
bouwwerken worden geboulNd.
Burgemeester en Wethouders zijn be\Oegd bij omgevings\ergunning af te wijken
van het plan \001' het bouwen van ondergrondse bouwwerken op andere locaties
dan onder het hoofdgebouw of bijgebouw mits hierdoor de in het gebied aanwezige
waarden niet one\enreclig worden aangetast.

13.2 Antennemasten en zendmasten
Het bouwen van antennemasten en zendmasten is niet toegestaan.
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Artikel14 Algemene gebruiksregels
14.1 Strijdig gebrulk

Het is wrbQden gronden, gebouwen, bouwwerken en onder1<Oti1ens te gebrulken in
strijd met de bepalingen in daze rage/s. onder strijdig gebruik 'Mlfdt in ieder gewl

verstaan:
1.

het gebrulk wn gronden, gebOl..IWen, bouwwer1<en en ondeJ'komens ten behoew wn

een seksinrichting eIlIof escortbedriJf, raamprostitutie en straatprostitutie;
2.

hat gebruik wn gronden, gebol.llNefl, bouwwerken en ooderkomens ten behOe\e wn
smart-, head- en growshops, tenzij dit in dez;e regels expliciet is toegestaan.
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Artikel15 Aigemene aanduidingsregels
15.1 geluidzone - industrie

15. 1. 1 Aanduidingsomschrijving
Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' geldt dat die gronden - naast de
andere aangewezen bestemming(en) - te\ens dienen \OOr de bescherming en
instandhouding van de geluidruimte \OOr industrie.

15. 1.2 BOlJlM'ege/s
Op de grand en gelegen binnen de gebiedsaanduiding 'geluidzone - industrie' behorende
bij het industrieterrein, mogen geen nieuwe woningen, dan wei andere geluidge\,Qelige
bebouwing worden opgericht.
15.1.3 AflAijken van de bouwege/s

Burgemeester en Wethouders kunnen bij omge\1ngs\ergunning afwijken \an het
bepaalde in artikel 15.1.2 \OOr het bouwen van nieuwe woningen, dan wei andere
geluidge\Qelige bebouwing, \,{)Or zO\er in o\ereenstemming met de regels \an de
o\erige ter plekke geldende bestemming(en), mits ter plaatse een aanvaardbaar woonen leefklimaat kan worden gerealiseerd en er geen sprake is van een aantasting van de
geluidsruimte \OCr de industrie en dit niet leidt tot extra beperkingen \,{)()f de
(bedrijfs\Qering van de) desbetreffende industrie.
15.1.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat:
a. de gebiedsaanduiding 'geluidzone - industrie' opgehe\en wordt, indien de
aanwezige geluidhinder1ijke inrichting gesaneerd is, dan wei uit nader onderzoek is
gebleken dat de aanwezige geluidhinder1ijke inrichting buiten werking is gesteld, of
b. in die zin dat de gebiedsaanduiding 'geluidzone - industrie' \erkleind wordt, indien
uit nader onderzoek is gebleken dat de geluidzone als ge\Olg van een wijziging in
een geluidhinder1ijke inrichting kleiner is geworden.
15.2 milieuzone - geurzone

a.

b.

Op de granden gelegen binnen de aanduiding 'milieuzone - geurzone' mogen,
ongeacht het bepaalde in de afzonder1ijke bestemmingen, geen nieuwe
geurge\,Qelige objecten worden gebouwd.
Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat:
1. de gebiedsaanduiding 'milieuzone - geurzone' opgehe\en wordt, indien de
aanwezige geurhinder1ijke inrichting gesaneerd is, dan wei uit nader onderzoek
is gebleken dat de aanwezige geurhindenijke inrichting buiten werking is
gesteld, of
2. in die zin dat de gebiedsaanduiding 'milieuzone - geurzone' \erkleind wordt,
indien uit nader onderzoek is gebleken dat de geurzone als ge\()lg van een
wijziging in een geurhinder1ijke inrichting kleiner is geworden.

15.3 milieuzone - gezoneerd bedrijventerrein
15.3.1 Aanduidingsomschrijving

De gebiedsaanduiding 'milieuzone - gezoneerd bedrij\enterrein' geeft de begrenzing aan

van een gezoneerd bedrij\enterrein.
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15.3.2 Bouwege/s

Op de granden gelegen binnen de gebiedsaanduiding 'milieuzone - gezoneerd
bedrij\enterrein' behorende bij het industrieterrein, magen geen nieuwe woningen, dan
wei andere geluidge\OOlige bebouwing worden opgericht.
15.3.3 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen, bij wijziging of ophefling \en de in bedoelde
milieuzone, het bestemmingsplan wijzigen ten behoe\e van het wijzigen of \erwijderen
van de gebiedsaanduiding 'milieuzone - gezoneerd bedrijwnterrein' op de wrbeelding.
15.4 vrijwaringszone-spoor
a.

b.

Op de gronden ter plaatse \en de aanduiding Vijwaringszone-spoor' magen,
ongeacht het bepaalde in de afzonder1ijke bestemmingen, geen gebouwen en
bouwwerken, geen gebouw zijnde worden opgericht.
Burgemeester en Wethouders kunnen bij omge\Angswrgunning afwijken \en het
bepaalde onder a. teneinde de afstand van bebouwing tot het spoor te \erkleinen,
mits de belangen \enuit rail\erkeer niet in het gedrang komen. Hiertoe dient de
beheerder \en de spoorweg te worden gehoord.

15.5 vrijwaringszone-vaarweg
a.

Op de gronden ter plaatse van de aanduiding Vijwaringszone-vaarweg' magen,
ongeacht het bepaalde in de afzonder1ijke bestemmingen, geen gebouwen en
bouwwerken, geen gebouw zijnde worden opgericht.

b.

Burgemeester en Wethouders kunnen bij omge\Angswrgunning afwijken \en het
bepaalde onder a. \Oar het toestaan van gebouwen enlof bouwwerken geen
gebouwen zijnde (mits toegestaan binnen de andere geldende bestemmingen),
mits geen onewnredige afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig en \eilig
fiJnctioneren van de nabijgelegen \earweg; \Oaraf dient de beheerder \en de
vaarweg hiermee in te stemmen.
c. Omge'IAngs-.ergunning \,Q()f het uih.oeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden:
1. Verbod
Het is \erboden zonder of in afwijking van een omge'IAngs\ergunning de
\OIgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te \Qeren of
te laten uit\Qeren:
I. het aanbrengen \en hoogopgaande beplantingen enlof bomen;
II. het wijzigen van het maai\eldni\e8u door ophaging;
III. het permanent opslaan van goederen.
2. Uifzondering
Het in artikel 9.4.1 \er\ette \erbod is niet \en toepassing op werken en
werkzaamheden welke:
I. het normale onderhoud betreffen dan wei \en ondergeschikte betekenis
zijn enlof \Oart~oeien uit het normale gebruik o\ereenkomstig de
bestemming;
II. op het tijdstip van het \en kracht worden van het plan in uit-..oering zijn, dan
wei krachtens een \Oar dat tijdstip aange\K8agd \ergunning of anderszins
magen worden uitge\Oerd.
3. Toe/aatbaarl7eid
De werken ofwerkzaamheden als bedoeld onder artikel 9.4.1 zijn slechts
toelaatbaar, indien door die werken of werkzaamheden, dan wei door de
daarvan, hetzij direct, hetzij indirect, te \erwachte ge\Olgen geen one\enredige
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afbreuk wordt geclaan aan het doelmatig en willg functioneren \6n de
nabijgelegen vaarweg; \OOfaf dient de beheerder \en de \earweg hlerrnee in te
stemmen.
15.6 Zoekgebied tramhalte

