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De manschappenkantine

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.
De Tapijnkazerne werd tussen 1916 en 1919 gebouwd onder beheer van kapitein C.E.
Blaauw op het terrein van de Kommen: deze naam herinnert aan de inundatiekommen,
die vanaf de zeventiende eeuw ten zuiden van de stad als een natte verdedigingsgordel
hebben gelegen. De kazerne is later vernoemd naar Sebastiaan Tapijn die Maastricht in
1579 heldhaftig doch vergeefs tegen de Spaanse belegeraars verdedigde en dit met zijn
leven moest bekopen.
In 1951 waren er plannen om de kazerne uit te breiden met een garage, een
onderdeelwerkplaats en een les- en logiesgebouw met een officiersmess. Het nieuwe lesen legeringsgebouw, een creatie van architect P. de Ruiter, zou op een deel van de plaats
van het achterliggende hertenkamp komen te liggen en er waren plannen om het
hertenkamp geheel op te doeken. Door inspanningen van de gemeenteraad en de
Maastrichtse bevolking werd de rest van het hertenkamp echter niet bebouwd en in
functie gelaten.
De nieuwe manschappenkantine is in februari 1955 voltooid. In dit nieuwe gebouw was
een zaal voor manschappen, een biljartzaal en een lees- en schrijfkamer. Het gebouw doet
tot op de dag van vandaag dienst als bar voor de militairen in de kazerne. Sinds enkele
jaren draagt het de naam ‘Anchor Inn’ en is het een ‘all ranks’ bar.
Eveneens in de jaren 1954-1955 werden de drie paviljoens aangepast aan de eisen van de
nieuwe tijd. De oude privaten die buiten de gebouwen lagen werden buiten gebruik
gesteld en de aanwezige ‘nachtprivaten’ werden uitgebreid en omgebouwd tot
volwaardige inpandige toiletruimtes in aanbouwen. De keuken en de eetzaal voor
manschappen werden in 1956 ingrijpend verbouwd. Men ging toen in de kazerne over op
het cafetariasysteem en in de eetzaal moest in verband met dat systeem zitruimte voor de
helft van de kazernebezetting zijn. In 1959 werd het oude badhuis gesloopt en vervangen
door een nieuw gebouw.
Beschrijving
De manschappenkantine:
De manschappenkantine ligt ten westen van de ziekenboeg en dateert uit 1955. Het
gebouw heeft een groot basisvolume met een rechthoekig grondplan, waaraan aan de
oostzijde een iets lager entreegebouw aansluit en enkele lagere aanbouwen. Deze

bouwdelen zijn één bouwlaag hoog en worden gedekt met een halfrond betonnen dak met
bitumen afdekking. Aan de zuidoostzijde is een halfronde zaaluitbouw met een plat dak
en betonnen gootlijst.
Het gebouw heeft een dragende betonconstructie met muurvlakken van gele baksteen.
Onder de dakrand van het hoofdvolume is een betonnen sierlijst met ruitvormen.
De toegang aan de oostzijde heeft een brede, gestucte blokomlijsting en vernieuwde
deuren. Links en rechts van de toegang zijn kleine rechthoekige vensters met keramische
onderdorpels en stalen vierruits ramen. Het hoofdvolume heeft aan de zuidzijde
gevelhoge puien met betonnen tussenpijlers en stalen ramen, waarboven groene
zonwering is aangebracht. De bovenste ramen zijn dichtgezet. In de halfronde uitbouw is
een vensterpui met stalen 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 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.

de gebouwen uit 1953-1955 architectuurhistorische betekenis hebben vanwege de
esthetische kwaliteit van het ontwerp.

het les- en legeringsgebouw en de manschappenkantine een bijzonder
materiaalgebruik, bijzondere detaillering en bijzondere ornamenten hebben, zoals de
decoratieve betonnen elementen (sierlijsten, gebogen dakvormen), het bakstenen
siermetselwerk en de oorspronkelijke stalen ramen en gebogen puien.

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:

de stalen glaspuien (recht en gebogen)

betonnen sierelementen (dakrand, sierlijst)

het siermetselwerk

de gestucte toegangsomlijsting van de manschappenkantine

RICHTLIJNEN

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.

