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Over monumenten, 
architectuur ~n 
-~stedeboûw 

in Roermond 

EEN UITGAVE VAN DE WERKGROEP RU IMTE TE ROERMOND - Jaargang 1 nummer 2- December 1996 

Redactioneel 
In dit 2e nummer van Ruimtelijk vindt u bijdragen 
over de 'sjtadskuup', over kloosterpanden, over het 
MPHM(!), over de Munsterstraat en over de Pollart
straaL Het was (weer) niet moeilijk om bedreigde 
stadsgezichten onder de loep te nemen. 

Bij en na de presentatie van ons eerste nummer ont
vingen we veel ondersteunende reacties. Tijdens de 
perspresentatie gaf de verantwoordelijke wethouder 
Frissen al ideeën prijs voor het behoud van de ECI-

. Centrale. Dat doet ons goed en het stimuleert ons om 
op deze voet verder te gaan. We hopen uiteraard ook 
aandacht te kunnen gaan schenken aan de resultaten 
van onze 'opbouwende' kritiek. Dat staat ons name
lijk voor ogen: door ideeën te lanceren een verande
ring teweeg brengen op een uitgebreid gebied van 
'ruimtelijke' zaken in onze mooie stad. 

Het is één ding om in diverse gemeentelijke nota's het 
belang van een monumentale stad te benadrukken, 
het is nog wat anders om in de praktijk de consequen
ties van dat formele beleid te trekken. Als argument 
zal waarschijnlijk wel weer 'helaas, geldgebrek' wor
den aangevoerd. Bekend is echter dat elke investering 
in monumentenzorg uiteindelijk méér oplevert (in 
economie, werkgelegenheid, toerisme, e.d.). In oktober 
vonden de Algemene Beschouwingen plaats in de 
Gemeenteraad. Geen enkele fractie heeft de relatie 
gelegd tussen werkgelegenheid en monumentenzorg. 
Slechts één fractie zinspeelde op de onvoldoende 
formatiesterkte. Dat stemt niet tot veel optimisme. 

De redactie 

~En al::rgezeten in een-reuzenrad_ daa lt hij é! f 
in de &liep !Je"6neden 6-f;raten en pleinen 
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En zo !J~I:>eurt _bet; d~ 6piedeniJ geniet;end 
en 6clil-eppend de 6 t;ad bloot; komt; t;e li!J!Jen 
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6amen met; haar bouwer6 en vandalen 
aan het enig jui6t;e pt~d6e pad: 
d e kijkende wandel t;o-i; kun6"t verheven. 

Ons best bewaarde geheim 

De Sjtadskuup van Remunj 

> Dennis Janssen 

Dat we in Roermond te maken hebben met een 
beschermd stadsgezichtgebied zal genoegzaam 
bekend zijn. Hoe er mee w ordt omgegaan en waar
op de bescherming v ooral gericht moet zijn, willen 
w e graag uit de doeken doen. In een aantal artike
len w illen we onze opvatting weergeven. In dit 
nummer vindt u het eerste in een reeks. 

D e binnenstad van Roermond die eerst omsloten 
werd door stadsmuren, later ook nog door ves

tingwallen en sinds de 19e eeuw door singels, is op 
zichzeil al een kunstwerk. Een levend kunstwerk 
want ook anno 1996 is deze binnenstad niet af en 
eigenlijk nooit af. Er blijft altijd nog iets te wensen 
en iedere generatie mag er gerust iets aan toevoe
gen, er een meerwaarde aan geven, er iets aan ver
anderen of verbeteren of er zelfs iets van af halen. 
Maar de vraag die dan oprijst is: 'wat kan hierbij als 
een criterium, als een richtsnoer gelden? Of het nu gaat 
om de aankleding van openbare ruimten, om de gebou
wen of de winkelpuien.' Een oud Grieks gezegde kan 
ons wellicht hierbij behulpzaam zijn: 'het geheugen 
is de moeder van de muzen.' 

Een samenleving die een geoefend, gedeeld geheu
gen cultiveert, bewaart op natuurlijke wijze het 
contact met haar eigen verleden. Het criterium 
waaraan we veranderingen en wijzigingen van 
de aan ons overgeleverde stad kunnen toetsen, 

'Uitstraling, kwaliteit en allure' in de Pelserstraat 
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zou je kernachtig kunnen samenvatten met het 
woord: continuïteit. 

Dat de Roermondse binnenstad nog steeds de 
moeite waard is in allerlei opzichten is grotendeels 
te danken aan tastbare herinneringen uit het ver
leden. Overal waar in de binnenstad 'geknutseld' is 
zonder rekening te houden met de geschiedenis en 
de historisch gegroeide situatie, stelt het resultaat 
teleur en doet daarmee afbreuk aan de stad als 
kunstwerk. 
Wij hebben niet zo'n waardering voor de meeste 
nieuwe architectuur die na de Tweede Wereldoor
log in Roermond is gerealiseerd; niet uit anti
modernisme, maar gewoon omdat we constateren 
dat financiële beperkingen, standaard-bouwsys
temen, ontwerpeisen en de kwaliteit van de na
oorlogse ontwerpen, hebben geleid tot gebouwen 
die niet kunnen tippen aan de gebouwen van ou
dere datum. De 'nieuwbouw' mist detaillering, er 
is geen oog voor detail; er is een gebrek aan am
bachtelijkheid; het gebruikte materiaal deugt niet 
en ruimtelijke kwaliteiten zijn vaak afwezig. 
Gebouwen zijn te hoog of te breed, ze zijn te wei
nig gedetailleerd; ze wijken van de rooilijn af, ze 
missen een mooie dakpartij en zo meer. 

Uitstraling, kwaliteit en allure 
zijn vandaag de dag de tover
woorden van plannenmakers 
en politici als ze hun nieuw
bouwprojecten aanprijzen. 
Het zijn ook termen die ons 
aanspreken. Maar waar ande
ren in eerste instantie denken 
aan sloop en nieuwbouw en 
aan'allesmoetkunnen'Geve 
het contrast!), denken wij toch 
eerst aan vérnieuwbouw en 
aanpassing van bestaande ge
bouwen, met als uitgangs
punt de historisch gegroeide 
situatie. 

aanstoots zijn die obstakels opwerpt op weg naar 
het snelle geld, maar een uitdaging zijn om deze zo 
aardig mogelijk door te geven aan de volgende 
generaties. 