Ter plaatse \en de aandulding 'Zoekgebiecl tramhalte' blijft het bestemmingsplan
Sphinx, vastgesteld door de gemeenteraad van Maastricht op 22 september 2009, met
plan ION NLlMRO.0935.bpSphlnx-\g01, \en toepassing, met dien wrstande dat binnen
de aanduidlng 'Zoekgebiecl tramhalte' tewns een tramhalte is toegastaan.
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Artikel16 Algemene afwijkingsregels
Burgemeester en Wethouders kunnen bij omge\Angs\1:lrgunning afwijken:
a. van de in deze regels gege\1:ln maten, afinetingen en percentages tot niet meer dan
10% van die maten, afinetingen en percentages;
b.

van deze regels en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de
aansluiting van wegen onder1ing in geringe mate wordt aangepast, indien de
\ef1<eers\1:liligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geeft;
c. van deze regels en toestaan dat het bol.JW\Aak in geringe mate wordt o\1:lrschreden,
indien een meet\1:lrschil daartoe aanleiding geeft;
d. van deze regels ten aanzien van de maximaal toegestane bouwhoogte van
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte \an
bouwwerken, geen gebouwen zijnde wordt \1:lrgroot tot maximaal10 meter;
e. van deze regels en toestaan dat antennemasten en zendmasten worden gebotM.'d
met dien \1:lrstande dat:
1. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 50 meter;
2. er wordt \{)Idaan aan het gemeentelijk antennebeleid;
f. van deze regels ten aanzien \an de maximaal toegestane bouwhoogte \an
gebouwen ten behoe\1:l \an een o\1:lrschrijding van deze maximaal toegestane
bouwhoogte \OOr plaatselijke \1:lrhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers,
liftkokers, lichtkappen en technische ruimten, met dien \1:lrstande dat de
bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1,25 maal de maximaal toegestane
bouwhoogte van het betreffende gebouw.
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Artikel17 A1gemene wijzigingsregels
17.1 Wljzlging bestemmlngsgrenzen
Burgemeester en Wethouders zijn be\OeQd de in het plan opgenomen bestemmfngen
te wijzigen ten behoeva van merschn]ding van bestemmingsgrenzen, \OOr zowr dit van
belang is \OOr een technisch betera realisering van bestemmingen of bouwwerken dan
wei \OOr zowr dit noodzakelljk is In wrband met de werkelijke toestand van het terrein.
Deze owrschrijding mag niet meer bedragen dan 3 meter.

ARCADIS

besterrmingsplan Tramijn Vlaanderen Maastricht (ontw erp)

Artikel18 Algemene procedureregels
18.1 Nadere eisen
Bij het stell en van nadere eisen dient bij de \OOrbereiding van het betreffende besluit de
\OIgende procedure te worden ge\Olgd:
a.

het ontwerp \en het besluit met bijbehorende stukken ligt gedurende drie weken ter
inzage;

b.

Burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging te\Oren in een of meer in
de gemeente wrspreid wordende dag- en/of nieuwsbladen bekend;

c.

in het \Oorkomende geval wordt tewns de aan\fager van de bouw.ergunning, naar
aanleiding waarvan de nadere eisen worden gesteld, te\Oren schriftelijk in kennis
gesteld \en de terinzagelegging;

d.

de bekendmaking houdt mededeling in van de be\Oegdheid \Oar belanghebbenden
om gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk zienswijzen omtrent het
ontwerpbesluit in te dienen bij burgemeester en wethouders;
Burgemeester en wethouders nemen zo spoedig mogelijk een beslissing. De
beslissing is, als tegen het ontwerpbesluit zienswijzen zijn ingediend, gemotiwerd.

e.

18.2 Wijzigingen
Met betrekking tot de \OOrbereiding \en een wijziging van het plan ingewlge artikel 3.6
van de Wet ruimtelijke ordening door Burgemeester en Wethouders, is Afdeling 3.4
(Uniforme openbare \OOrbereidingsprocedure) van de Aigemene wet bestuursrecht
(Awb) \en toepassing.
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Artikel19 Overige regels
19.1 Voorrangsregeling dubbelbestemmingen
Waar in dit plan dubbelbestemmingen geheel of gedeeltelijk samenvallen gelden:
a. in de eerste plaats de regels van Leiding - Gas
b. in de tweede p1aats de regels \Eln Leiding - Riool;
c. in de derde plaats de regels \Eln Leiding - Water;
d. in de \4erde plaats de regels \Eln Waarde-Maastrichts Erfgoed.
19.2 Verwijzing naar andere wettelljke regelingen
Waar in dit plan wordt wrwezen naar andere wettelijke regelingen, wordt geduid op de
regelingen zoals die luidden op het tijdstip \Eln de \Elst5telllng van het
bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 4 Overgangs-en slotregels
Artikel 20 Overgangsrecht
20.1

Overgangsrecht bouwwerken

a.

b.

c.

Een bouwwer1< dat op het tijdstip van inwer1<ingtreding van het bestemmingsplan
aanwezig of in uit\Oering is, dan wei gebouwd kan worden krachtens een
omge~ngs\ergunning \OOr het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze
a1Wijking naar aard en omvang niet wordt \ergroot:
1. gedeeltelijk worden \emieuwd of \eranderd;
2. na het teniet gaan ten ge\Olge van een calamiteit geheel worden vemieuwd of
\eranderd, mits de aammag van de omge~ngsvergunning \Oor het bouwen
wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwer1< is teniet
gegaan;
Het be\Oegd gezag kan eenmalig, in afwijking van het bepaalde onder a., een
omge~ngs\ergunning \erlenen \,(){)/' het \ergroten van de inhoud van een bouwwer1<
als bedoeld in het bepaalde onder a. met maximaaI10%;
Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op bouwwer1<en die weliswaar
bestaan op het tijdstip van inwer1<ingtreding van het plan, maar zijn gebouwd
zonder \ergunning en in strijd met het daar\OOr geldende plan, daaronder begrepen
de o\ergangsbepaling van dat plan.

20.2 Overgangsrecht gebruik

a.

Het gebruik van grond en bouwwer1<en dat bestond op het tijdstip van
inwer1<ingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden
\OOrtgezet;
b. Het is \erboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het
bepaalde onder a., te \eranderen of te laten \eranderen in een ander met dat plan
strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang
wordt ver1<leind;
c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a., na het tijdstip van
inwer1<ingtreding van het plan \OOr een periode langer dan een jaar wordt
onderbroken, is het \erboden dit gebruik daama te hervatten of te laten hervatten;
d. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was
met het \OOrheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de
o\ergangsbepalingen van dat plan.
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Artikel21 Siotregel
Deze regels worden aangehaald als: regels behorende bij het bestemmingsplan
Tramlijn Vlaanderen Maastricht.
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1

Toelichting
1.1

Inleiding en systematiek

Het voorliggende deelrapport lnventarisatie vormt een van de onderleggers die ten doel hebben het cultureel
erfgoed van het bestemmingsplangebied Tramlijn Vlaanderen Maastricht, goed gemotiveerd en
gedocumenteerd, planologisch te beschermen (zie hiervoor de toelichting en de regels van dit bestemmingsplan)
Het is van belang om rekening te houden met de wettelijke verplichtingen, zoals vermeld in de wet Ruimtelijke
Ordening en zoals vastgesteld door jurisprudentie. De voornaamste bepaling hierbij is de verplichting om iedere
beslissing of aanbeveling goed te motiveren.

