uimtelijk
®

kwartaalblad van DE STICHTING RUIMTE - roermonD Maart 2011 Jaargang 16 nummer 1 Waarde € 4, -

monumenten, architectuur, stedenbouw en landschap in roermond en

omstreken

Ruimte voor vooruitgang en dynamiek
Smalspoortje bij het pand Cillekens-Dreessens
Vispassage in de Roer bij de ECI waterkrachtcentrale
Lege kantoren in Roermond
Wonen in het oude kadaster

Colofon

Ruimtelijk verschijnt viermaal per jaar en
brengt nieuws, achtergronden en uiteenlopende opinies rond monumentenzorg,
stedenbouw, ruimtelijke ordening en
architectuur in Roermond en omgeving.
Bestuursbijdragen vallen buiten verantwoordelijkheid van de redactie. Overname
van artikelen is toegestaan nadat toestemming is verkregen en als bronvermelding
wordt toegepast.
Uitgave
Stichting Ruimte.
ISSN 1389-2606.
Redactie
Lucien Jansen, Marianne Wulms-Hovens,
Chris Roemen, Leonard Fortuin.
Redactie-adres
Wijershoflaan 31, 6042 NK Roermond,
tel. 0475-350367.
Vormgeving
Harry Segers.
Fotografie
Chris Roemen, Leonard Fortuin,
Harry Segers e.a.
Verspreiding
Per post of eigen bezorgers. Oude nummers zijn beperkt verkrijgbaar op het
redactieadres of bij Boekhandel Boom,
Neerstraat 31a, Roermond.
Abonnementen
€ 16,- per jaar, over te maken op
Rabobank 1423.96.680.
Bij meerdere abonnementen op één
adres abonnementsprijs in overleg.
Abonnementenadministratie
Begijnhofstraat 34, 6041 GX Roermond,
tel. 0475-329936.
Bestuur Stichting Ruimte
Hein Tilborghs (voorzitter)
Quint Lommen, Leonard Fortuin,
Lucien Jansen, Jan Grouls,
Secretariaatsadres
Wijershoflaan 31, 6042 NK Roermond,
tel. 0475-350367.
E-mail
info@stichtingruimteroermond.nl.
Internet
Reacties op Ruimtelijk en het beleid van
de stichting kunnen ook via
www.stichtingruimteroermond.nl

Mede mogelijk gemaakt door ARS Grafisch.

r

stichting

2 | RUIMTELIJK MAART 2011

te

De sjtraotvaeger

‘Sjtraotvaegers’ komen - als het goed is - overal,
en zijn daardoor goed op de hoogte van
het wel - en vooral - het wee in een (binnen-)stad.
Én ze schrijven graag columns. Een van hen veegt
in Ruimtelijk ‘de vloer aan’.

Ik zag zelfs onze grote Roerganger
aarzelen toen hij op de kwaliteitszender Vox-TV aankondigde welk plan de
gemeente nu weer had bedacht. De
gemeente had een “challenge” doen
uitgaan met daarin de oproep om mee
te denken over een hoogwaardige
retail-invulling van dat deel van het stadhuis waar nu nog de Stadswinkel is
gevestigd. En wel over drie verdiepingen! Dit zou de schakel moeten vormen tussen de binnenstad van Roermond en het DOC en moeten zorgen voor meer leven
in de brouwerij op dat deel van de Markt op zondag.
De Stadswinkel wordt dan verplaatst naar de kantoren op het kazernevoorterrein omdat die winkel daar beter bereikbaar is!
Hoezo beter bereikbaar? Iemand die nu in de Stadswinkel moet zijn kan zijn
voertuig toch ook parkeren in de parkeergarage onder het Kazernevoorterrein.
Plaats genoeg! Van daaruit is het stadhuis gemakkelijk en voor een deel zelfs
overdekt, te bereiken. Waarom is de Stadswinkel nu slecht bereikbaar genoemd
en is de toekomstige hoogwaardige retail-invulling van de huidige stadswinkel
ineens goed bereikbaar vanuit dezelfde parkeergarage? Dat kan ik niet volgen en
zou ik graag uitgelegd zien door de dames en heren raadsleden want die hebben
hun handtekening gezet onder het coalitieakkoord waarin deze verhuizing al
lang en breed is vastgelegd.
Inderdaad, op de kwaliteit van Vox-TV valt wel het een en ander af te dingen! De
Gemeenteraad heeft deze niet-staatsomroep in het recente verleden € 25000
toegekend als er een kwaliteitsverbetering zou worden gerealiseerd. Bovendien
werd de omroep nog een worst van nogmaals € 25000 voorgehouden als die
kwaliteitsverbetering binnen een half jaar zichtbaar zou zijn. Ik heb in dat half
jaar iedere week gekeken, maar geen enkele kwaliteitsverbetering kunnen waarnemen, al geef ik toe dat ik destijds nog geen digitale tv keek. Natuurlijk kreeg de
omroep het geld overgeboekt.
Ondertussen is heel Carnavalesk Roermond in mineur omdat het vaste carnavalsprogramma van de omroep niet meer wordt uitgezonden. Het bestuur heeft
gemeend de omroep een kwaliteitsimpuls te geven door de meest getalenteerde
omroepster en cameraman weg te sturen. Inderdaad, de kwaliteit is gestegen
want de interviews die de kijkers werden voorgezet hadden de diepgang van
een soepbord. Bovendien waren ze systematisch niet voorbereid en hadden ze
een hoog ons-kent-ons gehalte. Ondertussen heeft het bestuur van Vox-TV al
een nieuwe directeur benoemd die nota-bene afkomstig is van de zo zeer verfoeide staatsomroep L1. Ze schijnt gespecialiseerd te zijn in het binnenhalen
van sponsorgelden. De eerste sponsor die ik zou bezoeken is TV-Limburg. Daar
kan ze zelfs te voet naar toe want ze zal toch niet al direct een lease-auto hebben
gekregen?!
Maar goed, volgende keer meer. Er wacht nog “vaeg” werk.

Heeft u de website van Ruimte al eens bezocht?
U kunt daar onder andere alle oude afleveringen van Ruimtelijk
nog eens nalezen, maar ook “dossiers” inzien over zaken die
in Roermond speelden en spelen.
Sinds kort vindt u ons ook op Facebook.
www.stichtingruimteroermond.nl

Ruimte voor
vooruitgang
en dynamiek
Tekst: Hein Tilborghs, voorzitter van de Stichting Ruimte
Foto’s: Leonard Fortuin
Roermond is altijd een stad met allure
geweest: het Haagje van het zuiden.
Net als de grote broer in de Randstad
een bestuurscentrum. Niet alleen
voor de wereldlijke maar ook voor de
kerkelijke macht. Dat zie je nog altijd
in het oude centrum. Grote gebouwen
zoals het stadhuis, het Hof van Gelder,
de oude rechtbank, de kathedraal en de
Munsterkerk. Dat alles in een duidelijk
herkenbare oude kern gestoffeerd met
andere grote en kleine bouwkundige
kleinoden die herinneren aan een mooi
verleden. Roermond is, na Maastricht,
niet voor niets de stad met de meeste
monumenten in Limburg. Een verleden
om zuinig op te zijn. Echter, dit erfgoed
wordt aldoor bedreigd. Is het niet
door nonchalance of geldgebrek, dan
wel doordat kwetsbaar monumentaal
erfgoed moet wijken voor platvloerse
belangen. De Stichting Ruimte staat op
de bres voor het monumentale erfgoed,
probeert indien nodig te verhinderen dat
er (letterlijk) bressen geslagen worden.
Zoals in de gevelwand van de Roerkade.
Dat kunnen wij doen door de financiële
steun van onze donateurs. U dus!
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Nieuw bestuur
De Stichting Ruimte heeft een nieuw
bestuur. De gezichten zijn hetzelfde
gebleven maar de taken zijn nu anders
verdeeld. Voor de huidige taakverdeling zie het colofon op de pagina
hiernaast. De nieuwe voorzitter is
Hein Tilborghs die eerst de functie van
penningmeester vervulde. Die taak is
overgenomen door Jan Grouls. Voor
het overige is er niets veranderd.
Hieronder geeft de nieuwe voorzitter
zijn visie op de stad Roermond. Die
stad is booming maar moet de zorg
voor het monumentale erfgoed niet
verwaarlozen.

“De Natalini-toren (...) een aansprekend, mooi gebouw”
De tijden veranderen. Roermond schudt
het imago van een duf, ingeslapen stadje
van zich af. Roermond staat weer op de
kaart en ontwikkelt zich tot koopstad.
Er komt een nieuwe dynamiek. Daar
is niets verkeerds mee, integendeel.
Maar de stuurlieden van de bulldozer
van de vooruitgang lijken soms blind
voor de waarde en de schoonheid van
het gebouwde historische erfgoed van
de stad. Terwijl vooruitgang en behoud
toch heel goed kunnen samengaan: zie
het moderne overdekte winkelcentrum
Roercenter. Dit is bijzonder geworden
omdat daarin oude bedrijfsgebouwen
op een goede manier zijn gecombineerd
met nieuwbouw, een aansprekende
winkelgalerij en een ‘verborgen’
parkeergarage. Met dank aan de
Stichting Ruimte die een kaalslag op
die plaats heeft weten te verhinderen.

Wij zijn niet tegen vooruitgang. Wat
wij vragen is respect voor wat de
geschiedenis ons heeft overgeleverd.
De schoonheid van de stad is een
waarde op zich waar aandacht voor
moet zijn, ook bij bestuurders en
projectontwikkelaars. Wij zullen ze er
anders wel aan herinneren!

