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Jaarverslag 2019 
 
Verslag van de secretaris 
  
Het bestuur van Stichting Maastricht Vestingstad (SMV) bestond in 2019 aan de volgende acht bestuursleden: 
Koos Consten (voorzitter), Chrit Masotte (penningmeester), Han Bergs (secretaris),  Leon Wijckmans, Toon 
Jenniskens, Hans Beckers, Ton Henrar en Wim Voogt.  
Vanwege familie- en gezondheidsredenen heeft Leon Wijckmans afscheid genomen.  
Toegetreden zijn twee nieuwe bestuursleden, de heren Davy Pieters en Maurice Casanova. 
 
Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal vrijwilligers die een grote bijdrage leveren aan de doelstellingen 
van  SMV. Ze treden op als gastheer of gastvrouw in de Helpoort om bezoekers te informeren over de grote 
Maastrichtse vestinggeschiedenis.  Ze verzorgen rondleidingen in de Maastrichtse vestingwerken, waardoor de 
SMV  inkomsten kan verwerven. Ze bezoeken jaarlijks Maastrichtse basisscholen, in het kader van het 
scholenproject, waarbij de leerlingen van de hogere klassen kennis kunnen maken met de roemrijke 
Maastrichtse vestinggeschiedenis. Ze verlenen assistentie wanneer ambtenaren van Gemeente Maastricht 
daarom verzoeken. Ze maken reportages van actuele werkzaamheden die uitgevoerd worden aan Maastrichtse 
vestingwerken. 
Kortom: zonder hen, die, let op, al het werk onbetaald uitvoeren,  zou SMV veel van haar doelstellingen niet 
kunnen realiseren. Het bestuur is daarom zeer trots op haar vrijwilligers en bedankt hen voor hun enorme 
toewijding en inzet.  
Daarnaast is SMV ook trots op al haar  “Vrienden van de Vesting”. Onze  “Vrienden” (oftewel onze donateurs)  
steunen SMV op financieel gebied, waarvoor heel hartelijk dank. 
 
Zoals inmiddels bekend, zijn in 2019 de statuten van SMV gewijzigd, zodat het bestuur nu is opgesplitst in een 
Dagelijkse Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur. Het DB van SMV bestaat uit voorzitter, penningmeester en 
secretaris. Het houdt om de vier weken een vergadering, vaak bijgestaan door andere SMV-bestuursleden. Het 
Algemeen Bestuur bestaat uit het DB en alle overige SMV-bestuursleden. Zo worden besluiten met grote 
importantie altijd door het Algemeen Bestuur genomen. Het Algemeen Bestuur vergadert twee maal per 
kalenderjaar. 
Naast Stichting Maastricht Vestingstad bestaat ook dochter Stichting Vestingmuseum Maastricht (afgekort 
VMM). Deze stichting zal per 1 januari 2020 een aantal activiteiten, die formeel nog onder paraplu van Stichting 
Maastricht Vestingstad vallen, gaan overnemen. Het betreft  o.a. contractuele zaken die dan zijn ondergebracht 
bij VMM, denk aan betaling huur Helpoort aan Gemeente Maastricht, verzekeringen, energie en water en 
dergelijke. 
 
In 2019 zijn dertien DB SMV-bestuursvergaderingen gehouden en twee Algemene SMV-bestuursvergaderingen. 
De volgende onderwerpen zijn onder andere aan de orde geweest: 
 
Scholenproject 
SMV ontvangt van Stichting Kannunik Salden voor een periode van drie jaar een maximale subsidie  van 2000 
euro, waardoor het mogelijk wordt om Maastrichtse basisschoolleerlingen van de hoogste klassen gratis kennis 
te laten maken met de Maastrichtse vestinggeschiedenis. Zoals al vermeld, brengt dan een aantal van onze 
vrijwilligers een bezoek aan de basisschool, zij geven dan uitleg over de vestingwerken. Op een later tijdstip 
worden de leerlingen uitgenodigd voor een bezoek aan de Helpoort en wordt daarna een rondleiding gegeven 
langs en over de zuidelijke middeleeuwse verdedigingswerken richting het standbeeld van D’Artagnan, gevolgd 
door een rondleiding in de Kazematten bij Bastion Waldeck. Nu is constructie van de subsidie zo, dat hoe meer 
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scholen deelnemen hoe hoger de subsidie voor SMV zal zijn (tot een maximum van 2000 euro). Nu waren in 
2019 31 Maastrichtse basisscholen aangeschreven en helaas hebben 6 daarvan op de uitnodiging gereageerd. 
De penningmeester zal in zijn financieel verslag daar nog een opmerking over gaan maken. 
 