De Tnventarisatie hehandelt het he.stemmingsplangebied Tramlijn Vlaanderen Maastricht op object- en
structuurniveau. Het rapport dient als motive ring voor de planologische bescherming van behoudenswaardige
panden, complexen, objecten, structuren en groenelementen. Omdat niet aIleen het pand, maar ook de directe
omgeving van belang is ook deze bij het behoud van de specifieke karakteristiek meegenomen in de
beschrijving.
Door de toevoeging van zowel algemene als specifieke richtIijnen kan het worden toegepast als instrument voor
het beheer en de ontwikkeling op pand- of objectniveau en op structuurniveau.
Het deelrapport Inventarisatie is van belang bij de beoordeling van de omgevingsvergunning met de activiteit
bouwen, slopen en/of aanleggen en bij de ontwikkeling van bouwplannen.
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2

Algemene richtlijnen
2.1

Algemene richtlijnen voor onderhoud, restauratie, wijziging
en herbestemming van dominante en kenmerkende
bouwwerken alsmede voor waardevolle cultuurhistorische
elementen

De algemene uitgangspunten voor werkzaamheden aan cultuurhistorisch erfgoed zijn hieronder weergegeven.
Ofhet nu een restauratie betreft, het aanpassen aan de huidige gebruikseisen of een herontwikkeling ten
behoeve van toekomstig ander gebruik, de uitgangspunten welke hieronder staan beschreven moeten altijd een
leidende rol spelen in het denkproces van omgang met cultureel erfgoed. Indien met gemotiveerde redenen voor
vernieuwing en herontwikkeling wordt gekozen, dient dit eveneens te gebeuren vanuit deze cultuurhistorische
randvoorwaarden.
Behoud gaat voor vernieuwen
Historische constructies, structuren en bouwmaterialen geven een pand belangrijke monumentale en
historische waarde. Door de aanwezigheid hiervan is de geschiedenis en ontwikkeling van het monument
afleesbaar. Vervangen ofwijzigen van de bestaande constructies, structuren, materialen, details en indien van
toepassing waardevolle interieuronderdelen gaan ten koste van de bouw- en cultuurhistorische waarde. Daarom
dienen deze waarden gerespecteerd te worden.
Behoud door zorgvuldig ontwikkelen en vel'nieuwen
Toevoegingen dienen tot stand te komen op, in ofbij de minst kwetsbare plekken van het beschermde pando Een
eigentijds ontwerp heeft hierbij de voorkeur, waarbij moderne materialen mogelijk zijn, mits passend bij de
bestaande textuur en het kleurengamma. Dergelijke ingrepen dienen zorgvuldig te worden afgewogen en
terughoudend worden vormgegeven.
Veranderingen oftoevoegingen dienen bij voorkeur reversibel te 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.
Structuren eerbiedigen
Externe hoofdstructuren moeten gerespecteerd worden; dit geldt voor de voor- en achtergevelrooilijnen en de
herkenbaarheid van bouwvolumes, zoals achterhuizen, schuren, koetshuizen en tuinhuizen.
Ook de interne structuur dient zoveel mogelijk in tact te blijven. Ingrepen in de structuur dienen te gebeuren
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij optimaal aansluiting gezocht wordt bij het oorspronkelijke
concept. Ingrepen moeten zodanig uitgevoerd worden, dat de oorspronkelijke structuur herkenbaar blijft.
Respect voor historisch materiaal
Alvorens tot vervanging van historisch materiaal over te gaan moet eerst onderzocht worden ofbij het bestaande
materiaal in slechte staat technisch herstel mogelijk is. Bij noodzakelijke vervanging van historisch materiaal
wordt tot op detailniveau uitgegaan van gelijksoortig materiaalgebruik conform bestaande toestand. Indien dit
niet mogelijk blijkt dient aansluiting gezocht te worden bij de historische materialen en substanties.
Respect voor autbenticiteit
Bij restauratie moet men de historische 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 historische waarde. Een monument ontleent
ondermeer zijn waarde aan de bouwgeschiedenis.
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Indien het oorspronkelijke materiaal reeds volle dig verloren is gegaan wordt niet gepleit voor reconstructie,
maar voor een eigentijds ontwerp zodat de geschiedenis in afleesbaar blijft.
Respect voor details
De kwaliteit van een monument wordt vaak bepaald door de aanwezigheid van historische bouwdetails. De
oorspronkelijke detaillering in de vorm van voegwerk, gevelafwerking, decoraties, metselpatronen,
roedeverdelingen in vensters, et cetera dient optimaal gerespecteerd te worden. Indien er sprake is van
eigentijdse interventies, dient de detailiering qua maat en schaal in overeenstemming te zijn met het historische
karakter van het pando
Afweging bij sloop
Indien in uitzonderlijke gevallen ondanks de monumentale waarden toch sprake is van een afweging tot gehele
of gedeeltelijke sloop van een rijksmonument of een gemeentelijk monument in het Maastrichts Planologisch
Erfgoed (MPE)dient een zorgvuldige belangenafweging plaats te vinden.
Dit wil zeggen dat bij de planvorming het volgende vereist is:
• een gefundeerde onderbouwing dat behoud niet mogelijk is (technisch en ruimtelijk).
• documentatie van de te slopen onderdelen in de vorm van een bouwhistorische rapportage met fotomateriaal
en opmetingstekeningen.
Archeologische toets bij graafwerkzaamheden
Indien er graafwerkzaamheden plaatsvinden dieper dan 40 cm is een toets, of een nader archeologisch
onderzoek uitgevoerd moet worden, verplicht indien:
• de ingreep gelegen is binnen een straal van 50 meter van een bekende vindplaats ofhistorisch relict, omdat
hierbinnen de kans groot is aanvullende informatie hierover aan te treffen (archeologische zone A)
• de ingreep gelegen is binnen de eerste stadsmuur (de zero-tolerance-zone ofwel archeologische zone A).
• De ingreep gelegen is binnen:
de eerste en tweede stadsmuur ofbinnen een historische dorpskern en een omvang heeft van minimaal
250 m2 (archeologische zone B)
het buitengebied en een omvang heeft van minimaal2500 m2 (archeologische zone C)
Gebrekenrapport, bouwtechnisch rapport en/of cultuurhistorisch rapport (met
bouwhistorisch onderzoek)
Indien de bouwkundige en/of monumentale kwaliteit van het object vooraf niet bekend is, kan het zijn dat bij de
planbeoordeling een onderbouwing hiervan wordt vereist. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar
de indieningverseisten 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.
Indien tijdens de uitvoering van vergunde werkzaamheden historische onderdelen (zowel wanneer dit
archeologische elementen als bouwhistorische elementen betreft) te voorschijn komen waarvan het bestaan
voordien niet bekend was, is de vergunninghouder verplicht dit te melden bij de gemeente Maastricht.