Niet elke vooruitgang is verbetering. Of
veel Roermondenaren zo blij zijn met de
betonkolos op het kazernevoorterrein
wagen wij te betwijfelen. Het fraaie zicht
vanuit de Stadsweide op het silhouet
van de stad is verleden tijd. Ook het
zwarte blok van het Casimir-complex
bederft veel. Wat de nieuwbouw op
de oude plaats van De Toerist zal gaan
betekenen voor de skyline als je uit het
zuiden komt? Wij houden ons hart vast.
Over de Natalini-toren kun je twisten.
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Ruimte voor vooruitgang en dynamiek
Het is zonder meer een aansprekend,
mooi gebouw. Met een uitstraling die
veel nieuwbouw in de stad mist. Maar
had het niet beter op een andere plaats
kunnen staan? Bijvoorbeeld aan de
andere kant van de brug?

Dat maakt de stad sfeervoller, zij
krijgt haar allure terug. Een absoluut
winstpunt zou zijn als de Roerkade
autovrij werd en teruggegeven aan de
voetgangers. Zo zou het een waarlijk
rustpunt in de stad kunnen worden.
Het onlangs gepresenteerde plan
voor ondertunneling van de Roerkade

“De betonkolos op het Kazernevoorterrein”

onherstelbaar wordt aangetast. Bestuur
en projectontwikkelaars: ‘let op uw
saeck’!

Beste lezers. Wij blijven opkomen voor
het behoud en de versterking van het
historisch karakter van onze stad. Wij
hebben er begrip voor dat Roermond
verandert en zien daar ook de positieve
kanten van. Die ‘lui van Ruimte’ hebben
de naam dat ze overal tegen zijn. Dat
klopt dus niet. Wij willen dat de stad
voor bewoners, winkelbezoekers en
toeristen aantrekkelijker wordt. Maar
wij blijven waken voor behoud van
wat wij waardevol vinden. Voor wat ù
waardevol vindt.

Via dit blad blijven wij u voeden met
allerlei informatie over de historische
stad waarvan wij denken dat die
interessant voor u is. Die keer op keer
weer duidelijk maakt dat het historische
Roermond echt de moeite waard is.
Maar ook over de bedreigingen van het
erfgoed. En natuurlijk de kansen voor
de toekomst. Blijft u ons steunen?

Ook wij staan voor vooruitgang en
dynamiek. Maar wel met respect van
wat uit het verleden is overgebleven.
De binnenstad wordt steeds meer
verkeersluw. Het is goed dat de
Markt geen blikkendoos meer is.

wijzen wij niet bij voorbaat af. Als
er maar echte aandacht blijft voor
de archeologie van dit oudste stukje
Roermond. Jammer alleen dat wij
niet hebben kunnen verhinderen
dat de gevelwand van de Roerkade

Tot slot: Heeft u vragen, suggesties of
wilt u ons team van medewerk(st)ers
komen versterken, neem dan contact op
via telefoon (0475-311 303) of e-mail:
info@stichtingruimteroermond.nl.
Aarzel niet om ons te benaderen!

VRIJVELD
Op de rechterfoto de situatie ten tijde
van de sloop met op de voorgrond het
gebouwtje waar tot dan de firma Asco
in zat. Links de nieuwbouw. Blijkbaar
was het nodig om twee ginkgo’s (Japanse notenbomen) te rooien.

In een themanummer van Ruimtelijk wezen we vorig
jaar al op het veranderende karakter van het Vrijveld. Dat is met name het gevolg van de aanleg van
het enorme Stationspark-complex tussen Spoorlaan
Noord en Maria Theresialaan. Daar zijn inmiddels de
toekomstige parkeerkelders al voorzien van een dek.
Een eindje verderop nadert het project “Le Savant”
aan de Professor Schreinemakersstraat en Minister
Bongaertsstraat zijn voltooiing. De 22 nieuwbouwwoningen zullen dit voorjaar worden opgeleverd.
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Het smalspoortje bij het pand

Cillekens-Dreessens
Tekst Chris roemen

Bij het pand Cillekens-Dreessens aan de Neerstraat 34
is nog een klein deel van een smalspoortje te zien. Het
spoortje valt nauwelijks op, maar is tegelijkertijd een veelzeggend onderdeeltje van het bedrijvencomplex dat aan het
eind van de negentiende eeuw verrees tussen Neerstraat en
Roersingel. Juist het feit dat het werd aangelegd ten behoeve van een relatief kleine onderneming, die bovendien
midden in de oude stadskern lag, maakt het tot een detail
dat veel zegt over de ambities van het bedrijf.
Het spoortje werd, compleet met een remise, in 1906-1907
aangelegd en maakte deel uit van het ijzerwarenbedrijf dat
in het laatste kwart van de negentiende eeuw werd gesticht
door Jacques Cillekens. Zijn bedrijf strekte zich vanaf de
Neerstraat in westelijke richting uit tot aan de Roersingel.
Achter de winkel bevond zich een groot pakhuis annex
overslagruimte, en nog verder richting de Roersingel (de
uitvalsweg waar grondstoffen werden aangevoerd) lag de
werkplaats: de koperslagerij. Detailhandel, groothandel en
industrie waren daarmee in één bedrijf samengevoegd.
Jacques Cillekens werd in 1837 geboren in Heythuysen. Waarschijnlijk was hij van de familie Cillekens
die in deze periode in Heythuysen een fabriek had,
waar vooral landbouwmachines werden gemaakt.
Op 20-1-1874 huwde Jacques met de Roermondse
Anne Marie Hubertina Dreessens. Zij was de weduwe
van de koopman Constantinus Campioni, die een jaar
eerder op zijn 36ste was overleden. Met haar kinderen uit
dit eerste huwelijk was Anne Marie woonachtig op een van
de percelen op het gebied tussen Neerstraat en Roersingel,
die later bij het bedrijventerrein van Cillekens-Dreessens
werden getrokken. Hier begon Jacques Cillekens zijn bedrijf.

IJzerwarenwinkel
In 1900 verrees aan de Neerstraat een nieuwe ijzerwarenwinkel. Cillekens was toen al een vermogende ondernemer,
en liet dat ook goed zien met zijn rijk gedecoreerde pand
met hypermoderne hoge etalageruiten, opvallende entree,
gietijzeren zuilen en fraai gestucte plafonds. De architect
van het nieuwe winkelpand is niet bekend, maar er wordt
wel eens gedacht aan Jean Speetjens, die in dezelfde tijd
ook het pand Meisters aan de Schuitenberg bouwde.
In het jaar dat het pand aan de Neerstraat werd gebouwd,
was Cillekens de 60 al voorbij, maar hij had nog brandende
ambities. Dat blijkt niet alleen uit latere uitbreidingen van
de ijzerwarenzaak (denk aan het smalspoortje, uit 1907)
maar ook uit de grondaankopen die hij tussen 1908-1910
deed nabij het Klein Hellegat in de Voorstad, waar hij vervolgens een stoomwasserij oprichtte.
De entrepreneur Cillekens had echter ook oog voor nieuwe
bouwkundige ontwikkelingen. Daarop wijst niet alleen de
fraaie winkel aan de Neerstraat, ook het achterliggende

complex was uitermate modern opgezet. De
betonnen vloer/plafondconstructies in de verdiepingen van het pakhuis, waarbij het zogenaamde
systeem van Hennebique werd toegepast, waren zelfs een
absolute noviteit. Dankzij Cillekens is Roermond in het
bezit van de oudst bekende betonconstructie in Limburg,
die tevens een van de oudste in Nederland is. Ook vooruitstrevend waren de geavanceerde systemen voor het tonen
en opslaan van de waar in datzelfde pakhuis én de functie
ervan. De fraaie afwerking met onder andere terrazzovloeren en polychromie onderstreepten het “publieke” doel:
hier werden detaillisten ontvangen. In de cultuurhistorische analyse die in 1998 van het bedrijvencomplex werd
gemaakt wordt het vermoeden uitgesproken dat CillekensDreessens een van de eerste moderne groothandels in
Limburg was.

Logistieke vervolmaking
De aanleg van het smalspoortje kan worden gezien als de
logistieke vervolmaking van het complex. Tot 1907 werd het
transport van waren over het terrein verricht met handkarren, maar daar kwam nu een einde aan. De losplaats aan
de Roersingel, de koperslagerij, het pakhuis en de winkel
waren nu met elkaar verbonden door een soepel lopend
railsysteem, met verschillende aftakkingen. Vanaf de werkplaats ging een deel van de eindproducten naar het pakhuis,
vanwaar detaillisten werden voorzien. Een ander deel liep
door tot de Neerstraat, om ook de eigen winkel te kunnen
bevoorraden. Het was een bijzondere innovatie.
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Het smalspoortje bij het pand Cillekens-Dreessens
Smalspoortjes waren niet ongebruikelijk in grotere
industriële complexen, maar toepassing in een relatief
klein stedelijk complex als dat van Cillekens-Dreessens
was wel zeldzaam.
Een remise voor de wagons bevond zich niet ver van de
Roersingel en legde het loodje tijdens de aanleg van het
Roercenter.
De aanleg van het spoortje en remise waren overigens
een van de laatste grote projecten van Jacques Cillekens.
Vier jaar later, in 1911, verkocht hij de zaak aan zijn
oudste zoon Hendrik. Hij overleed op 27 juli 1925 op
88-jarige leeftijd.

Zijn nazaten bouwden het bedrijf met wisselend succes
verder uit. In 1930 ging de zaak failliet, maar het bedrijf
kon toch worden voortgezet. De oorlog was een mijlpaal.
Na die tijd werd het terrein niet verder ontwikkeld, en
daarna werden het handelsgedeelte en het productiedeel zelfs geleidelijk afgebouwd. Ik neem aan dat toen
ook het spoortje uit gebruik werd genomen. Ook de
winkelpui kwam de oorlog niet zonder schade door. In
1948 moest die door architect Jan Bongaerts worden
verbouwd.