De praal verdween maar de pracht keerde terug 
Ondanks ondoordachte afbraken, roekeloze schaal
vergrotingen en schaamteloze nieuwbouw heeft de 
binnenstad van Roermond nog steeds iets te bie
den. Veel praal is verdwenen, maar veel pracht is 
gebleven en met de nodige inspanningen is er nog 
heel wat terug te halen, te verbeteren of te herstel
len. Ondanks de ook in Roermond traditioneel 
ruimschoots vertegenwoordigde gildes van 'ewige 
knootereers en biezeende centefoeksers' zijn er prach
tige, aardige en maffe tekenen van herstel te zien. 
De stad krijgt weer kleur, mooie details worden 
opgehaald en goede restauraties vinden plaats. 
Maar een grote bedreiging gaat uit van de plannen 
en daden van de belagers van die stad. En dat zijn 
er nogal wat: grootwinkelbedrijven en kleinere 
winkelketens, die volgens een vaste, vaak smake
loze, formule werken; huisjesmelkers, projectont
wikkelaars en architectenbureaus die vooral oog 
hebben voor hun eigen belangen; een woningstich
ting en bouwfondsen die plichtrnatig 'troep' bou

wen en tenslotte een stadsbe
stuur dat zelf vaak niet het 
beste voorbeeld geeft en 
klungelt met de erfenis van 
vorige generaties Roermon
denaren. 

Zeker, niet alles wat oud is is 
mooi en vervanging betekent 
niet per definitie verarming, 
maar vaak is dat helaas wel 
het geval. Slopen draagt in 
elk geval bij tot geheugenver
lies: met het gesloopte ver
dwijnt ook de geschiedenis 
die er aan vastzit. 

Met oog voor historie en detail gerestaureerd 

Maar goed, we zijn blij dat 
het stadsbestuur bij de pre
sentatie van de Strategienota 
in 1993 en de Centrum-In
Zicht Nota in 1994 de bur
gers nadrukkelijk heeft uit
genodigd om mee te denken. 
Soms lijkt het er echter ook 
op dat onze binnenstad wat 
stedeschoon betreft, het best 
bewaarde geheim is van de 
Benelux. Deze binnenstad 
kan best nog wat versterking 
gebruiken in historische zin, 
zelfs het meest verpeste deel: 
het Kloosterwandkwartier. 
En niet alleen restauratie, 
renovatie of nieuwbouw 

En wat is een stad zonder geheugen? 
Als Roermond van mening is dat het 'zijn eigen 
smoel moet tonen' en willaten zien dat het (op af
stand, maar toch ... ) ná Maastricht nog steeds de 
tweede mooie stad van de provincie is, met een re
delijk gave, middeleeuwse 's~adskuup', dan moet 
het afgelopen zijn met dat telkens terugkerende ge
heugenverlies. Dan moet de stad zoals die er nu 
ligt, hoe beschadigd ook, niet meer een steen des 
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komen als methode in aan
merking. In diverse gevallen is een reconstructie 
op zijn plaats om Roermond in de rij van monu
mentale steden weer de plek te geven die ze ver
dient. In de komende nummers van Ruimtelijk zal 
een aantal concrete mogelijkheden en kansen de 
revue passeren. We beperken ons dan niet alleen 
tot de binnenstad, maar ook Voorstad St. Jacob en 
Buitenop zullen ter sprake komen, omdat zij ook 
deel uit maken van het beschermde stadsgezicht-
gebied. (Wordt dus vervolgd) e 



' 'Aan de muur van het stille ~looster ••• 
> Willem Ca rtigny 

Het monumentale karakter van Roermond wordt 
voor een belangrijk deel bepaald door de historie 
en dan met name de kerkelijke historie. Klooster
en onderwijsinstellingen bepaalden de sfeer en tot 
op zekere hoogte zelfs het stratenpatroon van de 
stad. In de stadsgeschiedenis zijn er bepaalde gol
ven van verandering en afbraak geweest en als je 
daarbij speciale aandacht richt op de klooster
instellingen, dan is er de afgelopen eeuwen een 
drietal perioden geweest met ingrijpende gevolgen 
voor kloosters/onderwijsinstellingen of hun res
tanten in steen. 

A an het einde van de 18e eeuw moesten vele 
kloosters in Roermond hun poorten sluiten als 

gevolg van maatregelen van de Oostenrijkse keizer 
Josef ll. Vanaf medio vorige eeuw bloeide het 
kloosterleven weer op, mede ten gevolge van het 
herstel van de bisschoppelijke hiërarchie. Ook in 
Roermond vestigden zich vele nieuwe orden. 
In het begin van deze eeuw was er opnieuw een 
belastende periode voor enkele kloosterrestanten. 
Op de eerste plaats betrof dat de abclijgebouwen 
van het Munster clie, tot dan toe in gebruik als 
kazerne, in 1924 gesloopt werden. Ondanks felle 
protesten van onder anderen dr. Van Gils uit Roer
mond, werd door de toenmalige directeur van Mo
numentenzorg, dr. Kalff (hij deed zijn naam eer 
aan), toestemming gegeven voor de sloop van deze 
zeer waardevolle middeleeuwse bebouwing, waar
door Roermond in één klap een stuk armer werd 
aan stedebouwkundig en historisch schoon. 
In dezelfde periode werd het Begijnhof afgebro
ken. Onderkómen was het zeker, maar in onze tijd 
zou men (hopelijk) minder makkelijk hebben geko
zen voor de gemakkelijkste weg: slopen in plaats 
van restaureren en herbestemmen. 

Nog meer aans lagen 
In de jaren zeventig/tachtig van déze eeuw heerste 
er een nieuwe afbraakwoede, waaraan onder ande
ren ten offer vielen het St. Salvatorklooster, het Bis
schoppelijk College, St. Ursula, Kloosterwand, 
oude restanten van het klooster Mariagarde en de 
voormalige Bisschoppelijke Kweekschool en voor
malig hotel Victoria aan de Kapellerpoort. Echte 
grootschalige ingrepen in het stadspatroon zijn er 
daarna gelukkig niet meer geweest, wel was er 
regelmatig incidentele afbraak (bijv. de Klompen
fabriek in de Voorstad, de Rood ververij, twee laat
gotische topgevels aan de achterzijde van de Vlees
hal, 't Ham en meer industriële bebouwing; zie ook 
Ruimtelijk nr. 1). 