2.2

Algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen van
waardevolle groenelementen

• Behoud gaat v66r vernieuwen, vervangen of wijzigen. Indien toch voor vernieuwing, vervanging of wijziging
wordt gekozen vanwege bijvoorbeeld afsterven of ziekte, dient dit te geschieden vanuit deze
cultuurhistorische randvoorwaarden. De karakteristieke elementen en patronen in het landschap alsmede de
sporen die de natuur en de mens in het landschap hebben achtergeiaten, moet men zoveei mogelijk intact
laten en het uiterlijk daarvan zoveel mogelijk behouden, respecteren en zo mogelijk versterken.
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• Bij onderhoud en/of verandering moet men de plaatsing, vorm, groeiwijze, omvang en structuur respecteren.
Er dient zoveel mogelijk aansluiting gezocht te worden bij de omgevingsarchitectuur en de cultuurhistorische
karakteristiek.
• Bij herplant ofnieuwe beplanting dient uitgegaan te worden van de oorspronkelijke soort, tenzij deskundig
advies anders uitwijst.
• Geen schade in algemene zin mag worden toegebracht aan het waardevol groenelement alsmede moeten
snoei- en onderhoudswerkzaamheden en/of het gebruik van bestrijdingsmiddelen, dusdanig uitgevoerd
worden dat geen blijvende schade wordt toegebracht aan het waardevol groenelement.
• Bebouwing, aanleggen of slopen binnen, bij, op of aan een waardevol groenelement is aIleen mogelijk indien
de bestaande karakteristieken qua maat, schaal, materiaal en kleur gehandhaafd blijven.

2.3 Algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen in

cultuurhistorische attentiegebieden en beschermde
stadsgezichten
• Bij vernieuwing, vervanging of wijziging dient dit te geschieden vanuit deze cultuurhistorische
randvoorwaarden 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 enl ofverandering 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,
groenstructuren enz.
• Wijzigingen in het cultuurhistorisch attentiegebied ofhet beschermd stadsgezicht moeten afgestemd zijn op
de schaal en maat van de historische karakteristiek en het architectonisch idioom. Gevel- en raamindeling,
kleur- 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
bijvoorbeeld 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.

Inventarisatie Bestemmingsplan Tram1ijn Vlaanderen Maastrieht - Gemeente Maastriehtjuni 2013
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3 Inventarisatie en richtlijnen
3.1 Inventarisatie en specifieke richtlijnen dominante en
kenmerkende bouwwerken

ADRES

Bossehenveg ong.
Maastricht

GEGEVENS

Oorspronkelijke functie:
Huidige functie:

Duiker Zuid-Willemsvaart met aangrenzende muunverk van
het kanaal
idem.

STATUS

Dominant bouwwerk

OMSCHRIJVING

InIeiding
Duiker onder de Bosscherweg was oorspronkelijk de plaats waar het kanaal tussen de
ravelijnen B en C door de vestinglinie werd geleid.

Oostzijde van de duiker Ondel" de Bosschelweg

Bescbrijving
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 hetjaartalt82S. Bij de westelijke boog is de sluitsteen aan het zieht onttrokken. De
duiker is met modern metselwerk opgehoogd.
De duiker vonnt waarschijnlijk het enige deel van de Zuid-Willemsvaart dat nog
oorspronkelijk is gebleven, zowel qua afineting als materialisering. Elders is het kanaal
immers vaker verbreed. Oorspronkelijk lag de duiker in een kanaalvak dat dwars door
het glacis van de vestinggordelliep tussen de ravelijnen B en C door.

WAARDERING

Het bouwwerk is "dominant" gewaardeerd vanwege de architectuurhistorische,
typologische en cultuurhistorische waarden en meer in het bijzonder omdat:
de ruimtelijke structuur van de duiker in relatie tot het kanaal nog herkenbaar

is.

InventarisRti~
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De duiker een voorbeeld is van vroegnegentiende-eeuwse kanaalbouw, ten
tijde van koning Willem I.
de architectonische opzet van de duiker herkenbaar is.

RICHTLIJNEN

Waardevolle elementen die bijdragen aan bovengenoemde waardering zijn onder
andere:
• de individuele onderdelen van de duiker
• het oorspronkelijk muurwerk
• de natuurstenen elementen (hardsteen en baksteen).
• de decoratieve sluitstenen aan beide zijde van de duiker met de gekroonde "w" van
koning Willem I.
• de muur ten zuiden van de duiker met vier hardstenen afmeerstenen
• Het kanaalvak zelf
Algemeen:
• Voor de algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende bouwwerken,
alsmede de waardevolle cultuurhistorische elementen, zie paragraaf 2.1 van dit
rapport.
• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen van waardevolle
groenelementen, zie paragraaf 2.2 van dit rapport.
• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen in cultuurhistorische
attentiegebieden en beschermde stadsgezichten, zie paragraaf 2.3 van dit rapport.
Objectgericht:
• geen

ADRES

Bosscherweg ong.
Maastricht

GEGEVENS

Oorspronkelijke functie:
Huidige fullctie:

STATUS

Dominant bouwwerk

Kanaahnuur
idem.

Aftekening glacis in kadewand Zuid- Wil/emsvaart

OMSCHRIJVING

Inleiding
Kademuur van de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van de Bosscherweg met in de
kademuur de aftekening van de keermuur van het glacis van
Beschrijving
De historische kademuur bevindt zich aan de Bosscherweg op de plaats waar de
vernieuwde spoorbrug over de Zuid Willemsvaart wordt geleid.

Inventarisatie BestemmingspJan Tramlijn V1aanderen Maastricht - Gemeente Maasfl"iclrtjulli 2013
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De kademuur is alleen nog aan de noordkant van het kanaal oorspronkelijk gebleven.
De Zuid-Willemsvaart snijdt op deze plek door het oude glacis van de vestingwerken,
ter hoogte van het voormalige reduit tussen ravelijn B en C. Het glacis is duidelijk
gemarkeerd: in de bakstenen kade van het kanaal is middels een rollaag een helling
afgetekend.

Toelichting
Aan de buitenrand van aile verdedigingswerken en van de contrescarp beyond zich het
glacis, een flauw naar het maaiveld aflopend talud, dat vanaf de wal of gedekte weg met
vuur kon worden bestreken. De glacien zijn na de ontmanteling van de vestingwerken
nagenoeg overal verdwenen. Slechts op enkele plaatsen zijn er nog sporen of
overblijfselen van bewaard gebleven, waaronder de doorbraak die tot stand is gekomen
door de aanleg van de Zuid-Willemsvaart in 1825.
WAARDERING

Het object kademuur is "dominant" gewaardeerd vanwege zijn architectuurhistorische,
typologische en cultuurhistorische waarden en meer in het bijzonder omdat:
De kademuur in combinatie met een vestingmuur typologisch een bijzondere
constellatie vormt
de ruimtelijke structuur van de vestingwerken nog herlcenbaar is.
het een voorbeeld is van vroegnegentiende-eeuwse kanaalbouw uit de tijd van
koning Willem I.
Waardevolle elementen die bijdragen aan bovengenoemde waardering zijn onder
andere:
• de kanaalmuur in combinatie met de vestingstructuur
• het oorspronkelijk muurwerk
• de kanaalbedding van de Zuid-Willemsvaart

RICHTUJNEN

Algemeen:
•
Voor de algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende bouwwerken,
alsmede de waardevolle cultuurhistorische elementen, zie paragraaf 2 .1 van dit
rapport.
•
Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen van waardevolle
groenelementen, zie paragraaf 2.2 van dit rapport.
• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen in cultuurhistorische
attentiegebieden en beschermde stadsgezichten, zie paragraaf 2.3 van dit rapport.
Objectgericht:
• Geen.

