
 

 

 
 

Supplement  
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 kunnen met enige goede wil binnen een periode van vier 
jaar hun beslag krijgen. 
  
Inmiddels zijn bijna twee jaren verstreken na de opstelling van het Beleidsplan 2016. In 
die periode heeft de stichting niet stil gezeten. In het bijzonder richtte de aandacht zich 
op de mergelstenen ‘kelder’ onder het door brand verwoeste pand aan de Maasdijk 
(project 2) en het Ravelijn genaamd ’t Polleke (projecten 5 en 6). 
 
De eigenares van de  kelder werd bereid gevonden de kelder semipubliek te maken. 
Voorts werd een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd (ir. Viersen) en een 
archeologisch plan van eisen opgesteld door de huisarcheoloog van de stichting (drs. 
Van der Kuijl). Met gemeentearcheoloog Jansen is de situatie ter plekke in ogenschouw 
genomen. Voormeld onderzoek bracht aan het licht dat de kelder mogelijk een ‘holle 
beer’is, een verbinding tussen het rondeel en het latere halfbastion Oranje.(Project 5) 
 
De stichting voerde voorts gesprekken met Ravensteinse gemeente van Protestantse 
Kerk in Nederland (PKN), eigenares van het ravelijn ’t Polleke. Deze gesprekken waren 
zeer positief. Het gevisualiseerde conceptplan van de stichting voor het ravelijn bestaat 
uit het weggraven van de bestaande 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. Gemeentearcheoloog Jansen heeft de 
toestand per plekke aanschouwd. (project 6) 
 
Aandacht heeft ook de realisatie van de bij de Landpoortstraat geplande oversteek 
(bolwerkwandelroute) en de creatie van een ‘nepbruggetje’ tussen ravelijn Halve Maen 
en Contre Escarpe. Omtrent de traverse )een project van de gemeente Oss) is de stand 
van zaken niet duidelijk omdat informatie moeilijk te verkrijgen blijkt.(project 7) 
 
Verder heeft de stichting zich nader beraden over de toekomst van het Bovenste 
hoornwerk, dat nu dient 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. (project 8). 
 
 
 



 

 

 
 
Ten overvloede wordt geconstateerd dat enige in het Beleidsplan 2016 opgenomen 
projecten  binnen afzienbare tijd niet zijn te realiseren omdat zij afhankelijk zijn van de 
voortgang van andere plannen/projecten of de eigendomssituatie. Gedacht wordt aan: 
- de ontwikkelingen rondom  het klooster met bijgebouwen en tuin (project 1); 
- de eigendomssituatie (project 2 en project 7, deels) 
- de ontwikkeling met betrekking tot gemeenschapshuis Vidi Reo (project 10). 
 
2. Nieuwe projecten 
 
De actuele activiteiten in het kader van de ‘Meanderende Maas, een 
waterbeheersingsproject van o.a. Waterschap AA en Maas en de gemeente Oss, brengt 
opnieuw het rapport ‘Gezicht op Ravenstein, een strategie voor het waterfront’ 
(augustus 2008) in beeld. Het rapport werd opgesteld in opdracht van de gemeente Oss 
maar is tot op heden in geen enkel opzicht uitgevoerd. In het bijzonder het uitgraven 
van de z.g. Strang tot aan de Maaspoort zou grootse perspectieven bieden voor de stad 
Ravenstein.  
Op de termijn die de stichting thans voor ogen staat (4 jaar) zal dit Strang-plan helaas 
niet in vervulling kunnen gaan, zodat dit project bij deze gelegenheid niet wordt 
opgevoerd.  
 
Daarentegen wil de stichting in dit kader bijzondere aandacht vragen voor de 
gedeeltelijke (binnendijkse) reconstructie van het halfbastion Oranje, gelegen nabij het 
bokrondeel en de bovenvermelde kelder. De historische samenhang van rondeel, kelder 
en halfbastion zou in deze hoek van de stad als een indrukwekkend geheel kunnen 
worden gepresenteerd. Het binnendijks gedeeltelijk reconstrueren van het aarden 
halfbastion (voor zover redel;ijkerwijs mogelijk), zou kunnen passen binnen de 
uitvoering van het project Meanderende Maas. Het ter plekke bestaande 
transformatorhuisje zou in het bastion kunnen worden geïncorporeerd. 
Dit project is kansrijk en wordt toegevoegd aan het Beleidsplan 2016 als project 11. 
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