Kloostergebouwen clie als zodanig fuctioneren, 
heeft Roermond dus in de binnenstad niet meer. 

Vanuit een onverwachte hoek: het Carmelitessenklooster 

Het enige klooster dat vlakbij de binnenstad is 
overgebleven is het Carmelitessenklooster, da t nu 
juist bedreigd wordt. Medio 1997 zal clit laatste res
tant van het rijke kloosterleven dat de stads
geschiedenis in belangrijke mate heeft bepaald zijn 
poorten moeten sluiten. Door een al te stringente 
toepassing van voorschriften, ofwel gebrek aan 
historisch besef. Wat er met de gebouwen van het 
charmante complex gaat gebeuren is onbekend, 
maar een altematieve bestemming met behoud 
van de monumentale waarden is gewenst, maar 
zal niet gemakkelijk te realiseren zijn. 

Fraai gebouw, mooi gelegen, bUzondere betekenis 

Overigens verschijnt er ter gelegenheid van het 
vertrek van de zusters in 1997 een bijzonder boek 
in een kleine oplage over de Karmei in Roermond. 
Meer informatie daarover wellicht in het volgende 
nummer van Ruimtelijk. e 
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Meerjarenprogramma 
Herstel Beschermde Monumenten 

> Willem Cartigny 

Ieder jaar maakt de gemeente Roermond een Meer
jarenProgramma Herstel Beschermde Monumenten 
(MPHBM), dat betrekking heeft op een periode van 
6 jaar en de verdeling regelt van de gelden die het 
Ministerie van Ondenvijs, Cultuur en Wetenschap 
jaarlijks beschikbaar stelt voor restauratie van 
rijksmonumenten. In de loop van de± 10 jaar dat 
het MPHBM in Roermond functioneert zijn op 
deze manier zo'n 20 rijksmonumenten gerestau
reerd. 

beeld en orgel een cultuurhistorische waardering 
van 6 punten en Veldstraat 3 en de muur van het 
Stadspark 3 punten? En waarom wordt in het ene 
geval urgentie van een pand in slechte staat (Swal
merstraat 56) beloond met 2 punten en in het 
andere geval (Roersingel4/ 5) met 4 punten? 
De criteria zouden eenduidig en consequent toege
past moeten worden en niet naar gelang het de 
gemeente beter uitkomt. e 

bruikt als bisschoppelijk paleis. Met name de latere 
bisschop Philippus Damianus, rijksgraaf van en tot 
Hoensbroek (regeerperiode 1775-1793), hield er 
een exuberante levensstijl op na, met een zomer
residentie (Kasteel Hillenraedt), huisconcerten, etc. 
Zijn wapen _sierde een marmeren schoorsteenman
tel in het pand, die in het verleden is verwijderd. 
Vanaf het begin van de 19e eeuw is de arrondisse
mentsrechtbank in dit paleis gevestigd, tot begin 
1996, toen deze verhuisde naar het Zwartbroek
plein. Nu huisvest het een onderdeel van de 
gevangenis. 
We gaan op dit complex wat nader in, vooral om
dat er een uitgebreide bouwhistorische studie in 2 
delen van is gemaakt van de hand van ir. PC. van 
Traa. ('Bouwhistorische documentatie en waarde-

R oermond heeft ruim 150 rijksmonumenten, 
waarvan overigens de monumenten die zijn 

aangewezen ná 1990 niet meetellen voor de vast
stelling van het subsidiebedrag. Datzelfde geldt 
voor de nog aan te wijzen rijksmonumenten waar
voor inmiddels wel een plaatsingsprocedure loopt, 
te weten: de voormalige Teeken-en Ambachtschool 
en de voormalige Mouterij Limburgia. 

Wat te doen met de Pollartstraat? 

Met het MPHBM is iets vreemds aan de hand: 
sommige monumenten worden al vele jaren opge
voerd als restauratie-objecten, sommige zelfs vanaf 
de start van het MPHBM, maar feitelijke restaura
tie wordt ieder jaar weer uitgesteld. Dat is bijvoor
beeld het geval met de befaamde Roersingel
panden (rus. 4 en 5), de Veldstraat nr. 3, de Swal
merstraat 56, de muur van het Stadspark en ook de 
ECI-centrale. Dit zijn dus extra kwetsbare objecten 
omdat de noodzaak van herstel reeds vele jaren 
geleden is vastgesteld, maar de uitvoering daarvan 
nog steeds op zich laat wachten. 
In het lopende MPHBM (periode 1997-2002)·staat 
als uitvoeringsjaar van restauratie vermeld voor de 
panden Veldstraat 3, kelders Markt 33/34 en Roer
singel4 en 5, respectievelijk de jaren 1996, 1996 en 
1997, terwijl er voor deze panden nog geen con
crete plannen bestaan! 
De planning voor restauraties is kennelijk een 
zwak punt in het MPHBM. Soms is de bewoording 
in deze ook rijkelijk vaag. Zo staan in de paragraaf 
'Stand van zaken restauratieprojecten' termen als: 
' ... wordt studie verricht', ' ... zijn plannen in ontwikke
ling' of is sprake van plannen die 'op termijn ter 
hand worden genomen'. 

Een ander onduidelijk punt is de vaagheid van de 
gehanteerde waarderingscriteria als 'cultuurhisto
rische waarde', 'urgentie' en 'stimulering particu
lier initiatief'. De ervaring leert dat de gemeente 
deze criteria nogal willekeurig en soms zelfs van 
jaar tot jaar wisselend (ook bij een vaststaand ge
geven als cultuurhistorische kwaliteit) toepast. 
Waarom bijvoorbeeld krijgen objecten als een put-
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> Willem Cartigny 

Roermond krijgt op termijn 
een nieuwe gevangenis. 
Waarschijnlijk gaat in 1997 
de schop de grond in (als 
terrein is aangezocht een 
gebied aan de Maastrich
terweg ten zuiden van kas
teel Hattem), zodat in 1998 
in het gebied Pollartstraat/ 
H. Geeststraat/Dionisius
straat/Leliestraat een groot 
complexleeg komt te staan. 
De eigenlijke gevangenis, 
gelegen aan de Dionisius
straat zal daarbij geruimd 
kunnen worden voor 
diverse nieuwe doeleinden. 