Foto pakhuis
Cillekens Dreessens

Het v.m. pakhuis annex overslagruimte achter de winkel

Verbouwing monumentale panden vrij
Tekst: LUCIEN JANSEN en LEONARD FORTUIN
Het wijzigen van een rijksmonument kan binnenkort zonder
vergunning. De eigenaar bepaalt zelf of zijn plannen de monumentale waarde niet aantasten. Is elke eigenaar daartoe in
staat? Ruimte denkt van niet en pleit voor een meldingsplicht.
NIEUWE BEZEMS
Op 17 december 2010 heeft staatssecretaris Zijlstra (VVD)
van het Ministerie van Onderwijs voorgesteld het Besluit
Omgevingsrecht (Bor), het Besluit Ruimtelijke Ordening
(Bro) en het Besluit Archeologisch Monument te wijzigen.
Een daartoe strekkend wetsontwerp is door de Tweede
Kamer al goedgekeurd. Als straks ook de Eerste Kamer
akkoord gaat wordt het onderhoud van Rijksmonumenten
vergunningvrij. Dat wil zeggen dat een Rijksmonument dan
in drie gevallen zonder vergunning verbouwd mag worden:
als het een interne verbouwing betreft, het plaatsen van een
dakkapel op het achterdak (onzichtbaar aan de voorkant)
of een erfafscheiding in de achtertuin.
Het voorgaande geldt alleen voor rijksmonumenten. Roermond heeft er daarvan 240. Er zouden nog meer wettelijke
regels moeten worden gewijzigd om de nieuwe regelgeving
ook op gemeentelijke monumenten van toepassing te verklaren. Daarvan staan er in onze gemeente ongeveer 500.
Het wijzigen van de hiervoor relevante regels kan alleen in
een zeer langdurige procedure die de zittingsperiode van
het huidige kabinet overschrijdt.
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MELDINGSPLICHT GEWENST
Genoemde werkzaamheden mogen alleen zonder vergunning worden uitgevoerd als dat de monumentale waarde
van het rijksmonument niet aantast. Als rechtgeaard VVD-er
gaat de staatssecretaris ervan uit dat de eigenaar van het
monument trots is op zijn of haar monument en op grond
daarvan geen monumentale waarden zal laten verwijderen
of aantasten. Dat de staatssecretaris met deze wijzigingen
tegemoet komt aan de wens van de eigenaren tot vermindering van de regeldruk is duidelijk en ook in onze ogen
nastrevenswaardig.

Het zwakke punt zit bij het gegeven dat de eigenaar zelf moet
beoordelen in hoeverre zijn monument door de voorgenomen wijziging in zijn monumentale waarde wordt aangetast.
Niet alle eigenaren zullen beschikken over voldoende kennis
om dat te kunnen beoordelen. Het verwijderen van plastic
schroten in een rijksmonument wordt ook nu al toegestaan,
maar hoe moet de eigenaar het dan vrijkomende stucplafond
behandelen? Van de afdeling monumentenzorg van een
gemeente mag worden verwacht dat zij die vraag of zelf
kan beantwoorden of kan doorverwijzen naar een instantie
die de vraag kan beantwoorden. Daarom achten wij het in
het belang van monumentenzorg als er voor voorgenomen
vergunningvrije wijzigingen aan een rijksmonument toch
een meldingsplicht komt zodat de gemeente in ieder geval
weet wat er speelt. Immers, als een monument eenmaal is
aangetast is het per definitie onherstelbaar.

Infopaneel voor ACHTERHUIS
Met financiële steun van de ANWB plaatst Ruimte dit jaar
een derde serie informatiepanelen op monumentale panden in Roermond. Een van de panden waar een infopaneel
komt is galerie Het Achterhuis van eigenaar Ghiel Pijpers in
Voorstad St.Jacob.
Exact is het pand niet te dateren, maar op grond van de keldergewelven en de uit mergel opgetrokken zijgevel, wordt
verondersteld dat het rond 1600 werd gebouwd.
Van oorsprong zou het een herberg zijn. Dat is niet zo’n
vreemde gedachte, want herbergen en andere plaatsen
van vertier zijn van oudsher te vinden in de buurt van de
toegangspoorten tot de stad. Kraanpoort, Venlosepoort en
Brugstraat getuigen daar in Roermond nog steeds min of
meer van. Het was een druk punt, waar de verkeersstroom
richting stad enigszins stokte: ’s avonds gingen die stadspoorten immers dicht. Bovendien werd vóór de aanleg van
de rijksweg naar Maastricht (negentiende eeuw) het verkeer uit zuidelijke en westelijke richting grotendeels door
de Voorstad geleid.
Mogelijk was in het huidige Achterhuis toen ook een “refugio” gevestigd, een overnachtingsplaats op de pelgrimsweg
in de richting van Santiago de Compostella.
De ingang van de herberg lag op de binnenplaats, bij de met

van vergunning

GEMEENTELIJKE DWARSLIGGERS OMZEILD
Ook particulieren die plannen hebben voor het verbouwen
van een niet-monumentaal pand krijgen het in de toekomst
makkelijker. Blijkbaar heeft de rijksoverheid ontdekt dat er
in nogal wat gemeenten dwarsliggende ambtenaren zijn die
de goedwillende burger blokkeren in zijn of haar verbouwingsplannen. Dergelijke burger-onvriendelijke praktijken
wil de minister onmogelijk maken. Er ligt nu op het ministerie van Binnenlandse Zaken een voorstel om een aantal
bouwkundige bureaus te certificeren en ze daarmee de bevoegdheid te geven om in de ontwerpfase te controleren of
de verbouwingsplannen voldoen aan de wettelijke eisen. De
dwarsliggende ambtenaren worden daarmee omzeild en het
afgeven van een vergunning wordt daarmee een formaliteit.

Naamse steen omgeven deur.
Het huidige aanzicht heeft het pand later gekregen: zoals
zoveel panden in Roermond is het in de negentiende eeuw
bepleisterd met Portlandcement. De pleisterlaag werd
aangebracht voor vochtregulatie, maar ook om scheuren en
andere oneffenheden weg te poetsen. Helaas wordt ook een
deel van de bouwgeschiedenis erdoor aan het oog onttrokken.
Mooie bouwkundige elementen van het Achterhuis zijn de
rondbogige koetspoort met hardstenen omlijsting, verdiepte pilasters, guirlandes, blokwerk en kroonlijsten.

BOERDERIJ
Tot in de twintigste eeuw was het een boerderij. Achterom
lag een wei. Eigenaar Pijpers meldt dat zich in een voormalige stal veertien drinkbakken met kettingen voor rundvee
bevonden, toen hij het pand kocht. “Nog tijdens de tweede
wereldoorlog had slager Jaek Jacobs uit de Brugstraat hier
koeien staan.”
Tussen de panden nr. 8 en nr. 10 zijn luchtboogjes aangebracht die in Nederland zeldzaam zijn. De boogjes bevinden
zich boven “de ziep” (goot) feitelijk een nauwe doorgang
tussen de wei en de straat. De ziep leidde niet alleen het
regenwater over de straat richting Roer. Hij is net breed
genoeg voor één koe. De beesten konden dan achter elkaar
vanuit de wei in de richting van de Roer worden geleid. Aan
de overkant van de weg bevond zich de drinkplaats, die nog
steeds De Drink heet.
In 1994 vestigde Ghiel Pijpers in het pand zijn Galerie Het
Achterhuis. Deze biedt regionale kunstenaars de mogelijkheid tot exposeren.

Dat is althans de kern van het voorstel dat minister Donner
(CDA, Binnenlandse Zaken) begin februari heeft gedaan.
Hij wil de bouwprocedures voor zowel bedrijven als particulieren fors vereenvoudigen en veel bureaucratie bij de
gemeenten wegnemen. Daartoe zal ook het Bouwbesluit
worden vereenvoudigd, maar dat zal pas over een half jaar
klaar zijn. Verwacht wordt dat ongeveer 20 procent van de
huidige artikelen uit het Bouwbesluit zal worden geschrapt.

Vooruitlopend op die wijziging van het Bouwbesluit krijgen
zowel bouwbedrijven als particulieren de mogelijkheid om
hun bouwaanvraag te laten uitwerken door een gecertificeerd bedrijf. De uitgewerkte plannen en de tekeningen kunnen dan inclusief een bouwbesluittoets worden voorgelegd
aan de gemeente, die dan kan volstaan met het afgeven van
de vergunning.
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De vispassage in de Roer bij
Tekst: Rob Gubbels, Waterschap Roer en Overmaas

Inleiding
De Roer ontspringt in de Belgische Ardennen. Vanuit het natuurgebied ‘Hoge
Venen’ stroomt het nog kleine beekje
naar de Eifel. Via Monschau en Düren
stroomt de Roer in noordwestelijke richting en passeert nabij Vlodrop de DuitsNederlandse grens. Net voor Roermond
splitst de rivier zich in twee takken.
Zowel de Stedelijke Roer als de Hambeek
monden in Roermond uit in de Maas. De
Roer heeft een totale lengte van 165 km,
waarvan ruim 21 km in Limburg stroomt.
De Roer wordt momenteel in Nederland
door insiders beschouwd als een van
de meest waardevolle kleine rivieren
die ons land rijk is. De natuurwaarden
in en langs het water nemen de laatste
jaren enorm toe. Dit is in het verleden