ADRES

Industrieweg ong. Spoorwegonderdoorgang
NP Maastricht

6219

GEGEVENS

Oorspronkelijke funetie:
Huidige functie:

STATUS

Dominant bouwwerk

pnginn!o

Spoolwegonderdoorgang
Spoolwegonderdoorgang

FOTO'S

OMSCHRIJVING

Inleiding
Spoortunnel gesitueerd over Industrieweg, met daarop een enkelspoor van de spoorlijn
Maastricht-Hasselt. Deze spoorlijn werd aangelegd in 1856 door de in 1846 opgerichte
Aken-Maastrichtse Spoorwegmaatschappij. In 1853 was al de spoorverbinding tussen
Maastricht en Aken tot stand is gekomen en middels een spoorbrug over de Maas
werden beide lijnen aan elkaar gekoppeld.
Het reizigersverkeer van en naar Hasselt werd aanvankelijk afgehandeld via een
speciaal op de westelijke Maasoever aangelegd station bij de Boschpoort. Dit station lag
niet binnen de vesting, maar direct ten noorden ervan. Door tegenvallende activiteiten
op de lijn werd het gebruik van het station Boschpoort in 1861 reeds gestaakt. De
spoorverbinding met Hasselt was na de oorlog weinig rendabel, waardoor de lijn in 1975
werd gesloten.
Bescbrijving
De spoortunnel is opgetrokken uit rode baksteen met metselwerk in kruisverband. De
tunnel is symmetrisch van opbouw, waarbij aan weerszijde een rondboogvormige
onderdoorgang wordt geflankeerd door twee uitkragende bakstenen pilasters. Beide
pilasters zijn voorzien van een uitkragende sierrand en worden aan de bovenzijde
afgedekt met een rollaag. Ook de rondboog wordt gemarkeerd door rollagen. De breedte
van de spoortunnel was overigens berekend op de aanleg van een tweede spoor.

WAARDERING

RICHTLIJNEN

De spoortunnel heeft historisch-ruimtelijke waarde vanwege de ruimtelijke samenhang
in relatie tot de regionale ontwikkelingsgeschiedenis. Bovenal heeft de voormalige
spoortunnel cultuurhistorische waarde als relict van de opkomst en ontwikkeling van de
spoorwegen vanaf de tweede helft van de 1ge eeuw. Ook is de spoortunnel van belang
voor de historische geografie. Tenslotte is de spoortunnel gaaf en herkenbaar bewaard
gebleven en -in Maastricht- typologisch zeldzaam.
Algemeen:
• Voor de algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende bouwwerken,
alsmede de waardevolle cultuurhistorische elementen, zie paragraaf 2.1 van dit
rapport.
• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen in cultuurhistorische
attentiegebieden en beschermde stadsgezichten, zie paragraaf 2.3 van dit rapport.
Objectgericht:
nvt
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3

Inventarisatie en specifieke
richtlijnen
3.2 Inventarisatie en speci6eke richtlijnen
cultuurhistorische attentiegebieden

pngi1l8 le2

Inven~atie BeStemmiDpplan TrImillJn VlaanderenMaastricht - Gemeente Maastrichtjuni :l()13