H et gebied ligt in een deel van de binnen
stad waarvoor vanouds de bestemming 

'gemengde doeleinden' geldt. Dat kunnen 
dus bijvoorbeeld kantoren of woningen zijn. 
Het bestemmingsplan voor de binnenstad is 
al vele jaren aan revisie toe, maar het nieuwe 
plan is nog steeds niet rond. De monumentale 
waarden in dit gebied zijn met name gelegen aan 
de (oostzijde van de) Pollartstraat en het gaat daar
bij in concreto om 3 panden: de voormalige Recht
bank, het tussenhuis nr. 5 en het Huis van Bewa
ring. Deze drie objecten zullen we onder de loep 
nemen, met een pleidooi voor behoud en een func
tionele herbestemming. 

Het voormalige Paleis van Justrtie 
Een rijksmonument, daterend uit 1666 (tijdens de 
regeerperiode van bisschop Eu genius Albertus, 
graaf d'Allamont) en indertijd gebouwd en ook ge-

Pollart:?traat nummer 5 met wetboek in geveleteen 

bepaling Gerechtsgebouw 
Roermond', 1988) 
Hierin worden o.a. de vol
gende aanbevelingen gedaan 
met betrekking tot toekom
stige verbouwingen: 
- 'De in oorsprong vrijwel sym

metrische opzet (uit 1666) van 
het pand zou bij wijziging van 
de indeling leidraad bij de 
plannen moeten zijn' (p. 120); 

- 'Aangezien de schouw( .. .) een 
zeer belangrijk onderdeel 
vonnde van het interieur -het 
wapen· op de schouw was dat 
van bisschop Philippus Dami
anus, Rijksgraaf van Hoens
broek- verdient het overweging 
de schouw bij gelegenheid te 
reconstrueren. Voor de recon
structie is documentatie voor
handen' (p. 120). 

Delen van de zeer waarde
volle schouw bevinden zich, 

althans volgens dit rapport uit 1988, op de zolder 
van het pand, overigens in slechte staat. 
Speciale aandachtspunten op monumentaal gebied 
zijn voor Van Traa: de 18e-eeuwse ballustertrap en 
beschadigde onderdelen als diverse schouwen, 
stucplafond, ijzeren dakvensters, natuursteenwerk 
van het hek en de omlijsting van de toegangspoort. 
Verdere aanbevelingen die Van Traa doet: 
- de beeldnis boven de toegangspoort weer een 

functie geven; 
- nader bouwhistorisch onderzoek verrichten in de 
kelders; 

- de latere tuinvleugel aan de H. Geeststraat is een 
ernstige aantasting van het complex; bij herinrich-

ting/restauratie zou gestreefd moeten worden 
naar herstel van de oorspronkelijke afmetingen 
van de tuin en herstel van de oorspronkelijke 
tuinmuur aan de H. Geeststraat; 

- er dient in zijn algemeenheid voor gewaakt te 
worden dat opnieuw ondeskundige ingrepen 
worden gepleegd zoals die in het verleden, onder 
andere bij het interieur, hebben plaatsgevonden. 

Huls op nummer 5 
Ook dit huis, in neo-gotische trant, is een rijks
monument en behoort bij het huidige gevange
niscomplex. Het middendeel van de frontgevel 
bevat in hardsteen een opengeslagen wetboek 
met het jaartal1914. 

Het huidige Huis van Bewaring 
Dit is verreweg het meest curieuze van de drie 
panden en (nog) geen rijksmonument. Het pand 
staat wel genomineerd voor de gemeentelijke 
monumentenlijst, maar de vaststelling daarvan ligt 
al meer dan een jaar stil (zie ook Ruimtelijk nr. 1). 
De Rijks Gebouwen Dienst heeft in het verleden 
aangekaart dat dit pand op de rijkslijst zou moeten 
worden geplaatst maar daar is het tot op heden 
niet van gekomen. 
Het pand is in een voor Roermond unieke stijl op
getrokken, namelijk de Waterstaatsstijl ( danwel 
sterk daardoor beïnvloed) en dateert uit ca. 1860. 
In het MIP-rapport van enkele jaren geleden wordt 
het object met name als belangwekkend geken
schetst vanwege de bijzondere vormgeving, de 
monumentale uitstraling en zijn oorspronkelijke 
functie. 

Het is te hopen dat bij de herbestemming van al 
deze panden over enkele jaren recht wordt gedaan 
aan hun monumentale waarden en een passende 
functie wordt gevonden. Volgens een woordvoer
der van de gemeente is men nog niet bezig met 
plannen in die qchting. Niettemin zou men met 
het zoeken naar een verantwoorde herbestemming 
natuurlijk nu al kunnen beginnen. 

Niet elopen, maar herbe5-wmmen 

• 
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Meerjarenprogramma 
Herstel Beschermde Monumenten 

> Wi llem Cartigny 

Ieder jaar maakt de gemeente Roermond een Meer
jarenProgramma Herstel Beschermde Monumenten 
(MPHBM), dat betrekking heeft op een periode van 
6 jaar en de verdeling regelt van de gelden die het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
jaarlijks beschikbaar stelt voor restauratie van 
rijksmonumenten. In de loop van de± 10 jaar dat 
het MPHBM in Roermond functioneert zijn op 
deze manier zo'n 20 rijksmonumenten gerestau
reerd. 

R oermond heeft ruim 150 rijksmonumenten, 
waarvan overigens de monumenten die zijn 

aangewezen ná 1990 niet meetellen voor de vast
stelling van het subsidiebedrag. Datzelfde geldt 
voor de nog aan te wijzen rijksmonumenten waar
voor inmiddels wel een plaatsingsprocedure loopt, 
te weten: de voormalige Teeken-en Ambachtschool 
en de voormalige Mouterij Limburgia. 