Duitse restpopulaties in de
bovenloop het Nederlandse
Roertraject hebben weten te
rekoloniseren (Van Schaik
& Gubbels, 2003; Geraeds &
Van Schaik, 2005). Niet alleen
van de Duitse bovenlopen,
maar ook vanuit de Maas
trachten aquatische organismen de Roer te koloniseren.
Dit geldt vooral voor allerlei
vissoorten, waaronder voor De waterkrachtcentrale met de vistrap vanuit de
Nederland (zeer) zeldzame lucht. De Roer stroomt van rechts naar links.
soorten als de Zeeforel (Salmo
kilometer van de grens te Ophoventrutta trutta), de Atlantische zalm (Salmo
Karken. Samengevat kan gesteld worsalar) en de Rivier- en Zeeprik (Lampetra
den dat door de migratieblokkade in
fluviatilis, Petromyzon marinus).
Roermond bijna 25 km in principe
geschikt leefgebied voor vissen niet
Vismigratieproblematiek
bereikbaar was.
Roermond
Tot voor kort was deze optrek
van vissen vanuit de Maas naar
Aanleg vispassage
de Roer slechts in zeer beperkte
Om de migratieblokkade in Roermond
mate mogelijk. Stroomopwaartse
op te heffen, werden in 2007 door het
migratie via de noordelijke tak,
Waterschap Roer en Overmaas zowel
de Stedelijke Roer, werd geheel
in de Stedelijke Roer als in de Hambeek
geblokkeerd bij de ECI. Migratie
de barrières opgeheven. In de Stedelijke
via de zuidelijke tak, de HamRoer werd ter plaatse van de ECI een visbeek, werd bemoeilijkt doordat
passage aangelegd. In de Hambeek werd
de aanwezige, oude vistrap niet
de bestaande, oude vistrap vervangen
goed functioneerde. Vermoedoor een nieuwe.
delijk wist slechts een beperkt
De vispassage bij de ECI is een zogeaantal soorten via de Hambeek
naamde vertical-slot vistrap. Het verval
De entree van de vistrap (links) ligt direct naast
de Roer te bereiken. Ook stroomtussen het bovenstroomse en benedende uitstroom van de centrale (rechts).
afwaartse migratie, van de Roer
stroomse Roerpand van ongeveer 2,5
naar de Maas, kende problemen, met
m wordt over een lengte van 90m overwel anders geweest. Nog niet zo heel
name ter plaatse van de turbinebrugd in 23 betonnen compartimenten
lang geleden had het Roerwater een
ingangen aan de bovenstroomse zijde
met een onderling hoogteverschil van 11
zwarte kleur en dreven er regelmatig
van de waterkrachtcentrale. Vissen
cm. Tussen elke twee compartimenten
grote schuimbergen op (Tolkamp, 2008).
kwamen op hun trektocht
Oudere mensen in Roermond zullen zich
naar de Maas terecht in de De vangkooi in de vistrap waarmee de grotere
dit beeld ongetwijfeld herinneren. De
optrekkende vissen worden gevangen om te worden
turbines en werden hier gemeten en op naam gebracht alvorens ze stroomvisstand in de Roer was vergeleken met
in meer of mindere mate opwaarts weer vrij te laten.
bijvoorbeeld het begin van de twintigste
beschadigd. Met name een
eeuw enorm achteruitgegaan.
grote, langgerekte soort als
Door de aanleg van rioolwaterzuivede Paling (Anguilla anguilla)
ringsinstallaties en de afbouw van de
moet grote problemen hebDuitse steenkoolmijnen is de water- en
ben ondervonden.
waterbodemkwaliteit de afgelopen deHet overige Nederlandse
cennia sterk verbeterd. Vooral de laatste
deel van de Roer is in beide
jaren uit zich deze verbetering van het
richtingen vrij passeerbaar.
leefgebied in de Roer in de terugkeer
In het Duitse Roertraject
van allerlei in het verleden verdwenen
zijn nog diverse barrières
diersoorten. Zo zijn thans in het Nederaanwezig. Het eerste, zeker
landse deel van de Roer weer de Elrits
voor kleinere vissoorten nau(Phoxinus phoxinus) en de Gaffellibel
welijks passeerbaar obstakel,
(Ophiogomphus cecilia) aan te trefbevindt zich op slechts 3,5
fen, een vis- en libellensoort die vanuit
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de ECI-waterkrachtcentrale
fuik worden respectievelijk
reeks van obstakels in het Duitse Roerstroomafwaarts zwemmende
traject. Aangezien het grootste deel van
jonge zalmachtigen (smolts)
de Roer in Duitsland ligt, is het van groot
en palingen gevangen. Dagebelang dat de potentiële Duitse voortlijks worden in opdracht van
plantingsgebieden bereikbaar worden.
Nu wij in Nederland de zaak op orde
het waterschap, in nauwe sahebben, neemt de druk op onze oosmenwerking met de Visstandterburen toe om eveneens op niet al te
beheercommissie Roerdal,
lange termijn de migratieproblemen op
door twee mensen, behorend
te pakken. Het WasserVerband Eifel-Rur
tot een team van 14 vrijwilis zich hier terdege van bewust en heeft
ligers, de vangconstructies
inmiddels diverse initiatieven ontplooid
geleegd en de gevangen visom de Roer obstakelvrij te (gaan) maken.
sen gedetermineerd, geteld,
Het zal echter een kwestie van (zeer)
gemeten en vervolgens weer
lange adem worden, voordat ongehinlosgelaten.
Op
deze
wijze
De vertical slot vispassage waarmee vissen 2,5 m
derde migratie vanuit de Maas tot in de
wordt een uitstekend beeld
hoogteverschil kunnen overwinnen.
Eifel realiteit zal zijn.
verkregen van de activiteiten
Hoe het ook zij, de 14 enthousiaste visbevindt zich een verticale opening (slot)
van migrerende vissen bij de ECI. Het
onderzoekers zullen voorlopig stug doorvan circa 70 cm breed waar het water
monitoringsonderzoek is in augustus
gaan met meten en tellen. Het belang
doorheen stroomt. Een verval van 11 cm
2008 gestart en loopt naar alle waaren de noodzaak van een vrij optrekbare
is voor alle vissoorten prima passeerschijnlijkheid door tot 2012.
baar. Om stroomafwaarts zwemmende
Tussen medio 2008 en december
vissen niet in de ECI-turbine te laten
2010 zijn zo’n 20.000 vissen gebelanden, is voor de turbine-ingang een
vangen, verdeeld over 42 (!) soorkrooshek geplaatst met een spijlafstand
ten. Tot de vangsten in de vangvan 10 mm. Hier komt vrijwel geen vis
kooi behoorden 15 Atlantische
doorheen. De voor het hek verblijvende
zalmen, meer dan 30 Zeeforellen
en 1400 grote Brasems (Abramis
vissen worden vervolgens via een buis
brama). In de smoltval en aalfuik
afgeleid naar de benedenstroomse zijde
werden respectievelijk 2500 jonge
van de centrale en kunnen dan hun weg
zalmen en 800 palingen gevangen.
vervolgen richting Maas.
Opmerkelijke soorten/exemEerste resultaten:
plaren die aangetroffen werden,
de passage werkt!
waren 8 grote Siberische steuren
Om te bepalen of de vispassage en het
(Acipenser baerii), een aal van
krooshek (inclusief afleidingsbuis) naar
1,07 m, een Atlantische zalm van Palingen die via de bodem van de lossluis stroombehoren werken en welke migraties nu
97 cm en een barbeel van 87 cm. afwaarts trekken worden met een fuik gevangen,
eigenlijk in de benedenloop van de Roer
Verder werden naast de steuren geteld en gemeten en weer losgelaten.
plaatsvinden, zijn drie constructies genog enkele andere niet in de
maakt om zowel de stroomopwaarts als
Roer thuishorende exoten gevangen:
Roer zal het komende jaar ongetwijfeld
de stroomafwaarts migrerende vissen te
Donaubrasem (Abramis sapa), Marmeropnieuw worden aangetoond. En uitervangen. Met een stalen vangkooi worden
grondel (Proterorhinus marmoratus),
aard zullen de onderzoekgegevens hun
de stroomopwaarts zwemmende dieren
Blauwband (Pseudorasbora parva), Zonweg vinden naar Duitsland.
gevangen. Met een smoltval en een aalnebaars (Lepomis gibbosus) en diverse
soorten forellen (Gubbels,
Het automatisch geruimde vuilrooster met een
Literatuur
2010, Gubbels et al., 2011).
Geraeds, R. & V. van Schaik, 2005.
spijlafstand van 10 mm.
Ecologische aspecten van de levenswijze van de
Dat de vispassage functioGaffellibel langs de Roer. Natuurhistorisch Maandblad
neert moge duidelijk zijn. Is
94: 1–6.
Gubbels, R., 2010.
het migratieprobleem in de
Monitoring vismigratie Roer ECI. Resultaten 2009.
Roer nu opgelost?
Waterschap Roer en Overmaas, Sittard.
En nu Duitsland nog…
Waterschap Roer en Overmaas heeft inderdaad het
migratieprobleem in het Nederlandse deel van de Roer
opgelost. Vissen kunnen vanuit de Maas ongehinderd
doorzwemmen naar Karken.
Hier ligt het eerste van een

Gubbels, R, T. Belgers & H.-J. Jochims, 2011.
Monitoring vismigratie Roer ECI. Resultaten 2010.
Waterschap Roer en Overmaas, Sittard.
Schaik, van V., & R. Gubbels, 2003.
De Elrits (Phoxinus phoxinus L., 1758) in het stroomgebied van de Roer. Perspectieven voor een nieuwe
populatie in Nederland? Natuurhistorisch Maandblad
92: 201–206.
Tolkamp, H., 2008.
De Roer meanderde in veertig jaar van kolengruis
naar Natura 2000. In: Heemkundevereniging Roerstreek (redactie). Jaarboek 2008. Heemkundevereniging
Roerstreek, Sint Odiliënberg.
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Lege kantoren
Tekst en foto’s: Leonard Fortuin

Steeds vaker staan kantoorgebouwen
leeg, in binnensteden, in buitenwijken
en langs grote wegen. Kennelijk is er
meer gebouwd dan nodig is. Ook Roermond kent dat verschijnsel. Voor een
deel betreft het monumentale panden.
Hebben projectontwikkelaars en beleggers zich ten onrechte rijk gerekend?
DERTIENHONDERD NEDERLANDSE
VOETBALVELDEN
Volgens vastgoedadviseur DTZ Zadelhoff heeft Nederland ongeveer 47 miljoen m2 kantoorruimte. Daarvan staat
bijna 14 % leeg, namelijk 6,5 miljoen
m2 (1). Anders gezegd: een oppervlak
ter grootte van 1300 voetbalvelden
van 50 bij 100 meter, geen kleinigheid
dus. De financieel-economische crisis
zal hier van invloed zijn, maar er zijn
ook andere oorzaken aan te wijzen
zoals de daling van de beroepsbevolking door vergrijzing. En een nieuw
verschijnsel: het zogenaamde Nieuwe
Werken. Dat houdt in dat mensen
hun werkzaamheden meer en meer
flexibel uitvoeren, vanuit huis, in de
trein of wellicht zelfs in de file. Op
kantoor -- waar ze af en toe komen -gebruiken ze indien nodig een van de
lege werkplekken, sluiten hun laptop
aan en schuiven hun kast op wielen
bij hun bureau. Belangrijker echter is
het ontmoeten van collega’s, in vergaderingen of bij de koffieautomaat.
Kantoren veranderen van werkplaats
in een ontmoetingsplaats.
In Roermond zien we eenzelfde
ontwikkeling. Ook daar staan op veel
plaatsen kantoorgebouwen leeg,
geheel of gedeeltelijk, vaak vanaf de
oplevering. Enig zoeken op internet
en oplettend rondfietsen in de stad
leverde bijgaande tabel op. (zie blz.
12) Volledigheid is daarbij niet nagestreefd.

