
 
         
Beschrijving van de afzonderlijke gebouwen 

  

  Luchtfoto met de ligging van de belangrijkste gebouwen              

Bijschrift overzichtsfoto  
I = Paviljoen I     II = Paviljoen II    III= Paviljoen III      
K= manschappenkantine    L = Les- en legeringsgebouw   M = magazijngebouwtje      
MK = v.m. kantine       O = officiersmess    W = wachtgebouw Z = v.m. ziekenboeg 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Wachtgebouw 
Het wachtgebouw bij de ingang van het kazerneterrein diende tot huisvesting voor 
een inwonende officier en voor achttien onderofficieren. Op de begane grond waren 
lokalen voor de wachtcommandant en de dienstdoende wacht, zes cellen, een 
politiekamer, vier kantoren, die onder andere dienden tot regiments- en 
garnizoensbureaus en een ruimte voor schrijvers. Op de eerste verdieping waren de 
onderkomens voor de officier en de onderofficieren en op de zolder waren 
archiefruimtes. Het wachtgebouw had ook een kelder, waar onder andere het 
ketelhuis, een motorkamer en een kolenbergplaats waren ondergebracht. 

 
De hoofdingang lag vroeger op de hoek Hubertuslaan / Prins Bisschopssingel 

     

 

 

 

 

Op de plek van de kazerne lagen vroeger de inundatiekommen : op de achtergrond zie je de huizen die rond 1910 op de tegenoverliggende 
hoek werden gebouwd 

Rond het kazerneterrein staat een smeedijzeren hekwerk, waarin een drietal poorten 
zijn opgenomen: een staat in de middenas van de appelplaats bij de logiesgebouwen; 
een tweede bevind zich achter de ziekenboeg en de oorspronkelijke hoofdentree lag 
op de hoek Hubertuslaan Prins Bisschopssingel en hier bleef ook het schildwachthuis 
staan.   

 

 

 

 



 

Manschappenkantine (bij gebouw K) 

      

De Oude Manschappenkantine rond 1935                Interieur van de Oude Manschappenkantine ca. 1935 

De voormalige kantine stamt uit de eerste bouwfase en heeft een centraal deel van 
twee bouwlagen onder een haaks zadeldak. Oorspronkelijk waren er in het gebouw 
een keuken en twee eetzalen ingericht en daarnaast een lees- en schrijfkamer. Aan 
de voorzijde lagen vroeger nog twee terrassen met veranda’s. De keuken voor de 
manschappen bevond zich in het keukengebouw, inclusief een lokaal van uitgifte 
waar de mannen hun eten konden afhalen, waarna ze het in hun eigen kamers aan 
lange tafels opaten. 

Logiesgebouwen I,II en III 

              
De logiesgebouwen zijn in 1916 opgericht rond de appèlplaats 

       
 De Logiesgebouwen vlak na de voltooiing van de bouw in 1916 



 

   Achterzijde van de Logiesgebouwen in 2003 

De drie vrijstaande logiesgebouwen stammen uit de eerste opzet van de kazerne. 
Voor deze gebouwen ligt de Appelplaats. Paviljoen I en II hebben een rechthoekige 
plattegrond en bestaan uit een middenvleugel van twee bouwlagen hoog met een 
zadeldak en twee zijvleugels met haakse schilddaken van twee bouwlagen en een 
zolderverdieping. In de paviljoens waren naast legeringskamers ook twee 
compagniebureaus, waslokalen en nachtprivaten. Op de zolder waren twee 
kledingkamers. Paviljoen III verschilde van de twee andere doordat er een 
‘bureeltusschenbouw’  was: dit paviljoen III heeft een drielaags centraal deel, gedekt 
door een schilddak. Boven de ramen van de eerste verdieping bevindt zich een 
naamsteen ‘TAPIJNKAZERNE’, een naam die de kazerne pas in 1934 werd toegekend. 
Elk paviljoen bood onderdak voor 220 manschappen en 16 onderofficieren.  