GEBIED

:Beschermd stadsgezicht

STATUS

Cultnurhistorisch attentiegebied

FOTO'S

OMSCHRlJVING

Ben belangrijk gedeelte van de historische binnenstad bezit nog het stratenplan van de
middeleeuwse, in de 13de eeuw versterkte stad. De bebouwing in dit gedeelte is
overwegend monumentaal van karakter met als bijzondere accenten de Romaanse
O.L.Vrouwekerk, st. Jan, st. Servaas, het 15de eeuwse Dinghuis en het 17de eeuwse
stadhuis. De belangrijkste openbare ruimten zijn de Markt, het Vrijthof en het O.L.
Vrouweplein.
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De 13de eeuwse stadsmuur, die nog op veel plaatsen in de stad geheel of gedeeltelijk
aanwezig is, vormt een waardevolle herkenbare atbakening van het oudste deel van de
historische binnenstad.
De kavels zijn van oorsprong zeer smal (ca. 4 meter breed); in de hoofdstraten zijn de
kavels aanmerkelijk dieper dan in de zijstraten en dit is in de hoofdstraten bovendien
ook hel'kellbaar aan de hoogte van de daken (Grote Staat, Kleine Staat, Wolfstraat,
Smedenstraat, Vrijthof, Markt, Rechtstraat). De rooilijnen zijn in de lS de en 19de eeuw
rechtgetrokken, waarbij soms nieuwe straatwanden zijn gebouwd, zoals in de
Minckelerstraat (1787), Hoenderstraat (IS65), Maastrichter Brugstraat (zuidzijde:
IS78) en de Helmstraat (1910).
De panden bezitten overwegend drie bouwlagen; over het algemeen is de eerste
verdieping mindel' hoog dan de begane grondverdieping en is de tweede verdieping
weer lager dan de eerste.
Het stedelijk patroon werd aanvankelijk gevormd door radiale hoofdassen en
tangentiale dwarsverbindingen. De radiale ass en zijn de oude uitvalswegen richting Den
Bosch, Brussel en Tongeren die samenkomen bij de voormalige Maasbrug. Deze oude
uitvalswegen waren voor de aanleg van de tweede stadsomwalling (begin 14de eeuw)
waarschijnlijk al partieel bebouwd.
De radialen lopen van de stadspoolten in de eerste omwalling naar de poorten in de
tweede walmuur: de Boschstraat, de Brusselsestraat en de Tongersestraat.
De terreinen tussen de radiale hoofdassen zijn lange tijd onbebouwd gebleven. Pas in de
19de en 20ste eeuw trad geleidelijk een verdichting van de tussenliggende
binnenterreinen op. De rooilijnen van de radiale hoofdassen hebben het oude
natuurlijke verloop grotendeels behouden. kavelbreedte van 5-6 meter is aanmerkelijk
breder dan in de oude stadskern. Veel grote panden langs de radiale assen hebben nog
achterhuizen.
De hoogte varieert sterk, hoewel de meeste panden drie bouwlagen bezitten.
Het stedelijk patroon wijkt aan weerszijde van de Maas af van de radiale structuur. Deze
gebieden hebben een wervenstructuur met een regelmatig rechthoekig karakter dat
dwars op de rivier is georienteerd.
Op de linker Maasoever bezit het zuidelijke stadsdeel meer een organisch karakter
omdat de straten er mede bepaald zijn door de Jekerloop.
Vanaf de Maasbrug tot aan de Rechtstraat bleef de oorsponkelijke bebouwing langs de
Wijcker Brugstraat gehandhaafd. De straat had op deze plaats slechts een breedte van 11
meter: de overgang l1aar de 26 meter brede Stationsstraat is geraffineerd verzacht
doordat de verbl'eding in enkele kleinere stappen is gel'ealiseeerd. De bebouwing van de
kavels langs de Wilhelminasingel, Alexander Battalaan en Bourgognestraat yond plaats
tussen 1890 en 1915. De kavelbreedte is gemiddeld 6,5 meter. Bij de uitgifie van de
percelen werden stedebouwkundige eisen gesteld ten aanzien van de goothoogte,
hoekafsnijding en hoekaccentuering door middel van tympanous of torentjes.
Het straatbeeld van de binnenstad wordt in hoge mate gekenmerkt door een gesloten
karakter van straat- en pleinwanden en een fijnmazige pal'cellering. In de binnenstad
zijn de individuele panden als regel ondergeschikt aan het totaalbeeld van de stad.
Alleen in specifieke situaties komen vel'springingen voor in de rooilijn. De straatwanden
worden gevormd door overwegend lijstgevels met l'elatief weinig maar wei verfijnd
relief. Aileen panden uit recentere perioden kennen een grotere plasticiteit.
De vool'geve1s van de panden in het stadsdeel binnen de eerste omwalling dateren
overwegend uit de lorIe en 18de eeuw en zijn opgebouwd uit bakstenen muurvlakken
met hardstenen raam- en deuromlijstingen waarin vensters en deuren terugliggend zijn
geplaatst.
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Veelal zijn ook hardstenen of mergelstenen cordonlijsten, sier- en waterlijsten, alsmede
gootklossen, gevelstenen en ornamenten toegepast. Veel hardstenen kruisverdelingen
zijn uit de raampartijen weggebroken.
Het inwendige van l.,re en lSde eeuwse panden bevat veelal nog resten nit oudere
bouwperioden, zoals 16d & eeuwse balklagen en kelders die 80ms nog uit de 14de eeuw
dateren; de meeste kelders echter stammen uit de 16de en 17"& eeuw en zijn met
mergelstenen tongewelven gedekt. Achtergevels en tussenmuren tonen soms nog resten
van 16de eeuws vakwerk. Vaak zijn nog waardevolle 17"& en lS de eeuwse interieurs of
decoraties aanwezig.
De panden langs de hoofdassen binnen de tweede omwalling hebben lijstgevels uit de
tweede helft van de 17"& en lS de eeuw. De ramen zijn doorgaans gevat in hardstenen
segmentboogvormige omlijstingen.
De herenhuizen en hotels langs de Stationsstraat en de Wilhelminasingel zijn eind 19 8 begin 20e eeuw gebouwd in neostijlen met bouwornamenten en zijn hoofdzakelijk
uitgevoerd in pleisterwerk. Karakteristiek voor het Maastrichtse gevelbeeld is de
afwisseling van geschilderde en niet geschilderde gevels die een gevarieerd beeld geven
van de wisselende opvattingen over kleur in diverse historische perioden. De
binnenstad van Maastricht kent een zeer karakteristiek dakenplan. De meeste
historische panden hebben hoog opgaande daken -gemiddeld 45 graden- met de nok
evenwijdig aan de weg (maaslandse kappen) met opgaande brandmuren en gemetselde
schoorstenen.
Daarnaast komen eveneens mansardekappen en schilddaken voor. Voorts kennen de
meeste daken van oudsher nabij de aanzet van de kap een beperkt aantal dakkapellen
die soms gekenmerkt worden door een zeer uitbundige vormgeving.
Het kenmerkende historische dakvlak bestaat veelal uit gesmoorde pannen en de daken
van belangrijke historische panden zijn gedekt met leien. De overgang van gevel met
dakvlak wordt meestal gearticuleerd door de gootconstructie en een enkele keer door
een kroonlijst.
Zie ook de beschrijving behorende bij het aanwijzingsbesluit beschermd stadsgezicht
19S2 en 1988 integraal opgenomen in het rapport ruimtelijke karakteristiek.

WAARDERING

De historische stadskern behoort uit cultuurhistorisch, architectonisch en
stedenbouwkundig oogpunt tot de meest waardevolle delen van de gemeente. Het
bestaat uit een gevarieerd stadsbeeld van overwegend oude panden die sfeer- en
beeldbepalend zijn voor Maastricht. Niet aneen de historie en het bestaande is van
belang, maar ook de ontwikkeling. Stedelijk gebied verkeert in voortdurende
metamorfose. Het bestaande karakter van de bebouwing in de historische stadskern is
zeer waardevol en vraagt om een zeer zorgvuldig beheer. Ook de openbare ruimten
dragen daartoe bij.

RlCHTLIJNEN

Zie toelichting
• Voor de algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende panden, alsmede de
waardevolle cultuurhistorische elementen, zie paragraaf 2.1 van dit rapport.
• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud van de waardevolle groenelementen,
zie paragraaf 2.2.
• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen in cultuurhistorische
attentiegebieden, zie paragraaf 2.3.
Specifieke richtlijnen:
• Historische stratenplan, stadsmuren, en waterlopen dienen gerespecteerd te worden.
• Historische kavelbreedte respecteren (in de oude stadskern ca. 4 meter, tussen Ie en
2& stadsmuur ca. 5-6 meter en in Wyck ca. 6,5 meter).
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• De fijne parcellering en gesloten straat- en pleinwanden respecteren.
• Behoud van de individuele bebouwing van overwegend 3 bouwlagen in de
binnenstad.
• De rooilijnen staan over het algemeen direct aan de straat. Deze dienen behouden te
blijven.
• Laanstructuren zoals in de Stationsstraat, de Boschslraat, de Franciscus
Romanusweg en bij de singels (Wilhelminasingel, Prins Bischopssingel, Hertogsingel
en Statensingel dienen behouden te blijven.
• Waardevolle pleinen zoals het Ooze Lieve Vrouweplein en Vrijthof dienen
onbebouwd te blijven en de bomen en groenstructuur dienen gehandhaafd te blijven.
Zie ook aparte aanduiding op bestemmingsplankaart
• De inrichting van de openbare ruimten is zeer waardevol: het natuurstenen
kleinplaveisel voor de kleine straten en stegen, de grote natuurstenen keien voor
rijbanen in belangrijke straten. Deze inrichting respecteren.
• Historisch straatmeubilair behouden.
• Indien aanpassingen ofwijzigingen noodzakelijk zijn dienen deze zo uitgevoerd te
worden dat de vormgeving en ritmiek van het gevelheP.1d in tact blijft.
• Het vel'dient de voorkeur deuren en vensters vanwege hun materiaaltoepassing,
indeling en profile ring te handhaven of passend te maken bij het historisch karakter.
• Het kleurgebruik van gevels in de binnenstad afstemmen op het stedenbouwkundig
kleuronderzoek 1999. De huizen zijn overwegend ongeschilderd en voor het
metselwerk in het algemeen een donkerbruine steen gebruikt. Voor de binnenstad
geldt het uitgangspunt dat de woonbuurten een rustiger straatbeeld moeten krijgen
met ongeschilderde gevels en dat in het kernwinkelgebied wat meer variatie in
kleuren kan worden toegestaan. De uitvalswegen en de Maasoevers hebben een veel
lichter kleurgebruik en de singels rond de stad hebben door het gebruik van
overwegend donkere mangaanbruine stenen een vrij donkere kleurtonaliteit.
• Het historische dakenplan respecteren. De meeste historische panden hebben hoog
opgaande daken -gemiddeld 45 graden- met de nok evenwijdig aan de weg
(maaslandse kappen) met opgaande brandmuren en gemetselde schoorstenen.
Daamaast komen eveneens mansardekappen en schilddaken voor
• De kleur van de dakpannen ofleien van bebouwing in de binnenstad is in het
algemeen blauw-grijs. Incidenteel is zink als dakbedekking toegepast, m.n. bij
dakkapellen. Dit beeld bij voorkeur handhaven.
• Het gebruik van trespa, pvc-kozijnen, enz is niet gewenst.
• Omdat ieder initiatief of iedere ontwikkeling anders is dient maatwerk geleverd te
worden en kunnen nadere cultuul'historische randvoorwaarden aan de orde zijn.
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GEBIED

