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cOLOFON

stichting
r      te      

‘Straatvegers’ 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’. 

dE STRaaTvEgER 

Langzamerhand wordt duidelijk dat dit blad tot in 
de hoogste kringen van journalistiek Roermond 
wordt gelezen. Zo zijn we er door de oprichter 
van de Trompetter op gewezen dat wij de naam 
van deze rubriek alleen in algemeen Beschaafd 
Nederlands zouden mogen hanteren, vandaar de 

naamswijziging van deze column. Ook onze collega-journalisten van dagblad de Limburger zijn 
van mening dat een rubriek met een naam in het dialect ook een stuk in het dialect impliceert. 
Zit wat in, maar wordt het Sjietbergske in het dialect geschreven?! dacht het niet! 

Langzamerhand wordt ook duidelijk dat er bij de stadsomroep “vox“ wat gaat veranderen.
Naar mij in vertrouwen is medegedeeld hebben  een aantal bestuursleden  de touwtjes nu strak 
in handen genomen  en zijn zij er in geslaagd om 50 vrijwilligers te mobiliseren, waarvoor hulde. 
Ook programma-technisch is er iets veranderd. als u goede ogen heeft en snel kunt lezen zult 
u hebben gelezen dat bepaalde programma’s opgenomen zijn in de studio van Tv-Limburg. de 
samenwerking waar we zo op hebben aangedrongen is dus inmiddels al tot stand gekomen. 
Eén programma wordt ( eindelijk ) niet meer uitgezonden en dat is het programma waarin de 
directeur van de Trompetter de gelegenheid werd geboden iemand in het zonnetje te zetten 
door hem of haar een ( zonne-)bloemetje aan te bieden. Het had toch meer weg van promotie 
van de gever dan van promotie van de ontvanger.
diezelfde directeur van de Trompetter heeft van politiek zijn hobby gemaakt en steekt daar 
veel tijd in. dat is verbazingwekkend want je vraagt je af waar hij die tijd vandaan haalt. In 
die politiek heeft hij het geschopt tot fractievoorzitter van de grootste politieke partij in de 
Roermondse Raad. Hij is zelfs gekozen door die Raad tot voorzitter. Qua aantal stemmen is 
dat laatste niet zo moeilijk want van de 31 raadsleden maken er maar liefst 21 deel uit van de 
coalitie en verleent er ook nog eens één een soort gedoogsteun. Bij mijn weten is Roermond de 
enige gemeente in Nederland met een gekozen raadsvoorzitter. vooruitlopend op de gekozen 
burgemeester is daar in Roermond mee geëxperimenteerd. Wat nu precies het experiment is, 
tja, dat  is mij nooit duidelijk geworden. Want die gekozen burgemeester is er nooit gekomen 
en niets wijst er op dat dit binnen afzienbare tijd wel zal gebeuren. Maar misschien moet het 
voorzittersschap van de Raad gezien worden als een soort stage want de huidige voorzitter 
heeft meer dan eens te kennen gegeven dat hij wel burgemeester van Roermond wil worden! 
En in onze ogen – en die van de wet - moet de burgemeester ook voorzitter zijn van de Raad.

Langzamerhand wordt in Roermond ook duidelijk dat de huidige Raad graag naar het acht-
uur-journaal kijkt. Waaruit ik deze conclusie trek? Nog niet zo heel lang geleden moest ik 
als vaste kijker naar de raadsvergaderingen me voorbereiden op een lange zit, meestal tot  
23.00 uur of nog later. daardoor miste ik zelfs het late journaal! Nu is het vaak zo dat veel 
stukken die op de agenda staan  bestempeld zijn tot hamerstuk, stukken waarover in de Raad 
althans niet meer wordt gediscussieerd. Met één tik van de hamer handelt de voorzitter soms 
tien  agendapunten tegelijk af. Zo kan het gebeuren dat de raadsvergadering van 31 maart 
jl. al om 19.45 uur werd afgehamerd, inclusief drie schorsingen! Wel nodigde de voorzitter 
de raadsleden vervolgens uit om aansluitend van een hapje en een drankje te genieten in 
de Burgerzaal, de zaal waar u als burger dus niet snel zult komen. Misschien is dat ook de 
plaats waar en het tijdstip waarop de daadwerkelijke besluitvorming plaatsvindt. Zou zo 
maar kunnen want commissievergaderingen worden tegenwoordig ook al live door “vox” 
uitgezonden!

Langzamerhand wordt ook duidelijk wat het college met een horecaboulevard bedoelt. Om 
dat te ervaren - moet u bij voorkeur op zaterdag - via de Marktstraat naar de Neerstraat lopen.
Een menigte etende mensen waarmee je als passant makkelijk in botsing komt, met alle gevolgen 
van dien. Het enige wat in de Marktstraat nog ontbreekt is een café, maar dat zou gemakkelijk 
in het ongebruikte deel van het kantoor van de Limburger gevestigd kunnen worden. Hoeven 
de journalisten van die krant ook niet meer naar dat café aan de Markt om nieuws te vernemen!

Langzamerhand wordt duidelijk dat er nog veel veegwerk wacht. 
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de bajes
INHOUd

Het vroegere Huis van Bewaring in de 
Pollartstraat is heropend, maar nu voor 
vrijwillige bezoekers. Het pand is een hotel 
annex restaurant geworden. Bijzonder is 
dat de sfeer van de oude gevangenis nog 
volop aanwezig is in het modernistisch 
ingerichte gebouw. Het pand is op een 
zorgvuldige wijze en met respect voor 
het verleden omgebouwd. Reden voor de 
Stichting Ruimte om het Ruimtekeurmerk 
toe te kennen aan Luiten-Van der Valk 
Monumentenbeheer.

Achter de trAlies vroeger
Het waren roerige tijden. Na de Franse 
revolutie kwam ook Roermond onder 
Frans bewind. Op de Markt verrees een 
vrijheidsboom. de Franse generaal Mi-
randa betrok het bisschoppelijke paleis 
in de Hegstraat, die nu pollartstraat heet. 
Er veranderde veel in deze gewesten. 
Sinds Napoleon rijden we voortaan aan 
de rechterkant van de weg en gebruiken 
we de huidige maten en gewichten. En 
hebben wij een achternaam. Ook het 
strafstelsel veranderde. voortaan waren 
onafhankelijke rechters belast met de 
strafrechtspraak. Radbraken, verbran-
ding en verwurging werden na de Franse 
revolutie als onmenselijk bestempeld en 
om die reden afgeschaft. de doodstraf 
werd een uitzondering. Straf betekende 
voortaan vrijheidsstraf, want vrijheid 
werd gezien als het hoogste goed. daarom 
kreeg ook Roermond een arresthuis. dat 
was bedoeld als huisvesting voor ver-
dachten in afwachting van hun proces, 
maar ook celstraf voor lichte vergrijpen 
kon in een arresthuis worden uitgezeten. 
Het arresthuis kwam in het grote pand 
waarin de abdis van de Munsterabdij 
resideerde. dit stond ongeveer op de 
plek waar nu de kiosk is. gezegd wordt 
dat daar ook de drankvoorraad van het 
klooster was opgeslagen…..