10 | RUIMTELIJK MAART 2011

Een deel van de lege kantoren in
Roermond staat op een bedrijventerrein buiten de stadskern: o.a. langs de
Keulse Baan, de Mijnheerkensweg en
in Herten. Die zijn weinig monumentaal en blijven hier buiten beschouwing. Maar langs de singels rond de

stadskern en in de binnenstad staan
ook kantoren leeg: grote panden (bijv.
Godsweerdersingel, bij busstation; het
voormalige kadaster langs de Bredeweg; en het voormalige postkantoor
op het Kloosterwandplein) en kleinere (bijv. langs de Willem II Singel;
aan de Andersonweg). Al die kantoren
hebben wel een monumentaal karakter, sommige staan op een monumententenlijst (gemeentelijk, rijks) of
zouden daarop moeten staan. Ze dragen bij aan de uitstraling van de stad,
aan de sfeer en aan het monumentale
karakter van de bebouwde kom. Zij
behoren tot het culturele erfgoed dat
Roermond het predicaat “Tweede
Monumentenstad van Limburg” heeft
opgeleverd.
OORZAAK?
Langdurige leegstand van gebouwen
betekent dat er meer gebouwd is dan
nu nodig is. Projectontwikkelaars
en beleggers hebben de vraag naar
kantoorruimte kennelijk te hoog
ingeschat, de ontwikkeling van die
vraag onjuist beoordeeld. Die vraag
is afgenomen door de vergrijzing van
de bevolking en het flexibele werken.
Niet langer is er overal ‘groei’, meer
en meer moet rekening gehouden
worden met ‘krimp’. Het lijkt erop
dat zelfs de kenners van de kantorenmarkt die ontwikkelingen niet gezien
hebben en rustig zijn doorgegaan
met het investeren in en bouwen van
kantoren, al dan niet ontworpen door
architecten met wereldfaam. Ooit
was dat inderdaad een winstgevende
activiteit. Maar het lijkt niet tijdig
tot hen te zijn doorgedrongen dat
de markt voor kantoren veranderde.
Bestuurders die bouwvergunningen
afgaven, hadden hen hier op kunnen
wijzen. Dat is niet gebeurd, zodat het
redelijk lijkt te concluderen dat ook
die bestuurders een te zonnige bril
op hadden toen ze naar de kantorenmarkt keken.
MAATREGELEN?
Als eerste gemeente in Nederland
gaat Amsterdam eigenaren van
leegstaande kantoren aansporen
een nuttiger bestemming voor hun
kantoren te zoeken. In de hoofdstad

in Roermond
staat 18 % leeg. “Een deel van de
voorraad zal nooit meer als kantoor
worden gebruikt,” zegt de Amsterdamse wethouder die Ruimtelijke
Ordening in zijn portefeuille heeft.
Amsterdam heeft nu een leegstandsverordening, om verloedering tegen te
gaan en de schaarse ruimte in de stad
beter te gebruiken. “Beleggers moeten leegstand na een half jaar melden
aan de gemeente en krijgen dan een
‘transformatieteam’ op bezoek. Dat
team doet voorstellen om om een
kantoorgebouw te verbouwen tot een
hotel, een appartementencomplex of
een verzamelgebouw voor startende
bedrijven.” (2) Een probleem is wel
dat kantoren op een bedrijventerrein
meer waard zijn dan appartementen,
althans op papier. Beleggers moeten
dus hun bezit afwaarderen en dat
doen ze begrijpelijkerwijs niet graag.
Of de gemeente een transformatie kan
afdwingen is nog onzeker.

In Roermond staan niet alleen kantoren leeg, maar ook appartementen.
Herinrichting als woonruimte lijkt
dus geen zinnige optie, temeer daar
Roermond weinig of geen studenten
heeft. Maar aan hotelruimte lijkt
wel behoefte te bestaan, getuige de
projecten op dat gebied die momenteel in uitvoering zijn: het Arresthuis
als dependance van het Theaterhotel
en Dux aan de Roerkade. Daar staat
echter tegenover dat Landhotel Cox
aan de grensovergang bij Maalbroek is
verkocht omdat de vorige eigenaar er
niet in geslaagd is deze accommodatie
‘lopend’ te krijgen.

Ruimte heeft aan de afdeling Publieksvoorlichting van de gemeente vragen
gesteld over de lege kantoorruimte in
onze stad en de volgende antwoorden
ontvangen:

Hoeveel m2 kantoorruimte staat er
leeg in Roermond en welk percentage is dat van het totale percentage
vierkante meters kantoorruimte?
Antwoord: “Volgens ons bekende
gegevens was er per 1 oktober 2010
ca. 35.760 m2 kantoorruimte beschikbaar, hetgeen neerkomt op een
leegstand van ca. 7,5 %.”

Doet de Gemeente Roermond iets om
dit probleem op te lossen, bijv. door
eigenaren over te halen hun bezit
een andere bestemming te geven?
Antwoord: “In deze is de markt als
eerste aan zet, en zal het een kwestie
van vraag en aanbod zijn of leegstaande gebouwen voor hergebruik
in aanmerking komen, en voor welke
herbestemming de panden dan in aanmerking kunnen komen. In het kader
van initiatieven zal uiteraard steeds
gekeken worden welke mogelijkheden
er binnen bestaande gebouwen zijn.”
Is er in Roermond behoefte aan
meer hotelruimte, ook als het
Arresthuis klaar is?
Antwoord: “Nieuwe initiatieven
worden overgelaten aan de markt, als
er hiaten in het hotelaanbod worden
geconstateerd en een marktpartij wil
daar op inspelen moeten we dat niet
direct uitsluiten. Ieder nieuw initiatief
voor grootschalige hotelaccommodaties moet daarom een economische
haalbaarheidsstudie laten verrichten
waaruit moet blijken dat het initiatief niet ontwrichtend zal werken
op de bestaande marktsituatie. Of er
behoefte is aan meer hotelaanbod in
Roermond zal mede afhangen van de
ontwikkelingen in de markt.”
Geeft de gemeente nog grond uit
voor kantoorbouw?
Antwoord: “Dat zal afhankelijk zijn
van de vraag en het daarvoor beschikbare aanbod. In alle gevallen zullen
we uiteraard samen met initiatiefnemers zoveel mogelijk alle mogelijkheden bespreken.”
EEN LIBERAAL STANDPUNT
Ook Roermond lijdt onder een groot
aantal lege kantoorgebouwen, al ligt
het percentage hier (7,5 %) beneden
het landelijke gemiddelde (14 %).
Projectontwikkelaars konden ongehinderd hun gang gaan, de bomen (en
de kantoren!) leken tot in de hemel te
groeien. Die tijd is voorbij, lege kantoren staan stilletjes te verpieteren, al
is in Roermond de leegstand bijna de
helft van het landelijke gemiddelde.
Bovendien is de leegte van postkantoor en kadaster niet aan de
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plaatselijke projectontwikkelaars te
wijten.
De eigenaars zouden verbouwing
voor andere toepassing in overweging
kunnen nemen. Daarvan is weinig te
merken. De gemeente zou hier een
sturende rol kunnen spelen, net als
in Amsterdam. Maar de gemeente
Roermond neemt een afwachtende
houding aan: de markt moet het maar
regelen.
BRONNEN

1. “Aantal leegstaande kantoren stijgt 		
snel”, NRC Handelsblad, 5 januari 2011.
2. “Actie tegen lege kantoren”, NRC 		
Handelsblad, 21 januari 2011.
3. “Bestemming veranderen kost veel geld”,
NRC Handelsblad, 21 januari 2011.

Met dank aan Ger Kuypers voor een rondleiding op het dak van de Arlo-flat en aan René
Roosjen, Senior communicatieadviseur van de
Gemeente Roermond.

ENIGE LEGE KANTOREN IN
ROERMOND
Nr

Gebouw

Aantal m2

1

Natalini-toren (gedeeltelijk in gebruik)

4200

2

Natalini-gebouw

1.200

3

“De Stadhouder” (Wilhelminasingel 5)

3.740

4

Bredeweg 239 (v/h Kadaster)

3.632

5

Zwartbroekstraat 1

1.800

6

Wilhelminaplein 10 + 11

216 +

7

Godsweerdersingel 10 ( voor bushalte)

8

Hamstraat-Kruisherenstraat 1

699
450

9

Veldstraat 19

227

10

Hamstraat 25a

215

11

Schoenmakerstraat 16

240

12

Neerstraat 70

120

13

Willem II Singel 20A

80

14

Willem II Singel 32

150

15

Willem II singel 33

130

16

Willem II Singel 47

371

17

Willem II singel 66

130

18

Steegstraat 9

19

Teekenschool (na verhuizing LWV)

20

v/h Postkantoor (Kloosterwandplein)

???

