Supplement 2021
behorend bij het Beleidsplan 2016 van Stichting Vestingwerken Ravenstein

1. Stand van zaken
In het Beleidsplan 2016 (Bp. 2016) omschrijft Stichting Vestingwerken Ravenstein tien
projecten die zouden dienen te worden gerealiseerd teneinde de beleving van
Ravenstein als vestingstad te versterken. Niet alle projecten zijn op korte termijn te
realiseren, de meeste echter zullen voortdurend aandacht vergen. Enkele projecten zijn
gerealiseerd of bereiken dit stadium binnenkort. De actuele stand van zaken wordt in
dit stuk weergegeven.
2. Mergelstenen 'kelder' Maasdijk (project 2)
In het bijzonder richtte de aandacht zich gedurende de afgelopen jaren op de
mergelstenen ‘kelder’ onder het door brand verwoeste pand aan de Maasdijk (project
2).
Bouwhistorisch onderzoek wees uit dat wellicht sprake is van een z.g. 'holle beer', een
verbinding tussen het laatmiddeleeuwse rondeel en het zeventiende-eeuwse halfbastion Oranje.
Bij de bouw van de appartementen ter plaatse - gereed gekomen in 2021 - heeft de
'kelder' een prominente plaats gekregen met een eigen ingang vanaf de dijk. Aan de
realisatie van de door de eigenaar toegezegde semi-publieke toegankelijkheid wordt
nog gewerkt.
3. Ravelijn 't Polleke (project 6)
De stichting voerde voorts gesprekken met Ravensteinse gemeente van Protestantse
Kerk in Nederland (PKN), eigenares van het ravelijn ’t Polleke. Deze gesprekken hebben
geleid tot een gevisualiseerde conceptplan van de stichting voor het ravelijn. Dat
bestaat uit het weggraven van de bestaande dam , de verbinding met de Stationssingel,
de aanleg van een bruggetje en een herinrichting van het ravelijn zodanig dat het op het
eiland gelegen protestantse kerkhof semipubliek wordt.
Dankzij de stichting ontving de gemeente een forse subsidie van de provincie in het
kader van het Zuiderwaterlinie-project. De uitvoering door de gemeente is enige jaren
vertraagd maar zal in augustus 2021 starten. De stichting zal toezien op de
archeologische en culturele aspecten van het werk

4. Traverse Landpoortstraat (project 7)
Dit project wordt tegeoeid et het project Ravelijn gerealiseerd, Het betreft een traverse
ter hoogte van de Landpoortstraat, als onderdeel van de 'bolwerkwandelroute' en de
creatie van een ‘nepbruggetje’ tussen ravelijn Halve Maen en Contre Escarpe.
Omtrent een en ander (een project van de gemeente Oss) wordt door de stichting
contact onderhouden met de gemeente Oss ter zake van de wijze van uitvoering. Ook
deze werkzaamheden zullen spoedig aanvangen.
5. Bovenste hoornwerk (project 8)
In het kader van de Voorzieningenkaart en het project Meanderende Maas heeft de
stichting beraadt de stichting zich intensief over de toekomst van het Bovenste
hoornwerk, dat voorheen diende als private (NCC) caravancamping. De stichting bepleit
thans het Bovenste hoornwerk harmonieus bij de stad Ravenstein te trekken en daarop
ruimte bieden voor passende voorzieningen. Maurits Cobben heeft in het bijzonder
aandacht voor de situering van een gemeenschapshuis ter plaatse als vervanger voor
het af te breken gemeenschapshuis 'Vidi Reo'.
6. Klooster Nazareth en tuin vgl. (project 1)
Met vreugde wordt geconstateerde dat het klooster Nazareth in 2020/2021 fraai is
gerestaureerd en thans 18 appartementen telt. De tuin is met gevoel voor historie
aangelegd. De Paterskuilen naast het klaaster en achter de pastorie blijven de aandacht
opeisen, te meer nu de pastorie in andere handen is overgegaan.
7. Meanderende Maas (nieuw project 11)
Dit project van het Waterschap AA en Maas loopt al enkele jaren en is voor de stichting
steeds interessanter geworden i.v.m.
a. de geplande kademuur en de inrichting van de dijk;
b. de plaats van de holle beer (zie boven sub 2);
c. de terugbrenging van de half-bastions Rocokx en Oranje;
d. de beide hoornwerken.
Deze deelprojecten zijn kansrijk en vragen de komende jaren veel aandacht van de
stichting.
In het Beleidsplan als geheel wordt dit als (nieuw) project 11 opgenomen..
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