Het Franse strafrecht, de code Napoleon, 
bleef geldig in het nieuwe Koninkrijk 
Nederland. pas in 1866 krijgt Nederland 
een eigen Wetboek van Strafrecht. Het 
abdissenhuis blijft tot 1863 als arresthuis 
in gebruik. daarna wordt de gevangenis 
verplaatst naar de pollartstraat, naar de 
plaats waar eerst de oude Kanselarij van 
het Hof van gelder stond. daarin had ko-
ning Willem I eerder, na de samenvoeging 
van Nederland en België, de marechaus-
see gehuisvest. Op die plek was tussen 
1858 en 1863 een nieuwe gevangenis 
gebouwd. Niet toevallig naast het oude 
bisschoppelijke paleis, want dat in werd 
vanaf 1822 als rechtbank gebruikt. 
In 1830 breken opnieuw roerige tijden 
aan. de omwenteling in Brussel maakt 

Arresthuis
        krijgt 

Ruimtekeurmerk
de bevolking in deze contreien onrustig. 
proclamaties van de Nederlandse koning 
worden afgescheurd en de marechaussee 
wordt versterkt om het volk onder de 
duim te houden. de extra garnizoenen die 
vanuit Maastricht naar Roermond komen, 
worden echter schielijk teruggetrokken 
als ook in Maastricht de staat van beleg 
wordt afgekondigd. de Limburgers wil-
den liever bij het nieuwe België horen dan 
bij Nederland. de marechaussee neemt de 
benen naar venlo, een stad die wel trouw 

leek te blijven aan Willem I. Ook de cipier 
van het arresthuis, een Hollander, verlaat 
de stad nadat hij, de instructies volgend, 
eerst een Roermondse ambtenaar bereid 
heeft gevonden om de bewaking over te 
nemen. dan is het − even − niet zo erg 
om in het arresthuis te zitten. Men kon 
voortaan versnaperingen kopen en ’s 
avonds gingen de gevangenen, samen 
met de cipier, in café de Windmolen een 
biertje drinken. 

de oude kanselarij wordt afgebroken en 
op die plaats komt in 1863 het nieuwe 
arresthuis. dat mag niet meer zo heten, 
het krijgt de naam van Huis van Bewaring 
en wordt een rijksgevangenis. Het pand 
is ontworpen door Arresthuis

Tekst: Hein Tilborghs
Foto’s: Harry Segers
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de bajes
allard pierson in Wa-

terstaatsstijl. Opvallende kenmerken 
zijn de kantelen en de wimpers boven 
de ramen. Het nieuwe Huis van Bewa-
ring wordt een aantal keren uitgebreid. 
aan de dionysiusstraat komt nog een 
extra vleugel en aan de pollartstraat een 
archiefgebouw tussen het bisschoppelijk 
paleis en de gevangenis in. 

Tot 2002 stond het complex stond leeg, na 
de opening van de nieuwe gevangenis aan 
de Keulsebaan. Toen werd het ingericht 
als noodvoorziening voor de zogenaamde 
bolletjeslikkers, drugssmokkelaars uit de 
west. In de volksmond heette het ook wel 
de ‘bolletjesbajes’. In 2007 ging de bajes 
voorgoed dicht. 

Achter de trAlies Anno 2011
Een ingrijpende verbouwing heeft de 
oude gevangenis doen veranderen in 
een modern viersterren hotel met een 
eigentijds restaurant en dito hotelbar. de 
voormalige cellen in de achterbouw zijn 
per drie samengevoegd tot 36 luxueuze 
hotelkamers (‘cachotten’). In de vroegere 
kantoren op de bovenverdieping aan de 
straatzijde zijn een zevental suites inge-

richt. Maar nog heel erg veel herinnert 
aan wat het complex ooit is geweest. de 
tralies aan de straatzijde zijn er nog. de 
centrale hal van het twee verdiepingen 
hoge oude cellencomplex ziet er nog uit 
zoals vroeger. de stalen celdeuren met 
luikje en vergrendeling zijn gebleven en 
de monumentale gietijzeren trappen en 
galerijen zien er nog uit als vroeger. voor 
de celramen zijn de tralies gehandhaafd. 
Waar mogelijk zijn de oorspronkelijke 
muren en de gewelfde plafonds intact 
gelaten. In de kelders, die mogelijk nog 
dateren uit de tijd van de Kanselarij, zijn 
moderne toiletten te vinden. achter oude 
celdeuren. 

Nu is men voor een drankje niet meer 
aangewezen op een welwillende cipier 
die een celdeur voor je openzet. Hotel-
gasten en voorbijgangers kunnen in bar, 
restaurant en op een terras in een bin-
nentuin terecht voor een natje en een 
droogje. Het restaurant is ondergebracht 
in het vroegere archiefgebouw en heeft 
de naam damianz gekregen. deze naam 
verwijst naar bisschop damianus, de 
voorlaatste bisschop van voor de Franse 
tijd. damianus werkte vanuit het belen-

dende bisschoppelijke paleis (uit 1666) 
en woonde op het nog steeds bestaande 
kasteel Hillenraed in Swalmen waar hij 
een bourgondisch bestaan leidde. da-
gelijks liet hij zich per koets, bespannen 
met zes paarden, naar Roermond rijden.

de transformatie van de oude gevangenis 
tot horecabedrijf is een gedurfde operatie 
geweest. Het naargeestige gebouw moest 
omgebouwd worden tot een plek waar 
het goed toeven is. Het is heel bijzonder 
dat men daarbij het vroegere bajeskarak-
ter niet heeft weggemoffeld maar juist, 

zoveel mogelijk, in stand heeft willen 
houden. Met hun modernistische inrich-
ting zijn de gebouwen misschien nog wel 
meer gevangenis dan ooit. Het resultaat 
is spectaculair!
de gebouwen hebben op een respectvolle 
wijze een nieuwe bestemming gekregen. 
Met veel zorg is geprobeerd om zoveel 
mogelijk elementen uit vroeger tijd te be-
houden, zowel in het gebouw zelf als aan 
de buitenkant. de gevel is gerestaureerd, 
alleen de kleurstelling is veranderd, en 
heeft nog altijd de sobere uitstraling van 
vroeger. Men heeft niet teveel compro-
missen gesloten om het karakter en de 
sfeer van vroeger voelbaar en zichtbaar 
te houden.

Het is een indrukwekkend voorbeeld 
van hergebruik. de (her)opening van dit 
pand markeert op een goede wijze het 
thema van de Open Monumentendag 
2011: Nieuw gebruik, Oud gebouw. de 
verbouwde gevangenis laat zien wat met 
visie en durf mogelijk is met gebouwen 
die hun oude bestemming hebben verlo-
ren. Het is een eerbetoon aan de geschie-
denis om dit pand arresthuis te dopen.

Arresthuis

Het Ruimte-keuRmeRk
Het Ruimtekeurmerk is een blijk van 
grote waardering voor een particu-
lier, een instelling of een bedrijf dat 
zich moeite heeft getroost om een 
historisch pand op te knappen en op 
een verantwoorde wijze bij de tijd te 
brengen. Met aandacht voor histori-
sche details en respect voor de functie 
die het pand ooit had. deze blijk van 
erkentelijkheid bestaat uit een oor-
konde en een schildje dat op de gevel 
bevestigd kan worden.