 

Grafmonument van Generaal Dibbets(bij de cenotaaf) 

           

  Portret van Generaal Dibbets  

             

Foto uit het eind van de 19de eeuw toen het praalgraf van Dibbets nog aan de Bosscherweg stond 

 Op 2 April 1839 werd Baron Dibbets met militaire eer begraven op de algemene 
begraafplaats aan de Tongerseweg. Na 2 maanden  werd het lichaam van Dibbets 
overgebracht naar de Nieuwe Bossche Fronten. Het was een grote eer om in de 
Vestingwerken te worden begraven. De generaal werd door veel Maastrichtenaren 
als een verrader gezien. Nog jarenlang leefde bij het Maastrichtse volk de traditie om 



op zondag, na de mis, over het graf van Dibbets te urineren. In 1927(1925?vlgs Zicht 
op Maastricht) werd de tombe zonder ceremonieel en op kosten van het rijk 
verplaatst naar het terrein van de Tapijnkazerne.  

Exercitieloods 

 

 Interieur van de Exercitiehal 

  

Opbouw van een  Polonceauspant 

De exercitieloods was bedoeld om binnen te oefenen, in dit gebouw zaten ook de 
werkplaatsen voor de geweermaker en de rijwielhersteller. Later werd de loods 
gebruikt als garage voor grotere legervoertuigen. De ijzeren  spanten zijn gemaakt 
volgens het systeem van de Frans Ingenieur Polonceau, waarbij met een minimum 
aan materiaal toch een zeer grote overspanning wordt geboden. 

 

 

 

 

 

 

 



Bunkergebouw  

       

Generatoren in de bunker                                      Interieur Commandobunker 

    

   
 Het exterieur van de bunker is met bakstenen gecamoufleerd 

De beschermde commandobunker werd mogelijk rond 1980 gebouwd  ter plaatse 
van het vroegere badhuis. Het is een typisch relict van de Koude Oorlog.  De bunker 
heeft betonnen muren van ruim een meter dik en hierin zijn gassluizen en  
koolstoffilters aangebracht. Het gebouw is gecamoufleerd als een gewoon 
kazernegebouw met een baksteen buitenschil. In het gebouw is een telefooncentrale 
ondergebracht naast het commandocentrum dat een vroege toepassingen van 
systeemvloeren toont. Voor de energievoorziening zijn er twee reusachtige 
generatoren in het bouwwerk ondergebracht. De bezetting van de commandobunker 
zou onder ABC-omstandigheden (Atoom-biologisch-chemisch) onafhankelijk van de 
buitenwereld enige tijd moeten kunnen blijven functioneren. 

 

 

 

 



Manschappenkantine of Onderofficiersmess  

 

Interieur van de manschappenkantine ca. 1955          Het exterieur van de manschappenkantine ca. 1955 

De manschappenkantine dateert uit 1955. In dit nieuwe gebouw was de eetzaal voor 
manschappen, een biljartzaal en een lees- en schrijfkamer Het gebouw is ontworpen 
door architect P. de Ruiter en het heeft een groot basisvolume met een rechthoekig 
grondplan, waaraan aan de oostzijde een iets lager entreegebouw aansluit. Nadat het 
Nederlandse garnizoen de kazerne in 1967 had verlaten, bleef het een kantine onder 
de naam Anchor Inn. 

 

Ziekenboeg 

                  
De Ziekenboeg ca. 2003 was toen al in gebruik als kantoor              Interieur van de burelen in de vml. Ziekenboeg 

De voormalige ziekenboeg werd kort na de eerste bouwperiode toegevoegd. Het 
gebouw was toen geheel omgeven door een hek en was bovendien bereikbaar via 
een aparte toegang van buiten, zodat bij de uitbraak van besmettelijke ziektes 
quarantaine mogelijk was. Later werd het gebouw verbouwd tot stafbureau. 
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Les- en legeringsgebouw en Officiersmess 

                      Luchtfoto van het nieuwe Les- en 
Legeringsgebouw in 1955        Exterieur van het Les- en Legeringsgebouw 

 

           
Interieurfoto’s van het Les- en Legeringsgebouw 

In 1951 waren er plannen om de kazerne uit te breiden met een garage, een 
onderdeelwerkplaats en een les - en logiesgebouw met een officiersmess, die naar 
ontwerpen van architect P. de Ruiter zijn ontworpen. Het nieuwe les- en 
legeringsgebouw bestaat uit een betonskelet met baksteenvulling waarbij ook grote 
glasoppervlakken zijn toegepast. Al in 1954 werd het gebouw uitgebreid met een 
nieuwe eetzaal voor officieren. 

 

 

 

 

 

 