Deelname aan “Erfgoed Beweegt” 
Vorig jaar zijn vier Maastrichtse organisaties gestart met een onderlinge samenwerking, te weten het RHCL, St 
Sint Servaas, SMV en Stichting Industrieel Erfgoed. Zo heeft SMV bijvoorbeeld op deze manier contact gelegd 
met het RHCL om o.a. de vestingtekeningen van Jan Brabant  gedigitaliseerd in hoge resolutie te verkrijgen. 
Met trots kan nu gemeld worden dat deze bijzondere tekeningen inmiddels zijn geplaatst op Touchschermen in 
de Helpoort. Het leuke daarvan is, dat men met behulp van het touchscherm, door “in te zoomen”, vele 
interessante details zelfstandig bekeken kunnen worden. 
 
Touchschermen 
Het woord touchscherm viel al in de vorige alinea. Via een extra financiële ondersteuning (subsidie) van 
Provincie Limburg heeft SMV nog twee nieuwe touchschermen  kunnen aanschaffen met inbegrip van krachtig 
Intel NUC computers plus bijbehorende software. Zo zijn we zelfstandig nu in staat om allerlei vesting 
gerelateerde onderwerpen op de touchschermen te kunnen presenteren. Er zijn nu in totaal drie 
touchschermen.  
 
Werkgroep 2022/2023 
Zoals bekend zal over enkele jaren het 350 jaar geleden zijn dat Lodewijk XIV (Franse zonnekoning)  een oorlog  
was begonnen tegen de toenmalige Nederlandse Gewesten. 1672 werd later zeer bekend als “het rampjaar”. 
1673 heeft Lodewijk eigenhandig Maastricht veroverd. SMV is ook benaderd om deel te nemen aan een project 
ter herinnering aan deze historische feiten. De eerste contacten met Naarden, Wezel en Parijs zijn inmiddels al 
gelegd. Plannen zijn nu om een reizende tentoonstelling te gaan opzetten. De werkgroep bestaat inmiddels uit 
een aantal professionele krachten, zij zullen de daadwerkelijke tentoonstelling (regionaal) vorm gaan geven. 
Daardoor is de inbreng van SMV bescheidener geworden. Het bestuur van SMV onderhoudt wel nog de 
contacten, en blijft daardoor wel nog op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 
 
3D-scan hoge fronten 
In 2019 is het gangenstelsel van de Kazematten een aantal weken gesloten geweest.  
Gemeente Maastricht heeft opdracht gegeven om van alle (toegankelijke) gangen een 3D scan te gaan maken. 
Hierdoor wordt zeer gedetailleerde informatie verkregen. De Gemeente heeft hier in eerste instantie een 
technische bedoeling mee. Door op gezette tijden deze 3D-scans te herhalen kunnen versies van deze scans 
later vergeleken worden. Zo kan dan relatief vlot achterhaald worden of er bijvoorbeeld gedeeltes van gangen 
zijn die tussentijds aan het verzakken zijn. Het is natuurlijk uitstekend dat Gemeente Maastricht een waakend 
oog houdt op onze Kazematten. 
Een bijkomend voordeel is ook, dat Gemeente Maastricht beloofd heeft om ook een kopie aan SMV te 
verstrekken. Gezien het bezit van onze Touchschermen, kunnen we daarop die 3D-scan plaatsen, zodat straks  
bezoekers van het Vestingmuseum “al swipend” een virtuele tocht kunnen gaan maken “in de Kazematten”. 
We wachten met spanning af. 
 
3D-scan Maastrichtse maquette (1747-1748) 
In het jaarverslag van 2018 werd daar kort al iets over gemeld. De 3D-scan van de Maastrichtse maquette in 
Lille is inmiddels uitgevoerd. SMV probeert ook van deze scan een kopie te bemachtigen zodat ook deze op een 
van onze touchschermen getoond kan gaan worden. In het kader van educatie gaat dit dan schitterend 
materiaal zijn, waar ook straks de bezoeker van het Vestingmuseum zich “een weg door de maquette heen” 
kan swipen. 