Een monumentale stad als Roermond 
kan niet zonder particulieren die tijd, 
geld en moeite steken in de restaura-
tie van beeldbepalende historische 
panden. Zij leveren daarmee een 
wezenlijke bijdrage aan het behoud 
en de verbetering van het historische 
stedenschoon dat door allerlei ontwik-
kelingen, vaak sluipenderwijs, steeds 
meer wordt aangetast.

Het keurmerk is ingesteld in 1998 en 
is sindsdien dertien keer uitgereikt. 
de eerste keer was in 1998 aan de St. 
Jozefschool te asenray en de laatste 
keer was in 2007 aan de mouterij 
‘Limburgia’.
In 2011 komt daar het arresthuis bij.
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riviertak, ook wel de Molentak genoemd, hebben zeker al vanaf 
de veertiende eeuw watermolens gestaan voor het malen van 
meel, pigmenten, het zagen van hout enz.. de toegangsweg 
naar al deze bedrijvigheid was in de vorige eeuw de huidige 
Molenweg, in de volksmond ‘achter de Meulens’. Maar ook aan 
andere Roertakken lagen molens.

nAoorlogse bedrijvigheid
Na de tweede wereldoorlog, eind jaren vijftig, werden alle 
molens afgebroken en de deemsel gedempt. Ongeveer op de 
plek waar deze snelstromende riviertak toen lag, gaat nu het 
verkeer over de Bisschop Lindanussingel. de bruggen in het 
verlengde hiervan dateren van 1959. alleen de naam van het 
boerderijtje bij de Roersingel herinnert nu nog aan deze ver-
dwenen molentak: ‘Euver ‘t Brökske’ is de herbouwde versie 
van een boerderij die hier van oudsher stond en die door oor-
logsgeweld in 1944 verwoest werd. de naam stamt uit de tijd 
dat deze boerderij alleen bereikbaar was via een brug over de 
nu gedempte riviertak.

Het verdwijnen van de industriële molens betekende niet 
het einde van de bedrijvigheid in Roerdelta. Intussen hadden 
zich daar namelijk een aantal grote bedrijven gevestigd. Op de 
plaats van in onbruik geraakte watermolens van het Kartui-
zerklooster was in de 19e eeuw een papierfabriek gebouwd. In 
1920 komt er bedrijf dat aardappelproducten maakt. de ener-
gie die daarvoor nodig is wordt ook aan het water onttrokken, 
maar de fabriek bouwt een traditionele watermolen om tot een 
elektrische waterkrachtcentrale. dit is nu een rijksmonument, 
de oudste waterkrachtcentrale van Nederland. Later komt daar 
de Electro chemische Industrie (EcI), een dochterbedrijf van 
Noury & van der Lande dat aan de basis stond van het huidige 
aKZO-concern. Het bedrijf maakte tot 1974 grondstoffen voor 
de zeep- en levensmiddelenindustrie. Het gebouw kwam leeg 
te staan, verpauperde maar werd wel een rijksmonument. Een 
deel van de ruïne werd ruim tien jaar geleden al gerestaureerd 
en is nu in gebruik als kantoorgebouw. Een ander deel wordt 
thans verbouwd tot de EcI-cultuurfabriek. 

ROeRDeLtA

de bajes
door Hein Tilborghs en Leonard Fortuin

Meisjes vAn plezier
Buiten de ommuurde stad, aan de andere kant van de Steenen 
Brug, ligt de voorstad Sint Jacob. dat is het meest noordelijke 
deel van de Roerdelta. Het was daar in vroeger tijd een drukte 
van belang. Want al het verkeer van en naar het zuiden of het 
westen moest door dit stadsdeel heen. Er was tot ongeveer het 
midden van de achttiende eeuw nog geen brug over de Maas 
en de rijksweg moest nog worden aangelegd. Reizigers die 
naar het westen wilden, gingen via het Hondsbergje in Herten 
naar Ool waar zij, nabij de nog bestaande Nepomukkapel, met 
een veerboot de Maas konden oversteken. de route naar het 
zuiden ging over de houten Rode Brug naar het landelijke deel 
van de Roerdelta 

voor de vermoeide reizigers en hun paarden waren er in de 
voorstad uitspanningen en herbergen. En men vond er de 
meisjes van plezier. In de voorstad woonden vooral de armen 
in schamele onderkomens. Zij moesten werken voor de kost 
als keuterboer, ambachtsman, winkelier, visser (de Roer zat 
nog vol zalm) of als gewoon werkvolk.

de eerste economische activiteit in de Roerdelta, buiten de 
voorstad, was agrarisch van aard. Maar al snel werden er aan 
de oevers van de Roer en haar zijtakken lusthoven aangelegd. 
daar vertoefden de rijke inwoners van de stad. daarnaast 
ontstonden er allerlei vormen van bedrijvigheid. Sinds men-
sen heugenis werden daar stromen afgedamd, watermolens 
aangelegd en fabrieken gebouwd. 

Het gebied van de Roerdelta werd aan de stadskant zo’n beetje 
begrensd door de deemsel, een zijtak van de Roer. aan deze ROeRDeLtA

De Roerdelta door 
de eeuwen heen
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Roerdelta: 
stedenbouwkundig
hoogtepunt of 
troosteloze 
bouwput?
De restauratie van de ruïne die eens de ECI was, is bijna voltooid. 
Het “culturele hart van Roerdelta” begint te kloppen. In de 
ruimte er omheen is een nieuwe wijk gepland. Een unieke kans 
dus om Roermond weer eens “op de kaart” te zetten, nu met 
een stedenbouwkundig kroonjuweel. Maar komt dat er ook? De 
middelmatigheid lijkt (weer) voorrang te krijgen.

Ineens was het er. Een nieuw plan voor de Roerdelta van de 
stedenbouwkundige palmboom. Een plan dat helemaal niet 
lijkt op het vorige plan dat in 2001 door de gemeenteraad werd 
goedgekeurd. dat heeft toen nogal wat voeten in aarde gehad. 
Logisch, want het gaat bij de Roerdelta om een groot gebied 
met een schitterende locatie dicht bij de Maas, doorsneden 
door een kronkelige Roer en vlak bij de binnenstad. En aan de 
buitenflank van de historische stad. Een gebied dat bouwkundig 
nog maagdelijk is, op enkele relicten uit de industrietijd na. dat 
bouw je niet zomaar vol, daar denk je met elkaar zorgvuldig 
over na. Een brede adviesgroep had daarom mogen meedenken 
over de keuze van een stedenbouwkundige visie, een keuze uit 
drie. Maar de gemeente wilde geen keuze maken, zij wil een 
combinatie van onderdelen uit verschillende visies. voor elk 
wat wils. dus vlees noch vis. 

pAlMbooM, WAuben en rijnboutt
Het eerste Masterplan palmboom, in 2001 vastgesteld door 
de gemeenteraad, stuit op kritiek uit de burgerij. Er komt een 
alternatief plan voor de invulling van het gebied, het plan-
Wauben (2002). dat gaat anders om met wat resteert uit het 
verleden, met name met het boerderijtje “Euver het Brökske”, 
dat blijft daarin gehandhaafd. Ook wil het plan, met een verwij-
zing naar hoe het ooit geweest was, meer water in het gebied. 
Maar de gemeente wijst ‘Wauben’ af. Wel komt zij met wat 
cosmetische aanpassingen in het plan-palmboom. dan komt 
de voormalige rijksbouwmeester Rijnboutt met commentaar 
op beide plannen. Hij wijst er o.a. op dat Wauben zijn ontwerp 
niet ‘op schaal’ heeft getekend maar op een grotere ondergrond 
zijn plan getekend: het oogt daardoor groter (en groener).