21

Villa Casimir

825

22

Wilhelminasingel 5

23

Wilhelminasingel (vh beveiligingsbureau)

24

Kapellerlaan 33-37

550

25

Kapellerlaan 179

540

26

Andersonweg 14-16

???

27

Mijnheerkensweg 36

6.455

28

Produktieweg 1

3.135

29

Natronchemieweg

1.370

30

Solvayweg 14

31

Bredeweg 10 (v/h Philips)

???

32

Carmelitessenstraat 2

655

33

Slachthuisstraat 115 (v/h Flynth)

???

66
???

3.740
1612 + 400

455

Gegevens ontleend aan:
www.realnext.nl,
www.roermond.locanto.nl en
www.zadelhoff.nl en aan eigen waarnemingen.
De volgorde is willekeurig, op volledigheid
wordt geen aanspraak gemaakt.

12 | RUIMTELIJK MAART 2011

Résidence Ancien Cadastre Begijnhofstraat

Wonen in het oude kadaster
Tekst: Chris roemen

Projectontwikkelaar Lambriex lijkt hard op weg om het voormalige kadastergebouw aan de Begijnhofstraat een woonfunctie te kunnen geven. Het is de bedoeling om het al jaren
leegstaande pand te splitsen in elf stadswoningen.
Van de woningen wordt alleen het casco opgeleverd, dus
als het ware alleen de “buitenmuren” binnen het bestaande
complex. Bij deze indeling wordt de bestaande structuur van
de ruimtes gevolgd, zodat de oorspronkelijke vorm zoveel
mogelijk intact blijft.
De verdere inrichting van de woningen wordt volledig bepaald
door de nieuwe bewoners. De woningen kunnen daardoor
voor een relatief lage prijs worden aangeboden, maar daar
staat tegenover dat de kopers aanzienlijke kosten moeten
maken bij de verdere realisatie van hun huis: in veel elementaire voorzieningen is niet voorzien. Kopers zullen het als een
voordeel zien, dat ze bij de indeling van hun woning hun eigen
voorkeuren kunnen laten prevaleren.
Het zijn overigens geen bescheiden appartementjes die in
het voormalige kadaster zullen worden gerealiseerd, maar
volwaardige stadswoningen met een verdieping en een zolder. Negen woningen krijgen een klein tuintje, twee zullen
het moeten doen met een dakterras. De woningen worden
ontsloten door een bestaande gang op de begane grond en
een eveneens al aanwezige monumentale trap.
Het oude kadaster aan de Begijnhofstraat werd gebouwd tussen 1908-1910, in een periode dat in dit gedeelte van de stad
flink werd gebouwd (en gesloopt). Kort daarvoor (1902-1904)
werd de Tekenschool gerealiseerd, en werd ook het Wilhelminaplein aangelegd (1907). In 1907 werd ook de Ambachtsschool naast de Tekenschool gebouwd, door L.H. Luyten, die
één jaar eerder was benoemd tot stadsbouwmeester. Ook het
oude kadaster wordt aan Luyten toegeschreven.
Twee forse tegeltableaus aan de voorzijde (Begijnhofstraat) laten geen misverstand bestaan over de functie van het gebouw:
je moest er zijn voor hypotheken, kadaster, belastingen en
registratie. Boven de centrale ingang is een derde tegeltableau
aangebracht met het rijksembleem. Hoger in de gevel is het
stadswapen van Roermond aangebracht.
Het gebouw is altijd in handen van het rijk gebleven, ook toen
het zijn oorspronkelijke functie al had verloren. Voordat het
medio de jaren 90 van de 20ste eeuw kwam leeg te staan,
had het ministerie van justitie er nog een opleidingsinstituut.
Herbestemming op de manier waarop die nu plaatsvindt, lijkt
prijzenswaardig. Leegstand en ontvolking van de binnenstad
is immers een van de problemen waarvoor een oplossing
gevonden moet worden. In elk geval is deze manier van herbestemming van een monumentaal pand een antwoord op
de vaak onbezonnen manier waarop met name in de jaren
60 en 70 de stad werd beroofd van karakteristieke en beeldbepalende gebouwen. Daaronder het door velen betreurde
Ursulacomplex, dat toevallig pal aan de overkant van het
voormalige kadaster lag.
Positief dus. Maar waarom zou ook dit plan eigenlijk weer
aangeprezen worden met een verzonnen Franse naam (“Ancien Cadastre”)? Wy sullen er maer van uyt gaen dat dit raed-

sel, net als dat van de oud Hollandsche naemen slechts door
projectontwikkelaeren gesolveerd kan worden. Wie weet wat
ons nog meer te wachten staete.

Bouwhistorisch onderzoek
In augustus 1998 werd door het Monumentenhuis Limburg
een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd naar het voormalige kadaster. Zoals gebruikelijk werd daarin de monumentale
waarde van de verschillende delen van het pand aangegeven,
en gecategoriseerd naar monumentwaarde.
Een hoge monumentwaarde wordt door het Monumentenhuis toegekend aan de nog oorspronkelijke bouwmassa, die
bepalend is voor de identiteit: de constructie is niet gewijzigd.
Dat geldt ook voor de kapconstructie, delen van het interieur
(waarvan echter sommige delen ook beter verwijderd kunnen
worden) en het exterieur van de voorgevel.
Blijkens zijn plan van aanpak voor herbestemming, lijkt architect Coppen als doel te hebben zoveel mogelijk van de als
waardevol gekarakteriseerde elementen te behouden. Dat
geldt met name voor deuren, kozijnen, plafonds, trap, en gang
op de begane grond. De hoofdopzet van het gebouw blijft behouden. Wel worden op enkele plaatsen in dak en gevel nieuwe
ramen geplaatst, en links van de hoofdingang komt een deur.
Voor de herbestemming van een pand als dit, lijken dat geen
ononverkomelijke monumentale concessies.
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EN MEER...

COMPLIMENTEN
Er zijn eigenaren die zonder dat ze daar
door de gemeente of erfgoedstichtingen op
worden gewezen weten hoe je een pand in
de monumentale binnenstad van Roermond
dient te restaureren.
• In ons vorige nummer wezen wij u al op het
pand op de hoek van de Minderbroederssingel
en de Dokter Leursstraat dat momenteel
door projectontwikkelaar Geelen wordt
gerestaureerd.
• De heer Killaars is momenteel druk doende
het pand Cillekens-Dreessens te (laten)
restaureren. Zie foto .... bladzijde 5
• De heer Poulissen heeft in de
Schoenmakersstraat al eerder het pand waarin
momenteel de Loewe Gallery is gevestigd
laten restaureren (Schoenmakersstraat 11). ....
• Onlangs is door dezelfde heer Poulissen de
restauratie van het pand Schoenmakersstraat
.... 22 afgerond.

HULDE NAMENS
MONUMENTAAL ROERMOND!

GESTOLEN EN VERNIELDE
PLAQUETTES
In december 2010 zijn er 45
plaquettes gestolen en een
aantal plaquettes vernield
van het Nationaal Indiëmonument 1945-1962 in het
stadspark Hattem.
Het bestuurvan de Stichting
Ruimte heeft het bestuur
van de Stichting Nationaal
Indië-monument 1945-1962
in een brieflaten weten met
verontwaardiging kennis te
hebben genomen van deze
diefstal c.q. vernieling.
Van die brief is een afschrift
verzonden aan het College
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Roermond omdat Ruimte in
die briefhet College oproept
een forse bijdrage te leveren
aan het herstel van de aangerichte ravage aan het herdenkingsmonument. Door
aan deze oproep gehoor
te geven zou het College
daadwerkelijk laten zien
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dat Roermond ook pal staat
voor waarden die niet direct
in geld zijn uit te drukken.

de bewoners van Tegelarije
overlastzullen ondervinden,
zeker van de verlichting.

BOUWVERGUNNING
RECLAMEMAST DOOR
RAAD VAN STATE
VERNIETIGD
De gemeente Roermond
heeft een bouwvergunning
afgegeven voorde bouwvan
een reclamemast van 16,5
meter hoogte op de Tuin- en
. Woonboulevard. De mast
staatgepland achter de Al di
en Lidi op dat terrein, direct
aan de A 73.

RECLAMEBELEID
Sinds de invoering van de
Wet Algemen e Bepaling
Omgevingsrecht (WABO)
in oktober 2010 ligt de bevoegdheid tot handhaving
van reclame in de openbare
ruimte bij de gemeenten.
Formeel gezien is dus elke
reclame-uiting vergunningplichtig en in de nota reclamebeleid zijn de regels vastgelegd waaraan reclameuitingen dienen te voldoen.
Nu zijn er mensen die zich
storen aan illegaal aangebrachte reclame. Sommige
gaan daarin zo ver dat ze
dergelijke reclame verwijderen of zelfs vernielen.
Vernielen valt natuurlijk
nooit te billijken. Naar aanleiding van een vernieling
van een reclame-uiting voor
vuurwerk heeft de gemeente
Roermond laten weten niet