Stichting Vestingmuseum Maastricht (VMM) 
Naast een zakelijke overdracht van SMV aan Stichting Vestingmuseum Maastricht, zijn er binnen het bestuur 
van VMM vele vergaderingen gehouden waarbij een grote nadruk werd gelegd op de toekomstige inrichting 
van het Vestingmuseum. Om een en ander beter gestructureerd te gaan krijgen is de hulp ingeroepen van een 
binnenhuisarchitect. Deze heeft de bestaande situatie van de “inboedel” van de Helpoort onderzocht en heeft 
op basis daarvan gerichte adviezen gegeven hoe straks de nieuwe inrichting gerealiseerd kan gaan worden. 
Deze aanpak gaf meteen ook meer inzicht aan het bestuur, welke processen doorlopen moeten gaan worden. 
Er werd gewerkt aan de totstandkoming van een totaalplan. Dit betekent niet dat het totaalplan meteen 
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gerealiseerd kan worden, dit is immers sterk afhankelijk van de financiële situatie. Het totaalplan dient mede 
om betere, gefundeerde subsidieaanvragen te kunnen gaan doen bij lokale – en landelijke subsidie 
verstrekkers. De subsidieaanvragen zijn inmiddels op de bus gedaan. Begin 2020 worden reacties verwacht van 
de aangeschreven subsidieverstrekkers. 
 
Multimedia (werk) groep 
Deze groep houdt zich bezig met het maken van vesting gerelateerde foto’s en filmpjes. Ook op actuele 
“vesting gerelateerde” zaken wordt gelet. Zo worden er bijvoorbeeld filmopnames gemaakt van activiteiten, 
zoals restauraties, die plaatsvinden in Maastrichtse vestingwerken, waarbij deskundigen mede uitleg geven. 
Een ander voorbeeld is, voorjaar 2019,  de inmiddels beroemde instorting (ontstane bres) van een deel van de 
courtine tussen Poort Waerachtig en rondeel de Vijf Koppen. Dit alles in het kader van documentatie. Plannen 
om opnames van (gedeelten van) vestingwerken te maken vanuit drones zijn helaas nog niet uitgevoerd.   
 
Rondleidingen/lezingen voor vrijwilligers en Vrienden van de Vesting 
Paasmaandag 2019:  Opening seizoen 
Zaterdag 4 mei 2019:   Lezing Nieuwe Bossche Fronten door Jos Notermans 
Zaterdag 21 september 2019:  Lezing over Frans-Vlaanderen door Toon Jenniskens 
Zaterdag 28 september 2019:  Excursie Henegouwen, Frans-Vlaanderen 
 
Opleiding tot Vestinggids 
In  2018 zijn vele theorielessen gehouden inzake opleiding tot vestinggids. Planning was dat in 2019 een aantal 
praktijklessen zouden volgen. Helaas is dat door omstandigheden niet uitgevoerd. Plan is om dat in 2020 alsnog 
te gaan oppakken 
  
WOZ-aanslag ontvangen voor de Helpoort 
SMV heeft voor het eerst in 2018 een WOZ-aanslag ontvangen van de Helpoort. Bleek in de aanslag verkeerde 
kadastrale panden te zijn vermeld. SMV is in beroep gegaan tegen deze aanslag. Het resultaat is uiteindelijk 
positief voor SMV, de betaalde gelden zijn weer teruggestort op onze rekening. 
 
Opbrengsten Helpoort 
De geldelijke opbrengsten, gedoneerd door bezoekers van de Helpoort, vallen helaas ook in 2019 erg tegen. 
Ondanks door een nog groter bezoekeraantal in 2019 (11500 getelde bezoekers) ten opzichte van 2018 (10800 
getelde bezoekers)  
Gezien de relatieve hoge huur, die Gemeente Maastricht voor de Helpoort vraagt  en ook andere vaste lasten 
lukt het nog steeds niet om kostendekkend te zijn. Dit geeft extra zorgen. Een oplossing om extra inkomsten te 
generen is het vragen van entreegeld.  Plan is nu om entree te gaan heffen vanaf Paasmaandag 2020. 
 
Fort Willem 
Op 29 augustus werd het fort feestelijk geopend door onze wethouder Dhr. Krabbendam. 
SMV heeft inmiddels plannen gemaakt om dan op zaterdag- en zondagmiddag  rondleidingen in het fort te 
gaan verzorgen. Echter door winterslaap van aanwezige vleermuizen in het fort wordt het geven van 
rondleidingen extra bemoeilijkt/beperkt. Verder zijn er nog andere problemen die het geven van rondleidingen 
bemoeilijken, zoals wateroverlast in een gedeelte van de gangen veroorzaakt door het aanwezige zwembad. 
Het water van het zwembad wordt nog steeds in de gangen gedumpt. Een ander probleem vormt het 
ontbreken van een altijd begaanbaar pad in het midden van de droge gracht van het fort.  
 