In 1869 begonnen begon dr. albert Haagen uit 
aken in de Roerdelta een fabriek voor chemi-

caliën en verfstoffen. die was een van de eerste verffabrieken 
van Europa en werd wereldberoemd door zijn parijs blauw, 
vooral bekend als blauwsel voor de witte was. In de jaren zestig 
maakte het grondstoffen voor de pvc-verwerkende industrie. 
Na een aantal bedrijfsovernames kwam ook dit bedrijf in 
handen van aKZO en kreeg het de naam akcros chemicals. 
de milieuvervuilende productie werd in 1978 verplaatst 
naar het buitenland, de fabriek werd gesloten en bijna alle 
bedrijfsgebouwen werden afgebroken. Het wordt dan stil in 
de Roerdelta…..
 
tWeede industriestAd
Roermond was halverwege de jaren zestig van de 19e eeuw, na 
Maastricht, de belangrijkste industrieplaats van de provincie. 
de industrie bood toen aan ongeveer 3.500 mensen werk, het 
overgrote deel daarvan werkte in het bedrijvige Roerdelta. Er 
waren daar maalderijen, een papierfabriek een fabriek voor 
behangselpapier, spinnerijen en weverijen, manufactuur-
bedrijven, een ijzergieterij en ook locomotievenfabriek. de 
opsomming is niet volledig. 

Het zal in de Roerdelta rommelig en vies zijn geweest. Maar 
er was ook ruimte voor ontspanning en vertier. de welge-
stelde burgers mochten graag over de Steenen Brug naar de 
voorstad gaan om langs de oevers van de Roer te wandelen en 
in de herbergen vertier te zoeken. In de zomermaanden kon 
men daar op zondag ook naar concerten van de Koninklijke 
Harmonie luisteren. die had daar een eigen tuin aan de door-
gaande kiezelweg naar de Rode Brug ter hoogte van het Klein 
Hellegat, met daarin een zeskantige gietijzeren muziekkiosk, 
in 1847 ontworpen door pierre cuypers. dat gietijzer komt 
weer terug in de grotere kiosk die hij veertig jaar later voor 
het Munsterplein zal ontwerpen.

Bronnen onder meer:
●  J.g.F.M.g. baron van Hövell tot Westerflier, “Roermond, vroeger en nu”,
     Fibula, Bussum, 1968
●  ach Lieve Tijd, acht eeuwen Roermond en de Roermondenaren 1988-1989
●  Stichting Ruimte, “de luis in de pels”, jubileumnummer 2007
●  Roemrijk en Roerig, 1869-1999. 130 jaar industriële chemie in Roermond
●  Wikipedia

Burgerparticipatie
Mede vanwege het ‘gedoe’ rondom de eerste plannen voor de 
Roerdelta heeft de gemeenteraad in juli 2005 een Nota Bur-
gerparticipatie vastgesteld. Burgerparticipatie is wat anders 
dan inspraak. Inspraak moet, burgerparticipatie mag. Het gaat 
dan om het vooraf meedenken van burgers en anderen om zo 
tot breder gedragen plannen te komen. Juist daarom zou je 
verwachten dat bij dit plan, burgers en belanghebbenden volop 
de mogelijkheid zouden hebben gekregen om mee te denken. 
Niet dus. Het gemeentebestuur heeft de inbreng beperkt tot het 
wettelijk minimum. De nota was en is een dode letter, deze leidt 
een slapend bestaan. En de gemeenteraad ook, lijkt het wel.

ROeRDeLtA

door Mans Hofhuis en 
Hein Tilborghs

Het steeleiland met op de voorgrond de Roer en op de achtergrond 
de toekomstig cultuurtempel
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daarna wordt het stil rond de Roerdelta. Tot april 2010. dan 
komt er een heel nieuw plan-palmboom, Roerdelta, steden-
bouwkundig plan, fase 1. Niemand uit het maatschappelijke 
veld heeft er over kunnen meespreken. althans niet in het 
openbaar. In maart van dit jaar wordt het plan geruisloos door 
de gemeenteraad geloodst. Misschien gaat binnenkort wel de 
eerste spade de grond in terwijl eigenlijk niemand goed weet 
wat er gaat gebeuren. de vraag blijft dus klemmen: is het 
tweede plan-palmboom ècht wat Roermond met dit gebied 
wil? geeft Roermond de Roerdelta hiermee een unieke invul-
ling die past op deze bijzondere locatie tussen de Maas en de 
oude, trotse binnenstad? andere steden die de kans hadden 
iets bijzonders te ontwikkelen toonden de moed er iets moois 
van te maken, iets gedurfds, iets bijzonders dat alleen hier, op 
deze locatie thuis hoort. Met een wervend woonmilieu zoals 
bijvoorbeeld het ceramique-terrein in Maastricht. Of Bran-
devoort in Helmond, dat een eigenwijze en spraakmakende 
stedenbouwkundige invulling kreeg.

Binnenkort gaat in de Roerdelta dus misschien al de eerste 
schop de grond in. Maar gestuurd door een goed plan? past 
dat plan bij de ambities om van Roermond een hoogwaardige 
woon- en werkstad te maken? Krijgt de Roerdelta zo de invul-
ling die zij verdient? 
Het antwoord luidt  ‘neen!’. Het plan deugt niet, het is een ‘uit-
verkoopplan’ geworden: met allerlei woningtypen verstrooid 
over het terrein. Met de unieke locatie is geen rekening gehou-
den. Het wordt een tentoonstellingsterrein van woningtypen 
uit de jaren zeventig. gebouwen met allure zijn er niet in 
voorzien. (Natalini kan ook mooie woningen bouwen, zoals 
hij nu  bijvoorbeeld in ’s-Hertogenbosch laat zien.) Er is geen 
landschappelijke relatie met de Roer en de Maas. Zichtlijnen 
ontbreken helemaal, het gebouw van de EcI wordt niet een 
stralend middelpunt, een aandachtstrekker, nee, het wordt 
weggestopt! 

de dichtheid aan woningen met hun parkeervoorzieningen 
zou je accepteren in een arbeiderswijk maar zeker niet bij de 
Roer en de Maas. de identiteit van voorstad St. Jacob wordt nu 
ook aan de oostzijde ontkend. dit gebied zou een overwegend 
groen karakter moeten krijgen (‘uiterwaarden’), met daarin, 
op een open wijze, compacte woonvormen, parkeren in (ge-
meenschappelijke) garages, met lanen en sub-parken. Immers, 
je bent buiten de stad. Ook de groenstructuren dienen als zoda-

nig herkenbaar te zijn: lanen, parken, zichtlijnen, etc. En geen 
rommelgroen, struikgewas, maar ruim en waarlijk parkachtig. 
passend in de eeuwenoude traditie dat stedelijk groen geen 
restruimte behoort te zijn maar een essentieel onderdeel van 
elke stad, zowel in het verleden, als nu en in de toekomst. Het 
Steeleiland zou veel meer eiland moeten blijven. En het gebouw 
van Brugman Keukens, dat nu al het zicht belemmert, zou men 
moeten durven afbreken.