Niet alleen de buurtvereniging van de vlakbij gelegen
woonwijk de Wijher heeft
zich tegen deze vergunning
verzet, maar vooral ook de
bewoners van de ongeveer
onder de mast gelegen Tegelarije, de familie Theelen.
Uiteindelijk heeft de Raa d
van State de afgegeven vergunning vernietigd omdat
niet te ontkennen valt dat

actief op te spore n. Dit in
afwachtingvan de afronding
van de aanleg, de uitbreiding
en de wijziging van infrastructuur in de gemeente.
Dat soort activiteiten maakt
h et immers noodzakelijke
om tijdelijke borden en
verwijzingen langs de kant
van de weg te plaatsen. Wij
kunnen ons echter niet aan
de indruk onttrekken da t
het grootste gedeelte van die
infrastructurele wijzigingen
inmiddels wel achter de rug
is. In onze ogen is er dus
meer dan voldoende reden
om wél actief t e gaan opsporen en te gaan handhaven.
Op die manier kan ook worden voorkomen dat mensen
worden beschuldigd van
het vernielen van reclame
als men m eent iemand t e
he rken ne n op (illegale!)
camerabeelden.
REGIONAAL ARCHIEF
In 2003 heeft de Provinciale Inspectie der Archieven
geconstateerd dat alle gemeenten in de regio MiddenLimburg op kor te of mid-

meenten. Iedere gemeente
zou dan toch een eigen wat
wordt genoemd front-office
houden.
Roermond heeft daaraan
geen behoefte en heeft zijn
vertegenwoordiger in de
stuu rgroep terug getrokken.
Ondertussen heeft de gemeente Weert besloten om
het eigen arch ief onder te
brengen in het Erfgoedhuis. Een voornemen waar
de gemeente Nederweert
zich bij heeft aangesloten.
Daarmee is het idee van één
centraal regionaal archief in
Heythuysen zeker voorlopig
van de baan

dellange termijn te maken
zullen krijgen met ee n
t ekortaan(goedgekeurde)
arc hiefruimten . Het betreft de gemeenten Roermond, Weert, Nederweert,
Roerdalen, Leudal, Maasgouw en Echt-Susteren.
Voor Roermond za l dat
probleem zich overigens
pas voordoen na 2020.
To ch h eeft ook de gemeente Roermond meegewerkt aan de opzet van
een Regiona le Arch iefdie nst, omdat men ervan
uitging dat een dergelijke
samenwerking zou leiden
tot synergie en schaalvoordelen. Er is inmiddels
een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naa r de
oorspronkelijke opzet, te
weten één Regionale Archiefdienst met één eentraal archiefdepot en één
uitgiftepunt op één plaats.
In de eindrapportage van
dat oorspronkelijke plan
rest echter niet meer dan
één centraal archiefdepot
voor alle genoemde ge-

BOS(JE) BLIJFT
(VOORLOPIG) BOS(JE)
Aan- en omwonenden van
de Rosslag in Herten hebben een kort geding tegen
d e gemeen te Roermond
aangespa nnen waa rin ze
de intrekking van de op 27
december 2010 afgegeven
kapvergu n ning voor het
bos(je) aan de Rosslag eisen.
De bomen zouden moeten

worde n gekapt omdat er
een parkeerterrein voor
750 auto's moet komen ,
om de uitb reiding van de
jachthaven en de bouw van
een appartementencomplex
mogelijk te maken. In het
bos(je) huizen roeken, een
beschermde vogelsoort.
Er waren ongeveer 50 zienswijzen inged iend, maar
die konden de gemeente
Roermond niet op andere
gedachten brengen.
Uiteindelijk heeft de bestuursrechter de verg unning op 25 januari 2011 geschrapt. De rechter was van
mening dat de kapvergunning te vroeg was afgegeven
aangezien het bouwplan pas
eind 2011 via een best emmingsplanwijziging in proeedure komt. De gemeente
was van mening dathet bos
kaprijp is, maar dat stond
niet in de oorspronkelijke
vergun ningsaanvraag en
vond dus bij de rechter geen
gehoor.

•

Eind januari heeft Ingenieursbureau Taken
een plan gepresenteerd voor de ondertunneling van de Roerkade. Er zijn plannen om deze
verkeersluw te maken door het instellen van
eenrichtingsverkeer voor auto's. Daarmee
wordt het minder druk op de kade bij de Roer
waardoor de drukte daar afneemt en er meer
ruimte komt voorvoetgangers en terrassen. De
afname van het verkeer daar zal tot een grotere
verkeersdrukte leiden op de andere singels, zo
voorspelt bureau Taken.
Daarom het voorstel om de Roersingel te on-

T u n n e I R

0

e r k a d e

dertunnelen. Dan kan er een heel prettig verblijfs- en flaneergebied ontstaan. Het plan zou
ongeveer vijf miljoen euro gaan kosten.
Of het er van zal komen? De gemeente moet bezuinigen en het is maar de vraag of er geld voor
dit plan zal komen. Bovendien kijken wij met
argusogen toe of het grondarchief (het gaat daar
per slot wel om het oudste stukje Roermond)
op een adequate manier zal worden ontsloten.
Hierbij een impressie hoe het zo u kunnen
worden. Er zou een erg fraai stukje Roermond
kunnen ontstaan.
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Berichten

COMPLIMENTEN
Er zijn eigenaren die zonder dat ze daar
door de gemeente of erfgoedstichtingen op
worden gewezen weten hoe je een pand in
de monumentale binnenstad van Roermond
dient te restaureren.

● In ons vorige nummer wezen wij u al op het
pand op de hoek van de Minderbroederssingel
en de Dokter Leursstraat dat momenteel
door projectontwikkelaar Geelen wordt
gerestaureerd.

● De heer Killaars is momenteel druk doende
het pand Cillekens-Dreessens te (laten)
restaureren. Zie foto bladzijde 5
● De heer Poulissen heeft in de
Schoenmakersstraat al eerder het pand waarin
momenteel de Loewe Gallery is gevestigd
laten restaureren (Schoenmakersstraat 11).

● Onlangs is door dezelfde heer Poulissen de
restauratie van het pand Schoenmakersstraat
22 afgerond.

HULDE NAMENS
MONUMENTAAL ROERMOND!

Gestolen en vernielde
plaquettes
In december 2010 zijn er 45
plaquettes gestolen en een
aantal plaquettes vernield
van het Nationaal Indiëmonument 1945-1962 in het
stadspark Hattem.

Het bestuur van de Stichting
Ruimte heeft het bestuur
van de Stichting Nationaal
Indië-monument 1945-1962
in een brief laten weten met
verontwaardiging kennis te
hebben genomen van deze
diefstal c. q. vernieling.
Van die brief is een afschrift
verzonden aan het College
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Roermond omdat Ruimte in
die brief het College oproept
een forse bijdrage te leveren
aan het herstel van de aangerichte ravage aan het herdenkingsmonument. Door
aan deze oproep gehoor
te geven zou het College
daadwerkelijk laten zien
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dat Roermond ook pal staat
voor waarden die niet direct
in geld zijn uit te drukken.

BOUWVERGUNNING
reclamemast door
Raad van State
vernietigd
De gemeente Roermond
heeft een bouwvergunning
afgegeven voor de bouw van
een reclamemast van 16,5
meter hoogte op de Tuin- en
Woonboulevard. De mast
staat gepland achter de Aldi
en Lidl op dat terrein, direct
aan de A 73.

Niet alleen de buurtvereniging van de vlakbij gelegen
woonwijk de Wijher heeft
zich tegen deze vergunning
verzet, maar vooral ook de
bewoners van de ongeveer
onder de mast gelegen Tegelarije, de familie Theelen.
Uiteindelijk heeft de Raad
van State de afgegeven vergunning vernietigd omdat
niet te ontkennen valt dat

de bewoners van Tegelarije
overlast zullen ondervinden,
zeker van de verlichting.

Reclamebeleid
Sinds de invoering van de
Wet Algemene Bepaling
Omgevingsrecht (WABO)
in oktober 2010 ligt de bevoegdheid tot handhaving
van reclame in de openbare
ruimte bij de gemeenten.
Formeel gezien is dus elke
reclame-uiting vergunningplichtig en in de nota reclamebeleid zijn de regels vastgelegd waaraan reclameuitingen dienen te voldoen.
Nu zijn er mensen die zich
storen aan illegaal aangebrachte reclame. Sommige
gaan daarin zo ver dat ze
dergelijke reclame verwijderen of zelfs vernielen.
Vernielen valt natuurlijk
nooit te billijken. Naar aanleiding van een vernieling
van een reclame-uiting voor
vuurwerk heeft de gemeente
Roermond laten weten niet

T u n

actief op te sporen. Dit in
afwachting van de afronding
van de aanleg, de uitbreiding
en de wijziging van infrastructuur in de gemeente.
Dat soort activiteiten maakt
het immers noodzakelijke
om tijdelijke borden en
verwijzingen langs de kant
van de weg te plaatsen. Wij
kunnen ons echter niet aan
de indruk onttrekken dat
het grootste gedeelte van die
infrastructurele wijzigingen
inmiddels wel achter de rug
is. In onze ogen is er dus
meer dan voldoende reden
om wél actief te gaan opsporen en te gaan handhaven.
Op die manier kan ook worden voorkomen dat mensen
worden beschuldigd van
het vernielen van reclame
als men meent iemand te
herkennen op (illegale!)
camerabeelden.

Regionaal archief
In 2003 heeft de Provinciale Inspectie der Archieven
geconstateerd dat alle gemeenten in de regio MiddenLimburg op korte of mid-

dellange termijn te maken
zullen krijgen met een
tekort aan (goedgekeurde)
archiefruimten. Het betreft de gemeenten Roermond, Weert, Nederweert,
Roerdalen, Leudal, Maasgouw en Echt-Susteren.
Voor Roermond zal dat
probleem zich overigens
pas voordoen na 2020.
Toch heef t ook de gemeente Roermond meegewerkt aan de opzet van
een Regionale Archiefdienst, omdat men ervan
uitging dat een dergelijke
samenwerking zou leiden
tot synergie en schaalvoordelen. Er is inmiddels
een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de
oorspronkelijke opzet, te
weten één Regionale Archiefdienst met één centraal archiefdepot en één
uitgiftepunt op één plaats.
In de eindrapportage van
dat oorspronkelijke plan
rest echter niet meer dan
één centraal archiefdepot
voor alle genoemde ge-

meenten. Iedere gemeente
zou dan toch een eigen wat
wordt genoemd front-office
houden.
Roermond heeft daaraan
geen behoefte en heeft zijn
vertegenwoordiger in de
stuurgroep terug getrokken.
Ondertussen heeft de gemeente Weert besloten om
het eigen archief onder te
brengen in het Erfgoedhuis. Een voornemen waar
de gemeente Nederweert
zich bij heeft aangesloten.
Daarmee is het idee van één
centraal regionaal archief in
Heythuysen zeker voorlopig
van de baan
Bos(je) blijft
(voorlopig) bos(je)
Aan- en omwonenden van
de Rosslag in Herten hebben een kort geding tegen
de gemeente Roermond
aangespannen waarin ze
de intrekking van de op 27
december 2010 afgegeven
kapvergunning voor het
bos(je) aan de Rosslag eisen.
De bomen zouden moeten

en meer...

worden gekapt omdat er
een parkeerterrein voor
750 auto’s moet komen,
om de uitbreiding van de
jachthaven en de bouw van
een appartementencomplex
mogelijk te maken. In het
bos(je) huizen roeken, een
beschermde vogelsoort.