Reguliere Vestingoverleg 
Het regulier vestingoverleg wordt vast bezocht door onze voorzitter en penningmeester. Via dit overleg geeft 
SMV adviezen en aanbevelingen. Zo zijn er  o.a door SMV en Stichting Menno van Coehoorn aanbevelingen 
gedaan na instorting van een gedeelte van de courtine tussen Poort Waerachtig en de Vijf Koppen om een 
archeologisch en bouwhistorisch onderzoek uit te gaan voeren. Gemeente Maastricht heeft aangegeven dit 
zeker mee  te nemen in de (herstel) plannen.  Het onderzoek is uitgevoerd, maar het is nog op wachten 
Gemeente wat betreft de resultaten. 
 
Alvast een kleine vooruitblik 2020… 
Nadat we in voorgaande jaren aangedrongen hebben een historisch verantwoorde verbinding tussen de Hoge 
Fronten en de Nieuwe Bossche Fronten is die door de Gemeente Maastricht gerealiseerd. Het wandelgebied 
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dat ontstaan is, is zeer de moeite waard. Natuurlijk juichen we een festivalterrein aldaar toe ofschoon we 
natuurlijk t.a.v. het gebruik daarvan en eventuele schade aan de vesting zeer waakzaam blijven. Zaak is om in 
dat “nieuwe “ frontengebied historisch verantwoorde rondleidingen te gaan verzorgen. We zoeken daarom 
naar vrijwilligers die ons daarbij kunnen ondersteunen. Een passende opleiding hoort daar natuurlijk bij. Ons 
tweede actiepunt qua rondleidingen is het gevolg van een wederom met succes ijveren van een restauratie van 
Fort Willem. We gaan daarin ook samenwerken met de speeltuin aldaar, om zoveel mogelijk jonge 
Maastrichtenaren dit fort te laten ervaren. Het derde actiepunt betreft de advisering van de restauratie van de 
omwalling tussen Rondeel de Vief Köp en de Poort Waerachtig. We hebben samen met Jos Notermans van 
Stichting Menno van Coehoorn het college geadviseerd inzake de restauratie en wat er nog meer wenselijk is in 
die omgeving. Met enige nadruk hebben we o.a. gevraagd om de kazematten van de rondelen als een 
historisch ensemble in te mogen richten. 

De voorbesprekingen voor de tentoonstelling over 1672/1673 zijn in volle gang. Inmiddels hebben drie 
personen verklaard als beschermheer/-dame te willen fungeren: Gouverneur Theo Bovens, burgemeester 
Anne-Marie Penn-ter Strake en de honorair consul van Frankrijk Camille Oostwegel 

De contacten met o.a. Dhr. Jos Mosmüller, specialist o.a. op het gebied van de tachtigjarige oorlog en Dhr. Jos 
Notermans, vestingdeskundige, worden geïntensiveerd. 

De belangrijkste ontwikkeling is natuurlijk het veranderen van het infopunt Helpoort in een Vestingmuseum. 
Een binnenhuisarchitect is aangezocht om een totaalplan te maken voor het museum. Als bestuur hebben we 
nu de beschikking over 3 multimediaschermen. Daar zullen presentaties verschijnen over Romeinen, de 
Merovingers, de Kerstening, de tweeherigheid, eerste en tweede omwalling, poorten, belegeringen, de groei 
van de vesting, fort sint Pieter, wapens en de wapenindustrie in Maastricht, het garnizoen, Fort Willem, de 
middeleeuwen (ridders en monniken), kunstenaars en hun Maastricht, maar ook zullen er allerlei korte 
filmfragmenten te zien zijn. Natuurlijk vinden straks ook maquettes en andere belangrijke (krijgs)voorwerpen 
een plek. We zijn druk bezig met het werven van middelen om een ander te kunnen realiseren. 

Bestuurswijzigingen in 2019 
Ons bestuurslid Leon Wijckmans heeft helaas afscheid genomen van het SMV-bestuur vanwege persoonlijke 
omstandigheden. Leon onderhield met name de contacten met de Vrienden van de Vesting en verzorgde de 
nieuwsbrieven. Contact onderhield Leon ook met de Hogeschool Zuyd, vanwege zijn  expertise op 
marketinggebied.  Het bestuur en vrijwilligers bedanken Leon voor zijn enorme inzet. Leon heeft gelukkig 
aangegeven nog wel beschikbaar te zijn voor het geven van rondleidingen. 
Ons bestuurslid Hans Beckers, ook vaak aanwezig bij de SMV DB vergaderingen heeft aangegeven om het 
bestuur te verlaten. Onze voorzitter heeft dat gelukkig nog weten te beletten. Hans blijft binnen het SMV-
bestuur en draagt de coordinatie van alle SMV-rondleidingen over aan Dhr. Walter Willems. 
Twee nieuwe bestuursleden zijn in 2019 toegetreden, Dhr. Davy Pieters, hij neemt de werkzaamheden over 
van Leon Wijckmans, en Dhr. Maurice Casanova, hij zal vooral technisch-gerelateerde zaken onder zijn hoede 
gaan nemen. 
 