Met het MPHBM is iets vreemds aan de hand: 
sommige monumenten worden al vele jaren opge
voerd als restauratie-objecten, sommige zelfs vanaf 
de start van het MPHBM, maar feitelijke restaura
tie wordt ieder jaar weer uitgesteld. Dat is bijvoor
beeld het geval met de befaamde Roersingel
panden (rus. 4 en 5), de Veldstraat nr. 3, de Swal
m erstraat 56, de muur van het Stadspark en ook de 
ECI-centrale. Dit zijn dus extra kwetsbare objecten 
omdat de noodzaak van herstel reeds vele jaren 
geleden is vastgesteld, maar de uitvoering daarvan 
nog steeds op zich laat wachten. 
In het lopende MPHBM (periode 1997-2002) staat 
als uitvoeringsjaar van restauratie vermeld voor de 
panden Veldstraat 3, kelders Markt 33/34 en Roer
singel4 en 5, respectievelijk de jaren 1996, 1996 en 
1997, terwijl er voor deze panden nog geen con
cre te plannen bestaan! 
De planning voor restauraties is kennelijk een 
zwak punt in het MPHBM. Soms is de bewoording 
in deze ook rijkelijk vaag. Zo staan in de paragraaf 
'Stand van zaken restauratieprojecten' termen als: 
' ... wordt studie verricht', ' ... zijn plannen in ontwikke
ling' of is sprake van plannen die 'op termijn ter 
hand worden genomen'. 

Een ander onduidelijk punt is de vaagheid van de 
gehanteerde waarderingscriteria als 'cultuurhisto
rische waarde', 'urgentie' en 'stimulering particu
lier initiatief' . De ervaring leert dat de gemeente 
deze criteria nogal willekeurig en soms zelfs van 
jaar tot jaar wisselend (ook bij een vaststaand ge
geven als cultuurhistorische kwaliteit) toepast. 
Waarom bijvoorbeeld krijgen objecten als een put-

4 

beeld en orgel een cultuurhistorische waardering 
van 6 punten en Veldstraat 3 en de muur van het 
Stadspark 3 punten? En waarom wordt in het ene 
geval urgentie van een pand in slechte staat (Swal
merstraat 56) beloond met 2 punten en in het 
andere geval (Roersingel4/5) met 4 punten? 
De criteria zouden eenduidig en consequent toege
past moeten worden en niet naar gelang het de 
gemeente beter uitkomt. e 

Wat te doen met 

> Willem Cartigny 

Roermond krijgt op termijn 
een nieuwe gevangenis. 
Waarschijnlijk gaat in 1997 
de schop de grond in (als 
terrein is aangezocht een 
gebied aan de Maastrich
terweg ten zuiden van kas
teel Hattem), zodat in 1998 
in het gebied Pollartstraatl 
H. Geeststraat/Dionisius
straat/Leliestraat een groot 
complexleeg komt te staan. 
De eigenlijke gevangenis, 
gelegen aan de Dionisius
straat zal daarbij geruimd 
kunnen worden voor 
diverse nieuwe doeleinden. 

H et gebied ligt in een deel van de binnen
stad waarvoor vanouds de bestemming 

'gemengde doeleinden' geldt. Dat kunnen 
dus bijvoorbeeld kantoren of woningen zijn. 
Het bestemmingsplan voor de binnenstad is 
al vele jaren aan revisie toe, maar het nieuwe 
plan is nog steeds niet rond. De monumentale 
waarden in dit gebied zijn met name gelegen aan 
de (oostzijde van de) Pollartstraat en het gaat daar
bij in concreto om 3 panden: de voormalige Recht
bank, het tussenhuis nr. 5 en het Huis van Bewa
ring. Deze drie objecten zullen we onder de loep 
nemen, met een pleidooi voor behoud en een func
tionele herbestemming. 

Het voormalige Paleis van Justitie 
Een rijksmonument, daterend uit 1666 (tijdens de 
regeerperiode van bisschop Eugenius Albertus, 
graaf d' Allamont) en indertijd gebouwd en ook ge-

Pollart 



bruikt als bisschoppelijk paleis. Met name de latere 
bisschop Philippus Damianus, rijksgraaf van en tot 
Hoensbroek (regeerperiode 1775-1793), hield er 
een exuberante levensstijl op na, met een zomer
residentie (Kasteel Hillenraedt), huisconcerten, etc. 
Zijn wapen sierde een marmeren schoorsteenman
tel in het pand, die in het verleden is verwijderd. 
Vanaf het begin van de 19e eeuw is de arrondisse
mentsrechtbank in dit paleis gevestigd, tot begin 
1996, toen deze verhuisde naar het Zwartbroek
plein. Nu huisvest het een onderdeel van de 
gevangenis. 
We gaan op dit complex wat nader in, vooral om
dat er een uitgebreide bouwhistorische studie in 2 
delen van is gemaakt van de hand van ir. P.C. van 
Traa. ('Bouwhistorische documentatie en waarde-

de Pollartstraat? 
straat nummer 5 met wetboek in gevelsteen 

bepaling Gerechtsgebouw 
Roermond', 1988) 
Hierin worden o.a. de vol
gende aanbevelingen gedaan 
met betrekking tot toekom
stige verbouwingen: 
- 'De in oorsprong vrijwel sym

metrische opzet (uit 1666) van 
het pand zou bij wijziging van 
de indeling leidraad bij de 
plannen moeten zijn' (p. 120); 

- 'Aangezien de schouw( .. .) een 
zeer belangrijk onderdeel 
vormde van het interieur -het 
wapen·op de schouw was dat 
van bisschop Philippus Dami
anus, Rijksgraaf van Hoens
broek- verdient het overweging 
de schouw bij gelegenheid te 
reconstrueren. Voor de recon
structie is documentatie voor
handen' (p. 120). 