Er waren ongeveer 50 ziensw ijzen ingediend, maar
die konden de gemeente
Roermond niet op andere
gedachten brengen.
Uiteindelijk heeft de bestuursrechter de vergunning op 25 januari 2011 geschrapt. De rechter was van
mening dat de kapvergunning te vroeg was afgegeven
aangezien het bouwplan pas
eind 2011 via een bestemmingsplanwijziging in procedure komt. De gemeente
was van mening dat het bos
kaprijp is, maar dat stond
niet in de oorspronkelijke
vergunningsaanvraag en
vond dus bij de rechter geen
gehoor.

Eind januari heeft Ingenieursbureau Taken
een plan gepresenteerd voor de ondertunneling van de Roerkade. Er zijn plannen om deze
verkeersluw te maken door het instellen van
eenrichtingsverkeer voor auto’s. Daarmee
wordt het minder druk op de kade bij de Roer
waardoor de drukte daar afneemt en er meer
ruimte komt voor voetgangers en terrassen. De
afname van het verkeer daar zal tot een grotere
verkeersdrukte leiden op de andere singels, zo
voorspelt bureau Taken.
Daarom het voorstel om de Roersingel te on-

n e l R o e r k a d e
dertunnelen. Dan kan er een heel prettig verblijfs- en flaneergebied ontstaan. Het plan zou
ongeveer vijf miljoen euro gaan kosten.
Of het er van zal komen? De gemeente moet bezuinigen en het is maar de vraag of er geld voor
dit plan zal komen. Bovendien kijken wij met
argusogen toe of het grondarchief (het gaat daar
per slot wel om het oudste stukje Roermond)
op een adequate manier zal worden ontsloten.
Hierbij een impressie hoe het zou kunnen
worden. Er zou een erg fraai stukje Roermond
kunnen ontstaan.

RUIMTELIJK MAART 2011 | 15

Wat dreigt in het Roermondse te
verdwijnen, hoe staat het met
nieuwe projecten en wat doen
‘die lui van Ruimte’ daaraan?

op de ® ol

Zie ook: www.stichtingruimteroermond.nl

Roerkade
Projectontwikkelaar Adams heeft de
panden Roerkade 11/11a en Roerkade
6/Koolstraat 17 inmiddels laten slopen.
Er is ook een begin gemaakt met het
archeologisch onderzoek. Op de plaats
waar destijds garage Opbroek was
gevestigd heeft dat tot nu toe opgeleverd een druipgoot, een waterput c. q.
beerput en een aantal kelders, zowel
haaks op de Roerkade als haaks op
de Sint Nicolaasstraat. Het onderzoek
concentreert zich tot nu toe vooral op
de randen van het bouwterrein omdat
daar een damwand moet worden geslagen om instorting c. q. verzakking van
aangrenzende panden te voorkomen.
Zodra die damwand is aangebracht zal
het hele bouwterrein verder worden
onderzocht tot een diepte van 4 meter,
aangezien er onder het te bouwen hotel
een parkeergarage moet komen.
De gemeente Roermond wil de Roerkade ontwikkelen tot een horecaboulevard. Inspelend op dat voornemen
heeft het Ingenieursbureau Taken
onlangs een plan gepresenteerd om de
Roerkade (gedeeltelijk) te ondertunnelen. Dat laat de mogelijkheid open om
de Roerkade of als een éénrichtingsstraat of als een tweebaansweg in te
richten. De discussie daarover is in het
kader van het Singelproject nog altijd
niet afgerond.

Ruimte is geen voorstander van dat
plan omdat wij de voorkeur geven aan
een voornemen dat in het verleden
werd gelanceerd om het doorgaand
verkeer om de stad heen te leiden
zodra de A 73 klaar zou zijn. Bovendien
verwachten wij dat bij archeologisch
onderzoek in dit oudste deel van de
stad een veelheid aan bodemvondsten
zal worden gedaan. Om die goed te
kunnen onderzoeken moet er tijd en
geld zijn en moet de gemeente daarvoor ook de garantie geven. Ons staat
nog steeds het schrikbeeld voor ogen
van de gang van zaken in de Molenstraat waar grote delen van de stadsmuur en de Ezelspoort werden
gevonden die nauwelijks zijn onderzocht, laat staan boven de grond zijn
gehaald. De bouwvakkers gingen zelfs
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Tekst Lucien Jansen en Leonard Fortuin
zo ver dat ze een deel van de monumentale resten vernielden door er een
riolering dwars door heen te leggen!

Ons lijkt het beter de Roerkade in
beide richtingen af te sluiten en het
verkeer om de stad heen te leiden. Om
dat soepel te laten verlopen zal er wel
een tweede verkeersbrug moeten komen in de nabijheid van de spoorbrug.

Vakantiewoningen in de Weerd
Binnen de Roermondse Raad wordt er
wat kritischer gekeken naar het plan
voor drijvende woningen en een aantal
bijbehorende voorzieningen.
Tot nu toe was alleen de SP tegen, maar
de werkgroep Ruimte van de Partij van
de Arbeid heeft zich onlangs ook tegen
dit plan uitgesproken.

Gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat willen de regels rond het bouwen
in het Maasplassengebied tussen Beesel en Roosteren vergaand versoepelen.
Voor Roermond zou dat kunnen betekenen dat naast de bouw van 400 (!)
drijvende woningen in de Noorderplas
ook de bouw van een wandelpier in
de Oolderplas, de afbouw en het in gebruik nemen van de lege haven bij Hatenboer en de aanleg van een tweede
haven bij Asselt mogelijk worden. Deze
versoepeling is in beeld gekomen doordat de verhoging van de waterstand
ten gevolge van deze plannen elders in
het Maasplassengebied mag worden
gecompenseerd. De bouw van de 400
(!) drijvende woningen zou het peil van
de Maas met 1 centimeter doen stijgen.
Die stijging kan in de z. g. Lus van
Linne worden gecompenseerd doordat
dit ontgrindingsproject het peil van de
Maas 40 cm zal doen zakken.
Subsidietoekenning voor
de verbouwing van het
Ursulinenklooster en het
Landbouwhuis.
Onlangs heeft de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE) een subsidie
toegekend van € 354.000 om het Ursulinenklooster in de Steegstraat en het
Landbouwhuis aan de Wilhelminasingel tot Ondernemershuis
te verbouwen. Via een uit glas opgetrokken constructie zullen deze twee
gebouwen aan elkaar worden gekoppeld. In dit Ondernemershuis zullen
worden ondergebracht de Kamer van
Koophandel, de LLTB, de Limburgse
Werkgeversvereniging en het Midden

en Klein Bedrijf Limburg.
De garages rechts van het complex
gezien vanuit de Steegstraat zullen
worden gesloopt, evenals de woning
die aan die kant staat. Deze woning
heeft geen monumentale status. Door
deze sloop zal het kapelletje op het terrein veel beter zichtbaar worden.

Subsidietoekenning voor het
voormalige BACO-complex
Voor dit rijksmonument heeft de RCE
een subsidie van € 353.896 toegezegd.
In dit complex zijn in het verleden
de Meelfabriek van Smeets, de Eerste Nederlandse Rijwielfabriek en de
Sigarenfabriek Ernst Casimir gevestigd
geweest. Momenteel heeft de firma
Berden een aantal verdiepingen van
dit complex in gebruik. De gemeente
Roermond heeft zich lange tijd verzet
tegen de uitbreiding van de activiteiten
in dit complex vanwege de te verwachten parkeeroverlast. Maar nu de
firma Berden een overeenkomst heeft
gesloten met Q-Park voor gebruik van
de parkeerplaats langs het spoor, lijkt
het parkeerprobleem opgelost.

Berden wil een aantal verdiepingen
gaan gebruiken voor de verkoop van
meubelen. Daarnaast is het plan om
er kantoren onder te brengen en een
sportschool. Bijkomend voordeel van
dit plan is dat de voorgevel van het
pand Raeven dat er naast ligt bij de
verbouw zal worden betrokken. De
firma Berden heeft dit pand inmiddels
aangekocht. In dat pand is een aantal
jaren geleden de zeer waardevolle monumentale gietijzeren dakconstructie
(illegaal!) gesloopt met als gevolg dat
het dak inmiddels is ingestort. De gevel
van het pand aan de Willem II singel
dient echter te blijven staan en daarachter zal de opgang voor het gebouw
worden geplaatst. De rest zal worden
gesloopt.

Leefde veur de Sjtad
Govert Gribling uit Roermond heeft bij
gelegenheid van de afronding van zijn
opleiding tot stadsgids een fotoboek
gepubliceerd met de titel “Leefde veur
de Sjtad”.
In dit boek vindt u een veelheid aan
foto’s gemaakt van oude en nieuwe
monumenten in Roermond. Het boek
is (nog) niet in de handel verkrijgbaar,
maar wel te zien en te koop via de site:
www.blurb.com/books/1257701.
Een aanrader in onze ogen!