 
U ziet het, SMV is volop bezig. 
SMV kan dit echt niet alleen! 
Vrienden van de Vesting zijn hard nodig om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken. 
Ik hoop dat SMV bij u een goede indruk achterlaat. 
Uw jaarlijkse donatie aan SMV wordt zeer op prijs gesteld. 
Blijf ons ajb financieel ondersteunen. 
 
 
Alvast hartelijk dank, 
 
Namens het bestuur: 
 
Han Bergs (secretaris) 
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Bijlage verslag van de penningmeester: 
 

Toelichting Balans: 
 
In de balans is de verdeling van het exploitatieresultaat reeds meegenomen.  
Zie voor de verdeling over de balans de laatste regels van het exploitatieoverzicht. 
 
Vaste activa: IT-materialen: het in 2018 aangeschafte touchscreen incl. software, met de daarbij behorende financiële 
ondersteuning door de Provincie Limburg, is in 2019 tegen boekwaarde overgedragen aan de Stichting Vestingmuseum 
Maastricht. 
Alle activeringen van de Stichting Vestingmuseum Maastricht in 2018-2019 zijn door de Stichting Maastricht Vestingstad 
gefinancierd middels een onderhandse lening tussen beide stichtingen.  
Tegenover deze onderhandse lening fungeert de voorziening herinrichting Helpoort als opgebouwde buffer. 
Ter financiering van lopende activiteiten van de Stichting Vestingmuseum Maastricht heeft Stichting Maastricht Vestingstad 
aan Stichting Vestingmuseum Maastricht in 2019 een donatie verstrekt van € 3.500,--.  
De grootste kostenpost van de Stichting Vestingmuseum Maastricht in 2019 betreft advieskosten (€ 2.700,--) voor een 
nieuwe inrichting van de Helpoort. 
 
 
 
 



 

Jaarverslag Secretaris 2019  Blad 6 van 6 
 

Blad | 6 

Toelichting resultatenrekening: 
Ondanks het feit dat we in 2019 fors meer bezoekers in de Helpoort konden begroeten (11.500 tegen 10.800 in 2018) is 2019, 
qua financieel resultaat, een fors tegenvallend boekjaar.  
De donaties van onze bezoekers lopen, over de jaren gezien, gestadig terug (zie exploitatie Helpoort).  
De VVV-vergoeding voor rondleidingen in de kazematten lopen fors terug.  
In 2015 bedroeg deze vergoeding nog ca. € 3.500,00, in 2019 slechts ruim € 900,--.  
In 2018 was de reden van de terugval een vos met jongen in de kazematten waardoor men geen rondleidingen wilde geven. 
Wat in 2019 de oorzaak was is ons niet duidelijk. 
Ook de belangstelling voor ons scholenproject viel tegen. Ondanks het feit dat de Stichting Kanunnik Salden Nieuwenhof de 
vergoeding voor lezingen en rondleidingen voor haar rekening neemt (en wij die lezingen en rondleidingen dus gratis aan de 
Maastrichtse scholen kunnen aanbieden) hebben, ondanks herhaalde aansporingen van de 31 aangeschreven Maastrichtse 
scholen slechts 6 scholen op onze wervingsactie gereageerd.  
Verder vielen dit jaar de kosten voor een “Dankjewel” aan onze vrijwilligers, n.l. onze jaarlijkse excursie, dit jaar hoger uit. 
In 2020 zal alles anders zijn.  
 
Per 1-1-2020 wordt formeel gestart met onze dochter-stichting, Stichting Vestingmuseum Maastricht.  
Alle activiteiten in de Helpoort worden dan ondergebracht in deze stichting.  
Vanaf seizoen 2020 wordt er een entreeprijs gevraagd voor toegang tot de Helpoort.  
Buiten de exploitatie van de Helpoort blijft Stichting Maastricht Vestingstad actief met haar rondleidingen, adviezen, 
voorlichting en haar kennisfunctie van de vesting. 