Delen van de zeer waarde
volle schouw bevinden zich, 

althans volgens dit rapport uit 1988, op de zolder 
van het pand, overigens in slechte staat. 
Speciale aandachtspunten op monumentaal gebied 
zijn voor Van Traa: de 18e-eeuwse ballustertrap en 
beschadigde onderdelen als diverse schouwen, 
stucplafond, ijzeren dakvensters, natuursteenwerk 
van het hek en de omlijsting van de toegangspoort. 
Verdere aanbevelingen die Van Traa doet: 
- de beeldnis boven de toegangspoort weer een 

functie geven; 
- nader bouwhistorisch onderzoek verrichten in de 

kelders; 

ting/restauratie zou gestreefd moeten worden 
naar herstel van de oorspronkelijke afmetingen 
van de tuin en herstel van de oorspronkelijke 
tuinmuur aan de H. Geeststraat; 

- er dient in zijn algemeenheid voor gewaakt te 
worden dat opnieuw ondeskundige ingrepen 
worden gepleegd zoals die in het verleden, onder 
andere bij het interieur, hebben plaatsgevonden. 

Huis op nummer 5 
Ook dit huis, in neo-gotische trant, is een rijks
monument en behoort bij het huidige gevange
niscomplex. Het middendeel van de frontgevel 
bevat in hardsteen een opengeslagen wetboek 
met het jaartal1914. 

Het huidige Huis van Bewaring 
Dit is verreweg het meest curieuze van de drie 
panden en (nog) geen rijksmonument. Het pand 
staat wel genomineerd voor de gemeentelijke 
monumentenlijst, maar de vaststelling daarvan ligt 
al meer dan een jaar stil (zie ook Ruimtelijk nr. 1). 
De Rijks Gebouwen Dienst heeft in het verleden 
aangekaart dat dit pand op de rijkslijst zou moeten 
worden geplaatst maar daar is het tot op heden 
niet van gekomen. 
Het pand is in een voor Roermond unieke stijl op
getrokken, namelijk de Waterstaatsstijl ( danwel 
sterk daardoor beïnvloed) en dateert uit ca. 1860. 
In het MIP-rapport van enkele jaren geleden wordt 
het object met name als belangwekkend geken
schetst vanwege de bijzondere vormgeving, de 
monumentale uitstraling en zijn oorspronkelijke 
functie . 

Het is te hopen dat bij de herbestemming van al 
deze panden over enkele jaren recht wordt gedaan 
aan hun monumentale waarden en een passende 
functie wordt gevonden. Volgens een woordvoer
der van de gemeente is men nog niet bezig met 
plannen in die richting. Niettemin zou men met 
het zoeken naar een verantwoorde herbestemming 
natuurlijk nu al kunnen beginnen. 

- de latere tuinvleugel aan de H. Geeststraat is een Niet slopen, maar herbestemmen 
ernstige aantasting van het complex; bij herinrich- • 
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Archeologie en 

gemiste kansen 
De laatste jaren bestaat er meer aandacht voor arche
ologische vondsten, het 'bodemarchief', maar er zijn ook 
de nodige misgrepen en gemiste kansen op dit terrein 
geweest. Bijvoorbeeld bij de vernieuwbouw van het 
stadhuis: was het niet ontzettend mooi geweest een ver
binding te maken tussen de middeleeuwse, oorspron
kelijke bebouwing en het 20e-eeuwse nieuwbouwdeel 
van het stadhuis? 
Ook heel goed en tegen zeer geringe kosten was het 
mogelijk geweest iets van de 12e-eeuwse resten, bij
voorbeeld waterputten, op te metselen in de tuin(zaal) 
van het huidige stadhuis. 
Zoiets ziet men tegenwoordig op plaatsen, waar men 
respect toont voor de historische continuïteit op zo'n 
locatie. Op die plek in ons stadhuis is in feite (vrijwel) 
geen archeologisch onderzoek gedaan en zijn de waar
devolle resten weggebulldozerd dan wel volgestort met 
beton. Ook zeer waardevolle zgn. 'merk- of gilde
tekens' in de kelders van het stadhuis zijn bij de ver
bouwing vernield of beschadigd. 

De Voogdij 
Dit voor Roermond uiterst belangrijk instituut inzake 
de stadsvorming en verdere uitbouw van de stad in de 
middeleeuwen, was aanvankelijk gesitueerd aan het 
Buitenopen later, vanaf ongeveer de 14e eeuw, op de 
plek waar nu de nieuwe Kamer van Koophandel is 
gebouwd. Bij die nieuwbouw is ook geen archeologisch 
onderzoek gepleegd, terwijl men weet had van het grote 
belang van deze locatie. André Bloemers heeft in zijn 
vorige functie als fractievoorzitter van de PvdA al begin 
februari 1993 dringend gevraagd om zo'n onderzoek 
en meer dan dat. Hij hield toen een pleidooi om het 
hele bodemarchief van de Roermondse binnenstad als 
archeologisch erfgoed de bescherming te geven die 
nodig is. In november jL lag de Voogdijstraat open i.v.m. 
rioolrenovatie. Aan de kant van de Kamer van Koop
handel zijn toen oude resten blootgelegd, ongetwijfeld 
van de voormalige Voogdij . Hierbij is geen enkel nader 
archeologisch onderzoek gedaan. Verantwoordelijk 
voor deze gemiste kans is de huidige wethouder André 
Bloem ers! 
Uitvoerig onderzoek is wel gedaan op de plek van de 
huidige nieuwe theaterzaal van het Centrum voor de 
Kunsten. Ook hierbij waren zeer waardevolle middel
eeuwse resten in het geding. Gelukkig is er intensief 
gegraven en geïnventariseerd. Opnieuw heeft men ech
ter geen gebruik gemaakt van de kans iets van de waar
devolle middeleeuwse bebouwing te behouden, bij
voorbeeld door een deel daarvan middels een glasplaat 
in de vloer zichtbaar te maken voor het theaterpubliek 
Een relatief eenvoudige constructie en zonder veel kos
ten te realiseren. De fraaie creatie van architect Richard 
Uytenhaak had er een meerwaarde door gekregen. Van 
diverse zijden is destijds bij de gemeente aangedrongen 
iets dergelijks mogelijk te maken. Het enige dat de ge
meente uiteindelijk toezegde was, het verleden zicht
baar maken via een soort permanente opgravingen
expositie in de theaterzaal. Deze belofte is (nog) niet 
ingelost. 