ToelichTing 
op de plankaarT
In het gebied van Roer-
delta wil men in totaal 
371 woningen realiseren 
waarvan 215 in gestapel-
de bouw en 104 nieuwe 
rijtjeswoningen. Daarnaast komen er 37 patiowoningen en 15 vrij-
staande woningen. Deze laatste worden gebouwd op het Steeleiland 
aan de boorden van de Roer. Op het middenstuk van dit eiland 
zal het merendeel van de patiowoningen (27) worden neergezet.
In het gebied tussen het ECI-complex en de Lindanussingel komt 
een nieuwe woonwijk waarbij aangesloten wordt bij de bestaande 
woningen aan de Molenweg. De bewoners daarvan krijgen over-
buren of achterburen. In dit deel van het plan zijn de 104 nieuwe 
rijtjeswoningen voorzien. Op de koppen van deze bouwblokken komt 
stapelbouw van vijf lagen met daarin in totaal  56 appartementen. 
Tussen de twee grootste bouwblokken nabij het ECI-complex 
komt de toegangsweg tot het ECI-complex. Daar worden ook  
parkeerplaatsen gerealiseerd, onder meer voor bezoekers van de 
cultuurtempel. De weg eindigt bij een open ruimte die gebruikt zou 
kunnen worden voor evenementen. 
Aan de kant van de Burgemeester Van Cuijkstraat komen in een 
gebouw van vier lagen in totaal 16 appartementen. In die hoek zijn 
ook nog 10 patiowoningen voorzien. Tussen De Ster, de huidige 
toegang naar het ECI-gebouw en de Roer komt een stadspark. De 
grond is daar ernstig vervuild doordat hier vroeger de chemische 
bedrijven van Akcros stonden. Daarvan worden in het park een 
schoorsteen en het fabrieksgebouw ‘1879’ als relicten behouden. In 
dit park komen een drietal appartementencomplexen, vijf en vier ver-
diepingen hoog met daarin in totaal 43 woningen. De parkeergarage 
die op de plankaart nog is ingetekend nabij Brugmankeukens en het 
boerderijtje zijn inmiddels (voorlopig?) uit  de plannen geschrapt. Dat 
gebied blijft dus ook groen. Het boerderijtje blijft echter behouden.
Op Loesbleik komt een appartementenblok vanvier en (op de kop 
bij de Steenen Brug) vijf lagen. In totaal moeten daarin 100 ap-
partementen komen, en op de begane grond – aan de kant van 
de binnenstad – is een aantal commerciële ruimten gepland. – HT.  

Wie is Mans hofhuis?
Van 2001 tot 2008 was Mans Hofhuis (68) stedenbouwkundige van 
Roermond. In die functie is hij betrokken geweest bij alle grote en 
kleine bouwprojecten die in die jaren aan de orde kwamen. Een 
historische binnenstad moet in zijn ogen niet alleen bevolkt worden 
door dagjesmensen, er moet ook in gewoond en geleefd worden. 
Historie moet niet alles bepalend zijn. Daarom was Hofhuis voor-
stander van de renovatie van de Steenen Trappen, maar heeft hij 
zich verzet tegen het plan zoals het uiteindelijk is gerealiseerd met 
zijn massieve woontoren. Hij was een uitgesproken voorstander 
van de  postmoderne Natalini-toren en de rehabilitatie van de 
oude gevangenis. Maar hij heeft negatief geadviseerd over de 
bouw van de Casimirtoren, omdat hij die te massaal vond voor 
een plek zo dicht bij de binnenstad. Dat heeft niet mogen baten. 
Ook heeft Hofhuis zich krachtig verzet tegen het ontwerp van de 
bouwkolos op het Kazernevoorterrein. Dit plan van de architect 
Cees Dam heeft volgens hem ‘met afstand het lelijkste gebouw 
van Nederland’ opgeleverd.  
Ruimte vroeg hem mee te kijken naar de plannen voor Roerdelta 
en daarop commentaar te geven.

ROeRDeLtA
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WAAr blijft de roerMondse AMbitie?
Een goed en helder plan heeft bovendien het 

voordeel dat het een eenheid kan zijn, waarin alle delen een 
logische plek hebben, die met elkaar organisch samenhan-
gen en dat daarom in zijn geheel gerealiseerd moet worden. 
de Roerdelta zou op een bijzondere manier ge-landscape-d 
moeten worden, duidelijk onderscheiden van de oude bin-
nenstad en op haar manier verbonden met de Roer, de Maas 
en de Maasplassen. Wat in de Roerdelta zou passen is bouwen 
in de achttiende-eeuwse traditie: een groots park omzoomd 
met woonwanden (cressents). dit zou een gebied met allure 
opleveren dat aansluit bij de historische westwand van de bin-
nenstad. Eenduidig-compact tegenover bebouwd landschap. 
dit zou ook een goede oplossing zijn voor het Steeleiland.

voor ontwikkelaars is het voordeel van het tweede plan-
palmboom evident: als het tegenzit kan op elk moment de 
stekker eruit getrokken worden. Of kunnen zij verlangen dat 
de plannen overeenkomstig hun wensen worden aangepast. 
Maar dan wordt het er niet aantrekkelijker op. Hun voordeel 
heeft echter een niet te tolereren nadeel: de kans is groot dat 
Roermond langdurig wordt opgezadeld met een bouwput 
waarin niet gebouwd wordt. Kortom de kans is groot dat het 
een rommeltje wordt. 
Een stad met ambitie zou nooit goed mogen vinden dat een 
kroonjuweel met zoveel potentie op deze manier wordt ver-
sjacherd! Niet doen dus….

Op de kruising van de nieuwe Oolderweg en de Offerkamp 
is het sculptuur herplaatst dat tot 2008 de voorgevel van de 
Sint Hubertusschool  sierde. deze school moest wijken voor 
de bouw van het nieuwe winkelcentrum van Herten.  Het is 
een kunstwerk van de in Herten woonachtig  kunstenaar piet 
Schoenmakers dat hij in 1960 vervaardigde.  Het verwijst 
naar de legende van de jagende edelman Hubertus die oog in 
oog in oog kwam te staan met een hert dat in zijn gewei een 
kruisbeeld droeg. 
Een week voordat de school tegen de vlakte ging hebben 
een aantal  Hertenaren het reliëf eigenhandig gered van de 
slopershamer. Met volle medewerking van wethouder Jos 
van Rey  is het comité Heerlijkheid Herten erin geslaagd dit 
kunstwerk een nieuwe plek te geven  op een prominente plaats  
nabij de invalsweg naar Herten.
Een mooi voorbeeld van een nieuw leven voor een kunstwerk 
dat achteloos leek te verdwijnen.  Met dank aan de oplettende 
Hertenaren en de wethouder. (HT)

Gevel bezet...
Wie shopt of zomaar van het Munsterplein wil genieten, wil 
dat graag onder het genot van een hapje en een slokje doen, 
toch? Het o zo mooie plein heeft er een brasserie bij gekregen 
om aan die vraag (?) te voldoen. Op het adres Munsterplein 
22a, het vroegere atelier van fotograaf Koch, heeft zich 
gevestigd de brasserie ver’Koch. Het betreft hier - gelukkig - 
winkelondersteunende horeca, wat betekent dat tot hooguit 
een uur na winkelsluiting geserveerd en geconsumeerd mag 
worden. Zowel binnen als buiten, op de drie terrassen die de 
brasserie ook maar meteen heeft aangelegd. 
voor terrassen geldt het Terrassenbeleid (Raadsbesluit 
201/059/2c) van 30 september 2010. de gemeente zet zich 

kunstwerk 
St. Hubertus gered 
van sloop !

