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Vijf overgebleven bezwaarmakers tegen het in aanbouw zijnde Grand Hotel Maastricht
aan de Boschstraat wijken niet. Ze hebben beroep ingesteld tegen de uitspraak van de
voorzieningenrechter dat de bouw vooralsnog niet stil hoeft te worden gelegd.

Vooropgesteld: ze hebben geen enkel bezwaar tegen een vijfsterrenhotel naast de deur. De
Maastrichtse zakenman Benoit Wesly en projectontwikkelaar Goevaers uit Best willen dat
realiseren in het voormalige Liof-pand. Volgens een ontwerp van de AMA Group uit
Maastricht blijft de voorgevel van het Rijksmonument intact; aan de achterkant - aan de
Batterijstraat - zijn drie gemeentelijke monumenten inmiddels gesloopt voor een
hoteldeel met vier verdiepingen. Daar valt allemaal nog wel mee te leven, zeggen onder
anderen de directe buren Gerard en Annemie Schippers aan de Batterijstraat Maar op het
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De bouwput van het Grand Hotel Maastricht tussen de Boschstraat en de Batterijstraat.
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anderen de directe buren Gerard en Annemie Schippers aan de Batterijstraat. Maar, op het
middenterrein komt een toren van bijna twintig meter hoog.

Een extreem hoge rechthoekige doos, zegt Gerard
Schippers. „Die totaal in disbalans is met de huidige
bebouwing in dit gebied en bovendien nogal wat
consequenties heeft voor de omwonenden. Die
ontneemt ons straks licht, zon en privacy. De
hotelgasten kijken zo in onze tuinen en in onze
slaapkamers. Dat ding is echt veel te volumineus.”
Volgens de gemeente is ervoor gekozen de historische
bouwlijn aan de Batterijstraat niet te overschrijden,
zodat de ‘massa’ naar de binnenkant van het bouwblok
is geschoven.

Bebouwing
Volgens de bezwaarmakers strookt de toren van zes
verdiepingen niet met de huidige bebouwing in het
binnengebied

Boschstraat/Batterijstraat/Uitbelderstraat/Breulingstraat, waar alle gebouwen maximaal
vijf meter hoog zijn met uitzondering van één achterbouw van drie verdiepingen (twaalf
meter) aan de Boschstraat. Ook hierop heeft de gemeente laten weten dat de ‘toren het
resultaat is van het ‘kneden van de massa’.’

Lees ook:Raad gaat akkoord met Grand Hotel Maastricht
(https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190403_00099452)

Ook is naast de hoteltoren een verdiepte binnentuin met terras gepland waar omwonenden
ernstige bezwaren tegen hebben. „De binnentuinen tussen Boschstraat en Batterijstraat
fungeren nu al als klankkast en een terrasfunctie gaat ons woonplezier nogal vergallen”,
zeggen Gerard en Annemie Schippers, die bepaald niet het gevoel hebben dat zij als
burgers zijn gehoord. Volgens de gemeente onderzoekt de exploitant de terrasfunctie nog.
Schippers: „De tafels en stoelen zijn nu verwijderd van de bouwplantekeningen. Dat zegt
natuurlijk helemaal niks.”

Rechter
Nadat de gemeente de bezwaren ongegrond had verklaard, stapten de bezwaarmakers naar
de voorzieningenrechter. Die stelde de gemeente in het gelijk waarop de omwonenden
beroep aantekenden. Dat dient op 24 november. Initiatiefnemer Benoit Wesly laat weten
dat met vertrouwen tegemoet te zien. „Ik maak me daar geen zorgen over.” Piet Goevaers,
die bij bouwbedrijf Goevaers over Maastrichtse projecten gaat, is in verband met de
herfstvakantie niet bereikbaar.
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