Willem Cartigny 
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Sloop van panden 

Rijp en groen 

> Yvonne de Vries 

Er wonen veel senioren in Roermond, vooral in de 
oude binnenstad. Volgens opgave van de gemeente 
woont daar 35% van de Roermondse senioren. 
Logisch dat actieve senioren een eigen plek in die 
binnenstad willen, waar zij cursussen kunnen 
volgen of gewoon elkaar ontmoeten. 

E en multifunctioneel centrum voor senioren 
(tot MFC afgekort) is volop in ontwikkeling. 

Er is inmiddels een stichting opgericht en er wor
den volop plannen gemaakt voor de functies en de 
locatie ervan. Roermondse senioren hebben derge
lijke centra bezocht in steden als Weert en Wage
ningen. 
Over het nut van een dergelijke voorziening in de 
Roermondse binnenstad is iedereen het wel eens. 
De optie voor de locatie is echter niet zo gelukkig. 
De stichting MFC wil er, samen met de heer Wint
raeken van het Godshuis graag de hoek van de 
Munsterstraat voor benutten. Het Godshuis heeft 
alle panden aan die kant van de Munsterstraat al 
opgekocht, met als triest resultaat een dichtgetim
merde gevelwand op een historisch zeer kwetsbaar 
punt. De publieke opinie over de oprichting van 
een MFC wordt als middel gebruikt om een rij 
huizen te slopen. Natuurlijk wordt er vervolgens 
beweerd dat de te slopen huizen niet interessant 
zijn, dat ze bouwvallig zijn en dateren van na de 
Tweede Wereldoorlog. 
Dichtgetimmerde panden op zo'n mooi punt in de 
stad zijn ook geen reclame voor een historische 
binnenstad. Daarom hoopt men de publieke opinie 
te beïnvloeden en er een bouwvergunning met bij
behorende sloopvergunning uit te slepen. Dan 
komt er vervolgens weer een geestdodende eento
nige godshuisgevel bij. Maar er is al genoeg Gods
huisgevelwand te 'genieten' in Roermond. 
Er zijn, behalve die voor het MFC, nog meer afgrij
selijke plannen, zoals die voor een parkeergarage 
ónder dit complex. Wie zei daar iets over prachtige 
historische kelders onder deze panden? Wie zei 
iets over het ontmoedigen van het autoverkeer in 
de binnenstad? Wie had er gedachten over ter
rassen op een verkeersluw Munsterplein? Wie 
schreef er in 1975 iets over het bewaren van histo
risch erfgoed in de binnenstad? Lees het volgende 
citaat uit de nota 'Nieuwe kansen voor de binnen
stad' uit die tijd: 'De tweede categorie van bouwwer
ken, waarbij een bepaalde relatie met volkshuisvesting 
bestaat, is de grote groep van kleine panden die welis
waar geen monumenten in de gebruikelijke zin zijn, 
maar die in hoge mate bepalend zijn voor het karakter 
van de bebouwing, in het bijzonder de te beschermen 



in de Munsterstraat 

op de plek van redelijk jong? 

stads- en dorpsgezichten. Deze worden niet beschermd 
als echt monument, dat wil zeggen als gebouwen van 
voor 1850'. Juist, ze verdienen extra aandacht. 

Gevoelige plek 
De gevels in de Munsterstraat zijn bij het zware 
bombardement van 11 november 1944 ernstig 

Nu nog karakteristieke gevel aan het Munsterplein, straks ... 

beschadigd door de Engelse bommenwerpers. 
Veel Roermondenaren zijn hierbij gedood. Nog 
steeds herinneren veel Roermondse mensen zich 
die moeilijke dag. 
Na de Tweede Wereldoorlog komt de wederop
bouw op gang. Men werkt dan vaak te snel en niet 
altijd even smaakvol. Toch is toen de Munster
straat met respect voor de oude gevelindeling 
'herrezen'. 
De panden kregen hun oude uiterlijk en gevel
indeling terug. Een compliment komt toe aan 
mensen als Louis Scheepers uit Weert, clie in korte 
tijd veel tot stand brachten. Zij werkten met 
respect voor de oude situatie en met aandacht 
voor de panden clie er nog stonden. Een voorbeeld 
van behoud is het aarclige pand op de hoek van de 
Munsterstraat en het Munsterplein, in de stijl van 
de Amsterdamse School, met haar prachtige glas
in-lood-ramen. 

Un monument, 

c'est un moment de tend resse 

à l'adresse du passé. 

Munsterplein .•. 
Munsterplein waat; is van dich gewaore, 

Kuupers sjteit; allein nao al die jaore, 

Poshotel, Paradies, Kelezje zeen neet meer 
alles grauw, alles gries, wo is noe dae sfeer. 

Munsterplein waat; is van dich gewaore, 

zeen veer dich veurgood verlaore .... 

Zingt Ton Spätjens. 
Met de nieuwe bebouwingen aan en op 
dat Munsterplein lam het kil en koud 
worden. 
Op de hoekvan de Munsterstraat wach
ten oude vertrouwde panden op sloop. 
Hier ligt dé kans om eens bijzonder 'uit 
de hoek' te komen. De plannen van het 
RCG, om de hele hoek aan te doen slui
ten bij de reeds bestaande bouw in de 
Munsterstraat, houden het risico van 
een grootschaligheid in, die té groot kan 
zijn ten opzichte van twee gebouwen 
van hoogwaardige kwaliteit namelijk 
het Klein College en de Munsterkerk. 
Leefden we in de tijd van de Amster
damse School, dan had ik alle vertrou
wen in de verbijzondering van deze 
hoek. Nu is het afwachten en de gemeen
te vragen extra oog te hebben voor deze 
bijw11dereplek. In de nota 'Centrum In
Zicht' zegt de gemeente zélf over haar 
aanpak van het Munsterplein: 'stimu
leren van publieksfuncties en verleven
digen van saaie gevels'. Doen dus! 