Terrastaferelen bij ‘De Gruyter’

Tekst: Bert Thomassen

ROeRDeLtA

daarmee in “voor de bovenregionale toeristisch recreatieve 
functie van de stad.” 
Niet wordt vermeld hoe een terrashouder moet omgaan met 
kunstwerken aan een gevel waar hij zijn terras voor zet. Een 
van de drie nieuwe terrassen - het terras voor douglas – wordt 
geëxploiteerd voor de siergevel die indertijd (1960) voor de 
firma de gruyter werd aangebracht door kunstenaar victor 
Elenbaars bij de nieuwbouw van haar filiaal. “Moderne uitvoe-
ring in natuursteen van huis- tuin- en keukentaferelen” meldde 
g. venner al in zijn Kleine monumenten in Roermond. Hij vond 
het in 1974 al een klein monument, 14 jaar na de bouw! Wilt 
u het hele kunstwerk in zijn volle glorie? Bekijk dan de foto 
in venners boekje of tussen 15 november en 15 februari: in 
die drie maanden mag het terras namelijk even naar binnen!
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KriMpgeMeente
Strikt genomen is Roermond géén “krimp-
gemeente”, althans niet officieel, maar 
de bevolking neemt geleidelijk af en dus 
zal dat predicaat ooit passend zijn. Met 
dat vooruitzicht verwacht je niet direct 
nieuwbouw van een basisschool. Toch is 
op 25 maart jl. de “Brede Maatschappe-
lijke voorziening” (BMv) geopend, waarin 
o.a. Basisschool ’t Mozaïek is onderge-
bracht. de BMv staat vlakbij de kruising 
van de Keulsebaan en de Sint Wirosingel 
in een verkeersluw deel van de wijk de 
Kemp. door de aanleg van de Roertunnel 

is er boven op die tunnel een parkachtig 
gebied ontstaan.
de BMv is niet alleen bedoeld voor de 
bewoners van de Kemp, maar ook voor de 
naburige wijken Kitskensberg en Heide. 
deze drie wijken worden bevolkt door 
mensen met een veelheid aan landen 
van herkomst. architect Hans coppen is 
uitgegaan van zestig (60!) nationaliteiten. 

de muren van het gebouw zijn daarom op-
getrokken uit stenen in verschillende kleu-
ren. Maar omdat niet alle nationaliteiten in 
gelijke aantallen voorkomen, verschilt ook 
het aantal stenen van iedere kleur. daarbij 
is hij uitgegaan van de getallenreeks van 
Fibonacci (zie kader pag. 11). Bij de ver-
deling van de verschillende kleuren over 
het metselwerk is het toeval een beetje 
geholpen. Op die manier is een kleurrijk 
gebouw ontstaan in een kleurrijke buurt. 
In de BMv zijn verder een jeugdsoos en 
een peuterspeelzaal gevestigd.

syMbolieK en hArMonie
Niet alleen de muren zijn opvallend, ook 
de bovenbouw is bijzonder. dat deel is 
afgewerkt met gevelplaten van het Roer-
mondse bedrijf Rockpanel, onderdeel 
van Rockwool Lapinus. deze platen lijken 
grijs, maar afhankelijk van de hoek waar-
onder men kijkt en onder invloed van 
het zonlicht veranderen ze voortdurend 

van kleur. Terecht noemt de fabrikant ze 
“Kameleon grijs”. 

groen, rood, geel, oranje en paars, al die 
kleuren zijn duidelijk waar te nemen. 
daarmee nodigt het gebouw de kinderen 
uit om goed te kijken, iedere dag en ieder 
uur van de dag weer. Bovendien symboli-
seert het volgens de architect dat mensen 
en situaties voortdurend aan verandering 
onderhevig zijn. Een mens zoekt vaak 
naar vertrouwde en vaste patronen, maar 
moet tegelijkertijd ook leren omgaan met 
veranderingen en dus onzekerheden. dit 
gebouw wijst gebruikers en buurtbewo-
ners daar iedere dag weer op.

Maar de symboliek gaat verder. Mensen 
verschillen van elkaar en moeten probe-
ren harmonisch met elkaar samen te leven 
in een steeds gecompliceerdere maat-
schappij. Hans coppen heeft geprobeerd 
die harmonie tot uitdrukking te brengen 
in de verhouding tussen gevels, ramen, 
klaslokalen en deuren. die onderlinge 
verhoudingen zijn gebaseerd op de “gul-
den snede”, een wiskundig begrip waar 
Fibonacci opnieuw tevoorschijn komt. de 
gesloten bakstenen gevel heeft per lokaal 
acht kleine raampjes op schaal van de 
kinderen en één groot bloemenraam. dat 
raam is uitgebouwd en heeft een zo brede 
vensterbank dat de kinderen zich daarop 
voor hun gevoel kunnen terugtrekken uit 
het klaslokaal.

monumentaal mozaïek 
       op De kemp

Tekst: Lucien Jansen en Leonard Fortuin
Foto’s: Leonard Fortuin en Hans coppen

Sinds kort is Roermond een 
bijzonder gebouw rijker. 

Bijzonder niet alleen om de vorm 
maar ook door de filosofie 

erachter. Het staat op De Kemp aan 
de Surinamestraat, bovenop de 

Roertunnel, en mag gerust 
“monumentaal” genoemd worden.

monumentaal mozaïek



10 | RUIMTELIJK JUNI 2011

elKe groep een eigen ingAng
Het gebouw is opgebouwd uit twee vleu-
gels rond een half open binnenplein. Eén 
van die twee vleugels heeft een boven-
verdieping, bereikbaar via een trap langs 
de buitengevel. Op de andere vleugel 
kan zo’n bovenverdieping nog worden 
aangebracht. deze uitbreiding zal de 
harmonie van het geheel niet verstoren. 
In tegendeel, de harmonie zal er alleen 
maar door toenemen. 

de hoofdingang ligt aan de kant van het 
omsloten schoolplein en geeft recht-
streeks toegang tot de ontvangstbalie, de 
bibliotheek en de lerarenkamer. via een 
gang zijn ook de rest van het gebouw en 
ruimtes van de jeugdsoos toegankelijk. 
Heel bewust is voor een centraal gelegen 
en van alle kanten toegankelijke biblio-
theek gekozen, aangezien men graag ook 
de ouders wil betrekken bij de ontwik-
keling van de leesvaardigheid van hun 
kinderen.

de leerlingen gebruiken de hoofdingang 
niet: iedere leeftijdsgroep heeft zijn eigen 
ingang en garderobe, uitgevoerd in een 
eigen kleur. de architect gaf die kleuren 
een symbolische betekenis: aarde is rood, 
water oranje, vuur geel, lucht groen en 
ether blauw. de kleur gROEN gaf hij aan 
de peuters omdat zij hun wereld vooral 
via gevoel en gevoelens ontdekken. groep 
1 en 2 kregen ROOd, de schakelklas en de 
inburgeringsklas voor de ouders gEEL, 
groep 3 en 4 BLaUW, groep 5 en 6 paaRS 
en groep 7 en 8 ORaNJE. verder heeft hij 
in het gebouw op de gekleurde wanden 
bij iedere groep een kort gedicht aange-
bracht dat aansluit bij de leefwereld van 
die groep. Het ouderlokaal is bedoeld 

om ouders uit een mogelijk isolement te 
halen. vooral vrouwen maken gebruik van 
deze mogelijkheid.