Lage Fronten (1815-1820)

STATUS

Cultuurbistorisch attentiegebied

FOTO'S

Vestinggracht Luge Fronten

Duiker onder de Bosscherweg

OMSCHRIJVING

Vestinglinie van de Nieuwe Bossche Fronten (Lage Fronten)

WAARDERING

De vestingwerken aan de noordzijde van Maastricht, hebben een belangrijke
cultuurhistorische en natuurhistorische betekenis. Zowel uit wetenschappelijke als
toeristische overwegingen bestaat er veel belangstelling voor dit cultuurgoed.
Vanuit militair-historisch oogpunt is het gebied van nationale betekenis omdat het een
groot aaneengesloten militair verdedigingsstelsel vormt met natle grachten, bastions en
kazematgebouwen.
Het wetenschappelijk belang van de Lage Fronten betreft zowel de vestingbouwkundige
als de natuurhistorische betekenis. De belevingswaarde is vanwege de bijzondere
natuurhistorische en cultuurhistorische kwaliteiten ook uitzonderlijk hoog.
De natuurhistorische waarde is onder andere bepaald doordat dit naast de Hoge
Fronten de enige natuurlijke vindplaats is van de muurhagedis in Nederland. Door de
bijzondere ligging en het ongestoorde karakter komen er bijzondere planten- en
diersoorten voor.
In het algemeen kan men concluderen dat het vestingstelsel van de Lage Fronten een
onverbrekelijk geheel vormt in samenhang met het Fort Koning Willem I dat in dezelfde
periode werd gebouwd. Samen met dit fort vormen de vestingwerken van de Lage
Fronten het sluitstuk van de Maastrichtse stadsverdediging ..
De bouwwerken in de linie van de Lage Fronten zijn tevens ~dominant" gewaardeerd :
zie hiervoor de inventarisatie van individuele objecten in het BP RMP.

RICHTLIJNEN

Zie toelichting
• Voor de algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende panden, alsmede de
waardevolle cultuurhistorische elementen, zie paragraaf 2.1 van dit rapport.
• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud van de waardevolle groenelementen,
zie paragraaf 2.2.
• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen in cultuurhistorische
atlentiegebieden, zie paragraaf 2.3.
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• VGor,hetgroenomiethoud WOl'cl!t v:efWe'l~n lHlar Itcl Belt l'Spi<ln Ho,ge:Vrl!Jll :e,n ·
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• Om de l>QteI11ie en ontwikkclin.gs.ti:toge]ijkh den Vtlll de Mtlus:brieltU:r.e vestingwel'k n
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3. Inventarisatie en specifieke
richtlijnen
3.3 Inventarisatie en specifieke richtlijnen
waardevolle cultuurhistorische elementen
LOCATIE