Henriëtte Janssen-Klaar 

Door clie goede aanpak werd de pijn van de we
deropbouw verzacht: men toonde immers respect 
voor de oude gebouwen clie wél door de oorlog 
waren gekomen. Ze herinnerden immers nog aan 
de vredige tijd van vóór de oorlog. 
Waarom moet er dan nu zo rigoreus worden inge
grepen op zo'n mooi historisch punt? Waarom 
wordt clie nuttige MFC voorziening niet op een 
andere plek gerealiseerd? Waarom geeft men deze 
hoek niet een functie met restaurants en winkeltjes 
waar ouderen en anderen kunnen binnenlopen? Er . 
zijn genoeg grote leegstaande objecten in de bin
nenstad voor een dergelijk doel geschikt te maken. 
De gemeenteraad heeft onlangs f 200.000,- gereser
veerd voor een MFC in de binnenstad. Daar moet 
toch een zinnig plan mee opgezet kunnen worden, 
beter dan het slopen van een aardige hoek aan de 
Munsterstraat Daar zullen we zeker spijt van 
krijgen. e 

7 



Losse teqels I 
We starten in dit tweede nummer 
van Ruimtelijk een rubriek met al
lerlei 'kleinigheden'. De moeite van 
het vermelden waard, actueel, aan
kondigingen, oproepen en berichten. 
U belt of schrijft, wij plaatsen. 

Binnenkort wordt op de hoek-van de 
Graaf Gerardstraat en Abdijhof het 
woonhuis veranderd in een 'Thee
huis' . Met veel respect voor het ge
bouwde en zijn karakteristiek vindt 
de aanpassing plaats. 
Het huis werd door architect Ed. Cuy
pers ontworpen bij de bebouwing van 
de Abdijhof na afbraak van de Abdij
gebouwen in 1924. De commissie RKZ 
keurde vergaande verbouwingsplan
nen, die de karakteristiek van het oor
spronkelijke woonhuis ontkenden, af. 
De eigenaar en verbouwer werden 
opgeroepen kreatiever om te gaan met 
dit bescheiden cultuurgoed en te zoe
ken naar een geschikte invulling in dit 
winkelgebied. 
Dat er meer mogelijk is dan op het 
eerste moment lijkt, blijkt nu met dit 
project. Het resultaat zal verrassen. 
(Was het zo ook maar gegaan met de 
hoek van Hamstraat en Munsterplein 
en het voormalig Hotel Wijers!) 

® 

Aan de Kapel in ' t Zand zijn dit jaar 
diverse initiatieven genomen met het 
oog op behoud van monumentale 
waarden, zoals een Stichting tot be
houd van het Oud Kerkhof, een Stich
ting voor behoud en hergebruik van 
de Kepelse Meule en een comité Gal
genberg. Allemaal stukjes stad met 
ecologische en/ of cultuurhistorische 
waarden. Wij herkennen de zorg, 
maar zou het niet zinnig zijn om deze 
diverse, zeer verwante, Kapelse initia
tieven te bundelen, dan wel in één 
overkoepelende organisatie onder te 
brengen? Wie pakt de handschoen op? 

® 

Rondom Markt en Kathedraal wordt 
de ruimte serieus aangepakt door de 
gemeente. Plannen hiervoor beginnen 
zich gunstig te ontwikkelen, mede 
door de advisering van de Commis
sie Ruimtelijke Kwaliteitszorg. Wan
neer elke betrokkene tezijnertijd wil 
meespelen in dit ontwerp, kan Roer
mond nog in deze eeuw blij zijn met 
zo'n Marktplaats. En staande, alleen, 
midden op die markt op een hele 
vroege zondagmorgen, denk je als 
Roermondenaar trots: " ... mien Sjtad". 

® 
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Onopvallend bU Markt en Kathedraal? 

De stichting 'Kathedraal2000' streeft 
naar ruimere openstelling van de Ka
thedraal. Voor december 1996 zijn al 
enkele activiteiten gepland die de be
langstelling voor de Kathedraal zul
len stimuleren. Om het mogelijk te 
maken de Kathedraal te bezichtigen 
is de stichting op zoek naar mensen 
die als 'kathedrale kerkwacht' (Kirke
plies?) willen fungeren. Dan kan de 
Kathedraal van Pasen tot Allerzielen 
's middags open zijn tussen 14.00 en 
17.00 uur. Interesse voor dit vrijwil
lige werk? Dan kunt u zich aanmel
den bij: JnfornuJtiepunt voor Ouderen 
(IPO), tel. (0475) 317130. 

® 

De Wemerstraat, ook Beyeestraat en 
Koestraatje geheten, werd in 1978 
door de Stichting Stadsherstel groots 
aangepakt. Van achteraf-straatje werd 
het tot een aangename woonstraat, 
maar twee kleine panden bleven on
bewoond tot de zomer van 1996. Rat
ten en duiven hadden jarenlang vrij 
spel ·en terroriseerden de omgeving. 

Ook aan restaurat ie toe 

De gemeente kon niet optreden tegen 
de eigenaars, waardoor in meer dan 
25 jaar, deze pandjes konden ver
krotten en overlast bezorgen. Nu, in 
handen van één eigenaar, zijn de huis
jes gerestaureerd en krijgt het geheel 
weer een helder beeld, in de naar Wer
ner van Swalmen genoemde straat. 

• 
Colofon 

Ruimtelijk wordt samengesteld uit 
bijdragen van leden van de Werk
groep Ruimte en anderen . 
Het blad verschijnt 4 x per jaar en 
wordt toegezonden aan belang
stellenden en belanghebbenden. 
De Werkgroep Ruimte streeft er 
naar in de toekomst een bestand van 
abonnees op te bouwen. 
Financiële bijdragen voor de uitgave 
van het blad of het werk van de 
werkgroep zijn welkom op post
banknummer 2458454 tnv D. Jans
sen ovv 'Ruimte'. 
Werkgroep Ruimte: 
Henriëtte Janssen-Klaar 
Willem Cartigny 
Dennis J anssen 
Bert Thomassen 
Redactie-adres: 
Rob. Regoutstraat 56, 
6042 CN Roermond, tel. 31 98 52 
Foto's in dit nummer: 
Peter Wijnands 
Vormgeving: 
Fooi Service - Bert Thomassen 
Medewerking aan dit nummer 
verleenden: 
Yvonne de Vries 
Marjo Knapen 
Drukwerk en afwerking: 
ARS Grafische Producties 
& Communicatie 
Martin van het Erve 