Het leven op aarde heeft zich ontwikkeld 
van eencellige wezens tot een gecompli-
ceerd wezen dat miljarden cellen omvat: 
de mens. Ook een kind ervaart in de loop 
van de tijd dat zijn leefwereld steeds 

groter en gecompliceerder wordt. de 
plattegrond van de BMv (zie blz. 11) kan 
vergeleken worden met een meercellig 
wezen waarvan het kind in toenemende 
mate deel uitmaakt. al spelend ervaart 
het kind zijn wereld. dit gebouw biedt de 
mogelijkheid om speels te leren en zo de 
wereld te veroveren. 

Interieur van de school

monumentaal mozaïek
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een prAchtige school, MAAr…
architecten zijn doeners die gebouwen ont-
werpen en nauwkeurig toezien op de bouw 
ervan. Maar de meeste architecten wensen 
ook denkers te zijn en hun scheppingen een 
filosofische basis te geven. dat geldt ook 
voor Hans coppen: hij heeft zich laten inspi-
reren door de veelheid aan nationaliteiten 
die elkaar in de school ontmoeten, liefst op 

een harmonische manier, en de gewenste 
harmonie bouwkundig uitgedrukt door 
gebruik van de “gulden snede”. Ook het leer-
proces dat kinderen doormaken heeft een 
belangrijke rol gespeeld in zijn ontwerp. 

de BMv kan dus gezien worden als een 
meer dan geslaagde poging een uitdagend 
gebouw te realiseren, voor leerlingen zowel 
als voor hun ouders. Je zou verwachten 
dat die uitdagende leeromgeving ook 
zichtbaar wordt in de inrichting van de 
buitenspeelplaats. Maar dat valt tegen. de 
vraag rijst dan ook waarom Hans coppen 
niet betrokken geweest is bij de inrichting 
van de buitenspeelplaats.

de provincie Limburg heeft € 100.000,--
aan subsidie verstrekt om de sociale func-
tie van de school in de wijk te versterken. 

daarnaast heeft de gemeente extra budget 
vrij gemaakt om op een energiezuinige 
wijze een gezonde en frisse binnenlucht 
te krijgen. Hierdoor beschikt het gebouw 
over vloerverwarming met behulp van een 
warmtepomp op aardwarmte en warm-
teterugwinning op de ventilatielucht. dat 
is verheugend. Er zou zelfs meer schone 
energie te winnen zijn geweest indien er op 

het dak zonnepanelen waren aangebracht. 
Jammer genoeg was daarvoor de subsidie 
ontoereikend. Het aanbrengen van zon-
nepanelen blijft echter mogelijk omdat het 
dak onder de juiste hoek is aangebracht 
en gericht is op die windrichting waarvan 
de meeste zonne-energie verwacht mag 
worden. 

een bezichtiging WAArd
architect Hans coppen is erin geslaagd 
een multiculturele buurt een opvallend 
gebouw te geven. Hij heeft zich daarbij 
laten inspireren door de natuur, volgens 
een eeuwenoude traditie. dat betekent voor 
hem: “gebruik maken van natuurlijk ade-
mende materialen, natuurlijke structuren 
en klassieke harmonieuze verhoudingen”. 
Kleuren net zo talrijk als de nationaliteit 
van de leerlingen spelen een grote rol. voor 

leerlingen en hun ouders zal het een plezier 
zijn te leren en elkaar te ontmoeten in dit 
schoolcomplex. 
de liefhebber van monumentale heden-
daagse architectuur kan hier zijn hart 
ophalen, aan de buitenkant en met enige 
moeite zelfs een kijkje binnen nemen. Een 
mooie bestemming voor een (zondagse) 
wandeling of fietstocht!

bronnen
●  “Kameleonkleuren van het leven”,
 dagblad de Limburger, 14 januari 2011.
●  “Kleuren krijgen betekenis”, architec- 
 tenbureau coppen, november 2010.
●  www.coppenbv.nl/totaal_bureauvisie.html

	  

fibonAcci
de Italiaanse wiskundige Leonardo da 
pisa, meestal Fibonacci genoemd, leefde 
van ca. 1170 tot 1250. Hij is vooral be-
kend geworden door de getallenreeks die 
ontstaat als, beginnend met 0 en 1, elk 
volgend getal de som is van de twee voor-
afgaande getallen. dus: 0, 1, 1 (= 0+1), 
2 (=1+1), 3 (=2+1), 5 (=3+2), 8 (=5+3), 
13 (=8+5), enz. Hij bracht die reeks mee 
uit de arabische wereld in Noord-afrika, 
waar hij zijn opleiding genoot. 

de verhouding tussen twee opeenvol-
gende getallen benadert de waarde 
1,618. dit is de beroemde “gulden snede”, 
een verhouding in afmetingen die archi-
tecten graag toepassen in hun gebouwen 
omdat mensen die als harmonieus en 
rustgevend ervaren. Een tegelwand van 
vierkanten met afmetingen uit de reeks 
van Fibonacci ziet er bijvoorbeeld zo uit: 

Bron: Wikipedia

Plattegrond van de schoolInterieur van de school
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bronnen:
●   van ginkel-Meester, S. (2002) Monumenten in Nederland; Limburg 
 Kolman, c.
 Stades-vischer, E.
 Stenvert, R
 m.m.v. venner, J. 

●   Hupperetz, W. (2005) Kastelen in Limburg; Burchten en landhuizen  
 (1000-1800)
 Olde Meierink, B.
 Rommes, R. 

●   Onbekend (1989?) Kasteel Horn (informatieboekje openstelling)

plattegrond:
●   www.dbnl.org  (2011)
 
●   Historische foto`s: www.geheugenvannederland.nl
 (2011)

●   www.weekbladbuiten.net  (2011)

●   Foto 2008: www.kasteleninnederland.nl
 J. Wennips (2011)

●   Hedendaagse foto`s: 
 ir. M.T.H.M. Wilms (2011)

Historische gebouwen getuigen van het verleden. Voor de oplet-
tende toeschouwer vertellen ze een verhaal. We staan er veelal 
niet bij stil dat bouwwerken niet statisch zijn. Maatschappelijke 
en economische ontwikkelingen hebben hun weerslag op gebou-
wen en zorgen voor een verandering in gebruik. Deze factoren 
bepalen mede het aanzien van historische gebouwen.

