ADRES

Tapijnkazerne 5
6211 KD Maastricht

GEGEVENS

Objectnaam:
Oorspronkelijke functie:
Huidige functie:

STATUS

Dominant bouwwerk
GM-3869

Tapijnkazerne
Latrinegebouw
leegstand

FOTO’S

Latrinegebouw

OMSCHRIJVING

Inleiding
Tapijnkazerne uit 1916-1919, met toevoegingen uit 1953 en later, gelegen binnen de
bebouwde kom en deels binnen en deels buiten het beschermd stadsgezicht van
Maastricht.
Beschrijving
Latrinegebouw:
Tussen de bibliotheek en de legeringsgebouwen staat een klein vrijstaand éénlaags
latrinegebouw uit de eerste bouwfase. Het heeft een zadeldak met een breed overstek dat
gedekt is met rode kruispannen. Aan het dak is een geprofileerde dakgoot op houten
klossen en consoles. Het gebouwtje is opgetrokken in bruinrode baksteen. In de kopse
gevel is een toegang met een originele dubbele houten paneeldeur. Daarboven zijn
smalle, hoge luchtopeningen in het metselwerk. In de zijgevels zijn kleine vierkante
vensters met houten ramen.

WAARDERING

Het bouwwerk is “dominant” gewaardeerd vanwege zijn historisch-ruimtelijke
samenhang en architectuurhistorische waarden en cultuurhistorische waarden en meer
in het bijzonder omdat:

het complex deel uit maakt van een vroegtwintigste-eeuwse herinrichting van het
gebied in het voormalige zuidelijke front van de Maastrichtse vestingwerken,
waarvan de oorspronkelijke ruimtelijke structuur nog herkenbaar aanwezig is.

het complex mede in relatie tot zijn omgeving een bijzondere beleving heeft en
belangrijk is voor de identiteit van de omgeving. De militaire functie is een
voortzetting van de verdedigende functie van de vestingwerken.

Het gebouw architectuurhistorische betekenis heeft vanwege de esthetische
kwaliteit van het ontwerp.

het object een typologische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de gaafheid van het
object; de hoofdgebouwen van de oorspronkelijke opzet zijn nog gaaf bewaard
gebleven.

het object betekenis voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een
militaire ontwikkeling bezit.
Waardevolle elementen die bijdragen aan bovengenoemde waardering zijn onder andere:
• siermetselwerk
• overkragend zadeldak

•
•
•
•
RICHTLIJNEN

rode kruispannen
geprofileerde dakgoot op houten klossen
ventilatie-openingen
de gootlijsten

Algemeen:
• Voor de algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende panden, alsmede de
waardevolle cultuurhistorische elementen, zie paragraaf 2.1 van dit rapport.
Objectgericht:
• Bij voorkeur storende elementen, zoals airconditioningkasten, hekwerken, antennes
verwijderen indien niet meer functioneel.
• Herstel van de deels dichtgemetselde ventilatie-openingen