Bosscherveld

GEGEVENS

Spoorlijn Maastricht-Hasselt boogbrug over de voormalige vestinggracht

STATUS

Waardevol cultuurhistorisch element

FOTO'S

De bakstenen spaarbrug ave,' de vestinggracht

Restant van de spoOl'raiis van de lijn Maastl'ichtAken

OMSCHRIJVING

Objectbeschrijving
De spoorlijn Maastricht-Hasselt werd in 1856 als enkelspoor aangelegd door de in 1846
opgerichte Aken-Maastrichtse Spoorwegmaatschappij. Drie jaar eerder was al de
verbinding tussen Maastricht en Aken tot stand is gekomen. Deze spoorweg behoort
daarmee tot de eerste fase van het proces waarin Maastricht bij het spoornetwerk
betrokken raakte. De onderhavige verb in ding met Hasselt werd middels de
tegelijkertijd gebouwde spoorbrug over de Maas gekoppeld aan de verbinding
Maastricht-Aken. Hierdoor kon Maastricht een rechtstreekse verbinding Hasselt-Aken
garanderen. De spoorlijn werd ten noorden van de stad aangelegd omdat aIleen daar de
ruimte beschikbaar was (inclusief oprit) voor een oeververbinding binnen de vesting.
Ten behoeve van de verbinding met Hasselt werd op de westelijke Maasoever een
(extra) station opgericht, station Boschpoort. Het station werd aangelegd even ten
noorden van de gelijknamige stadspoort, maar was geen onverdeeld succes; zo werd het
in 1861 tijdelijk opgeheven omdat er te weinig reizigers gebruik maakten van deze halte,
Industrielen in de omgeving van station Boschpoort - met name Petrus Regout - grepen
de mogelijkheid aan om te ijveren voor een goederenstation nabij de alhier gelegen
fabrieken, hetgeen pas in 1903 werd gerealiseerd. Daartoe werd een aftakking in
zuidwestelijke richting gerealiseerd, met een spoorbrug over de vestinggracht van de
Bossche Fronten. Deze aftakking eindigde bij de fabrieksterreinen van Regout even ten
noorden van de Capucijnenstraat. Na de Tweede Wereldoorlog - to en de brug over de
Maas werd vernield - is de spoorlijn met bouw van de nieuwe spoorbrug in 1957 weer in
werking getreden. De verbinding met Hassell was echter weinig rendabel, waardoor de
lijn in 1975 werd gesloten.
Een van de factoren die van invloed waren op de spoorwegtracering, was de nationale
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defensie. De spoorlijnen moesten buiten het schootsveld liggen, maar eventuele
oeververbindingen werden het Hefst binnen de wallen gerealiseerd. In het geval van de
spoorverbinding tussen Maastricht en Hasselt (1856) betekende dit dat de lijn
noordelijk van de stad kwam te liggen omdat alleen door de ruimte (inclusief oprit)
aanwezig was voor een oeververbinding binnen de vesting.
De eis van de vestingwet (1814-1853) dat binnen de eerste gordel een voorlopig statioll
aIleen met brandbaar materiaal gebouwd mocht worden, noopten tot gebouwen met
een tijdelijk karakter. Ze werden in stijl- en regelwerk uitgevoerd, een soort van
vakwerkbouw met een balfsteens wanden, die waren afgestreken met cement. Tot aan
de ontmanteling zou dit in Maastlicht gebruikelijk blijven.
De Iijn naar Hasselt kreeg een extra balte op de andere oever bij de Boschpoort: niet
binnen de vesting, maar op Maastricbts grondgebied direct ten westen van de ZuidWillemsvaart. Die werd op dat punt tot een havenkom verb reed om de overslag van
goederen mogelijk te maken.
De lijn splitst zich af van de hoofdlijn ter boogte van de voormalige Sint Maartenspoort.
Na de spoorbrug over de Maas kruist de lijn (lf~ Bosscherweg (gelijkvloers) om
vervolgens overdwars de Zuid-Willemsvaart over te steken middels een spoordek over
gewalste liggers. Vanaf dit punt gaat de spoorlijn verder in noordelijke richting, parallel
lopend met de Zuid-Willemsvaart. De spoordijk bevindt zicb op een hoogte van circa
twee tot vijf meter boven het maaiveld. De Fort Willemweg wordt gekruist middels een
viaduct.
Daarbuiten kruist de spoorlijn de Industrieweg middels een spoortunnel. Vanaf deze
tunnel buigt de Iijn af in noordwestelijke ricbting om de Brusselseweg en Kantoorweg te
kruisen middels respectievelijk een spoorbrug en spoortunnel. Vanaf de laatste
genoemd spoortunnel daalt de spoordijk af naar maaiveldniveau, alwaar zich precies op
de Nederlands - Belgische grens een onbewaakte spoorwegovergang bevindt, waarvan
nog enkele relicten, zoals waarschuwingstekens bewaard zijn gebleven.
Ter hoogte van punt waar de spoorlijn parallel gaat lopen met de Zuid-Willemsvaart,
buigt een spoor af in zuidelijke richting naar het voormalige station Boschpoort, dat
echter maar vijf jaar als zodanig gefunctioneerd beeft. De spoorlijn gaat middels een
bakstenen boogbrug over de voormalige vestinggracht van de Lage (Bossche) Fronten
naar het tel'rein waar het goederenstation was gelegen.
De spoorweg is tamelijk gaaf bewaard gebleven. Bij de kruising met de Bosscherweg zijn
nog enkele relicten van de voormalige spoorwegovergang bewaard gebleven, al is de
spoorwegovergang recent gerenoveerd. Deze waarschuwingstekens zijl1 el' ook bij de
kleine overgang bij de grens. Ook zijn er nog de twee genoemde spoortunnels over
Industrieweg en Kantoorweg; beide zijl1 als zelfstandig monument op de Gemeentelijke
Monumentenlijst opgenomen. Ditzelfde geldt voor de spoorbrug over de Havenkom en
de spoorbrug over de Maas. Het spoorviaduct over de Brusselseweg, voorzien van de
fraaie octagonale zuiltjes, geniet de status van Rijksmonument. De twee stations van
deze lijn op Nederlands grondgebied - het kopstation in Wyck en Station Boschpoort bestaan helaas niet meer. Dit is voor een belangrijk deel een gevolg van de vestingwet
(1814, 1853) waarin werd bepaald dat binnen de eerste gordel de 'voorlopig' stations
slechts een tijdelijk karakter hadden.
Binnen het bestemmingsplan RMP valt het zuidelijke deel van de spoorlijn, met de
verbinding naar Hasselt naar het noorden en de verbinding naar het goederenstation in
het zuidwesten. Onderdelen hiervan zijn het (vernieuwde) spoordek over de ZuidWillemsvaart en de bakstenen boogbrug over de voormalige vestillggracht.
WAARDERING

Het spoorwegtrace is van historische waarde als herinnering aan de spoorlijn
Maastricht-Hasselt en aan het inmiddels verdwcncn station Boschpoort.
De restanten van de Iijn hebben een historisch-infrastructurele waarde.

Waardevolle onderdelen, afgezien van het trace, zjjn de bakstenen boogbl'ug over de
vestingwerken en de restanten van de spoorrails, her en der in het landschap,
RlGHTUJNEN
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3. Inventarisatie en specifieke
richtlijnen
3.3 Iilvelitarisatie en specifieke richtlijnen
waardevoDe groenelementen

ADRES

GEGEVENS

Lage Frontweg
Oorspronkelijke functie:
Huidige functie:

vestingwerken
nvt

STATUS

Kazemat van J'aveliin a

OMSCHRIJVING

Cow·tine A-B, de loskade en bastion B (links)

Inleiding
Restanten van het vestingstelsel 'De Nieuwe Bossche Fronten', gebouwd tussen 1816 en
1823, ter versterking van de noordelijke verdedigingslinie van Maastricht. Het steisel
bestond aanvankelijk uit vier bastions met courtines, ravelijnen, reduits en een gedekte
weg met glacis.
Geschiedenis
De meeste vestingwerken in het noordelijk deel van Maastricht werden in het begin van
de 1ge eeuw onder het bewind van Koning Willem I vernieuwd. Deze vestingwerken
waren buiten de Boschpoort gelegen en werden daarom ook weI de (Nieuwe) Bossche
Fronten genoemd. Dit gebied was een van de Lage Fronten van de vesting, hetgeen
betekende dat de grachten (aanvankelijk) van water uit de Maas werden voorzien. In dit
laaggelegen gebied had het Franse Ieger in 1794 de aanval op de stad ingezet en de
vesting was aan deze zijde geheel verwoest. Onder het Napoleontische bewind werd in
1803 een reconstructieplan voor het noordelijk vestingfront opgesteld, maar pas onder
Willem I werd op basis van het Franse plan de daadwerkelijke modernisering van dit deel
van de Lage Fronten aanbesteed. De Nieuwe Bossche Fronten werden tussen 1816 en
1818 aangelegd.
Beschrijving
De Nieuwe Bossche Fronten bestonden uit vier bastions (A tim D) en drie ravelijnen (a
tim c). De bastions lagen op enige afstand van elkaar en waren door een tussenliggend
stuk muur, de courtine, met elkaar verbonden. De ravelijnen vulden, net als de lunetten
in de linie, de inspringende hoeken tussen de bastions op. In het complex waren zes
kazematten opgenomen. In het begin van de 20 ste eeuw werd de vestinggracht uitgediept
en verbreed zodat de gracht bereikbaar voor schepen met grondstoffen voor de
aardewerkfabriek De Sphinx. Langs de vestingmuren is toen door aanlanding een groene
overgangszone ontstaan. Zie voor de uitvoerige beschrijving de beschrijving van de
vestingwerken Lage Fronten

WAARDERING

Het ensemble van bouwwerken is als cultuurhistorisch groenelement gewaardeerd
vanwege de cultuurhistorische waarden en meer in het bijzonder omdat:
het vestingstelsel de Nieuwe Bossche Fronten onderdeel uitmaakt van de
ontwikkeling van de vestingwerken van Maastricht en zodoende van
cultuurhistorische waarde is.
dit het enige gedeelte van de vesting was, waar de stad door middel van natte
grachten werd verdedigd en daarom bijzonder is.
de ruimtelijke structuur van de vestingwerken nag herkenbaar is.

het stelsel sterk bepabmd is voor de latere ruimtelijke ontwikkeJingen iii het
gebied.
Waardevolle elementen die bijdragen aan bovengenoemde waardering zijn onder andere:
• het oorspronkelijk muurwerk met verscbillende bijzondere plantensoorten en de
beschermde muurhagedis.
• de natuurstenen elementell (hardsteen en mergel).
• de vestinggracht met de daarln voorkomende flora,en fauna
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