Het nabij Roermond gelegen kasteel Horn vormt hiervan een 
goed voorbeeld. Omdat het hier een bouwwerk betreft waarbij 
de verdedigingsfunctie oorspronkelijk belangrijker was dan 
de esthetica, zijn latere ingrepen bijzonder goed zichtbaar. Zo 
zijn de muren getekend door “littekens” in het metselwerk en 
onderscheiden latere bouwfases zich door het gebruik van 
onderscheidende materialen. Hierbij zijn de ingrepen uit de 19e 
en 20e eeuw bijzonder interessant. Niet alleen omdat hiervan 
betrouwbaar historisch beeldmateriaal beschikbaar is, maar 
ook omdat deze ingrepen niet altijd even herkenbaar zijn. Zo 
zijn in de 20e eeuw elementen verwijderd en gereconstrueerd. 
dit kasteel leent zich dan ook voor een nadere bestudering, om 
aan te tonen hoe relatief recente ingrepen het huidige gebouw 
hebben vormgegeven.

Kasteel Horn is gelegen op een motte, in een in 1342 afgesne-
den meander van de Maas. Hoewel er aanwijzingen bestaan 
voor een eerder versterking op deze plek, stammen de oudste 
delen van het huidige kasteel uit de 13e eeuw. de oudste ver-
melding van het kasteel stamt uit 1243, in een brief van Willem 
heer van Horn en altena (1200-1262). vermoedelijk is hij ook 
de bouwheer van het kasteel. In haar oorspronkelijke opzet 
bestond het kasteel uit vier hoefijzervormige hoektorens die 
onderling met elkaar verbonden werden middels een ring-
muur, een centraal tussen twee hoektorens gelegen vierkante 
poorttoren, en een aan het binnenplein gelegen zaalbouw. 
Het kasteel werd opgetrokken uit baksteen, met een massieve 
muurdikte van 2 meter. als gevolg van verdere ontwikkeling 
van wapentuig, werden de torens en ringmuur omstreeks 1300 
verhoogd met mergelsteen. Naar mate het woongenot in de 15e 
eeuw belangrijker werd, verdwenen door uitbreiding van het 
woongedeelte twee hoektorens.

Hoewel de oorlogsschade in 1945 aan kasteel Horn gering was, 
ontstond er in 1948 bij herstelwerkzaamheden een brand die 
zich over het gehele woongedeelte verspreidde. Bij deze brand 
ging het interieur van het kasteel verloren. Naast verwoesting 
bracht deze brand echter ook veel verborgen historie aan het 
licht. In 1954 - 1957 werd het kasteel gerestaureerd naar 
plannen van p.J.J.M. cuypers jr. (1891-1982), een kleinzoon 
van de bekende Roermondse architect p.J.H. cuypers (1827-
1921). de sporen die bij de brand uit 1948 zichtbaar werden 
gaven aanleiding om bij de restauratie terug te grijpen op de 
middeleeuwen. Hierbij werden verdwenen elementen gerecon-
strueerd en latere toevoegingen deels verwijderd. Zo werd de 
verdwenen ridderzaal uit de 15e eeuw gereconstrueerd. deze 
was in de 18e eeuw in twee verdiepingen gesplitst, om zo het 
woonoppervlak te vergroten. de dichtgemetselde hardstenen 
raamomlijstingen in het buitenmuurwerk van het woonge-
deelte getuigen van deze ingreep. Historisch beeldmateriaal 
laat zien dat de ramen en hardstenen omlijstingen bij de res-
tauratie ook opnieuw werden gerangschikt. 

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

w w w. s t i c h t i n g r u i m t e r o e r m o n d . n l
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TEKST: ir. Martijn Wilms 

Bij de restauratie van het woongedeelte is 
men voortvarender te werk gegaan dan men 
in eerste instantie zou vermoeden. dit blijkt 
ook bij de voormalige poorttoren, die deel 
uitmaakt van het woongedeelte. Tegenwoor-
dig treffen we aan de voorzijde het restant 
aan van een toegangspoort, in de vorm van 
een door een spitsboog bekroonde loggia. 
Historisch beeldmateriaal toont op deze plek 
een rechthoekig raam met hardstenen om-
lijsting, zoals deze heden nog zichtbaar is op 
de verdieping. Het restant van de voormalige 
toegangspoort blijkt bij de naoorlogse res-
tauratie volledig gereconstrueerd, inclusief 
de benodigde sparingen voor een valhek. 

Naast het reconstrueren van verdwenen 
elementen, werden bij de naoorlogse restau-
ratie ook latere toevoegingen verwijderd. Zo 
werd de grote toren ontdaan van diverse toe-
voegingen uit de 19e eeuw. aan de voet van 
de torenspits verdween een gezwenkte gevel 
met wijzerplaat. Een grote loggia die uitkeek 
op het binnenplein werd bij de naoorlogse 
restauratie teruggebracht tot een eenvoudige 
rondboog, en op het binnenplein werd een 
prachtige gietijzeren serre afgebroken. 

Toch zijn niet alle latere toevoegingen aan 
het kasteel consequent verwijderd. Zo wer-
den omstreeks 1850 de spaarbogen in de 
ringmuur geopend, om zo een visuele relatie 
tot stand te brengen tussen het binnenplein 
en het omringende landschapspark. Hoewel 
deze openingen afbreuk doen aan het geslo-
ten, defensieve karakter van het kasteel wer-
den ze, op een enkeling na, bij de naoorlogse 
restauratie gehandhaafd.

Zonder hierbij een compleet overzicht van 
de diverse wijzigingen tot doel te hebben, 
kunnen we concluderen dat bij de naoorlogse 
restauratie een overzicht van de bouwge-
schiedenis is nagestreefd. Hierdoor ontstaat 
niet een historische weergave van het kasteel 
in een bepaalde tijdsperiode. Het resultaat is 
een nieuwe situatie, waarbij men elementen 
uit verschillende periodes naast elkaar kan 
ervaren. Toen in de 19e eeuw de spaarbogen 
in de ringmuur werden geopend, bestond 
er immers geen ridderzaal. Ondanks het feit 
dat de naoorlogse restauratie gebaseerd is 
op historische bewijslast, blijkt het huidige 
aanzicht van dit eeuwenoude kasteel relatief 
jong. Kasteel Horn vormt hiermee een fasci-
nerend voorbeeld hoe historische gebouwen 
een dynamische erfenis vormen.
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Wetenswaard
anders dan de naam doet 
vermoeden ontleent de 
Voogdijstraat haar naam niet aan 
een voogdijinstelling die daar 
ooit gezeten zou hebben.
de voogden waren in 
de Middeleeuwen de 
vertegenwoordigers van de 
graven van gelre, wier belangen 
zij te behartigen hadden, Zij 
resideerden in een castrum  
(kasteel) op Buitenop met daarbij 
een eigen kerk. Toen roermond 
stadsmuren kreeg was Buitenop 
geen veilige plaats meer en de 
voogden verhuisden naar een 
plek binnen de muren. hun 
nieuwe onderkomen lag bij de 
plaats waar de nieuwe voogdij 
werd gebouwd. Vandaar de naam 
van de straat. het is pas in 1907 
afgebroken.
eind 14e eeuw werd de hoogte 
van Buitenop om strategische 
redenen afgegraven. het oude 
kasteel is toen afgebroken.  
afstammelingen van de voogden 
wonen nu nog in België, in 
neerijse bij leuven. Zij voeren 
nog altijd de titel van Vicomte de 
ruremonde, Stads voogd van 
roermond.

                  BERIcHTEN

foto’s: Harry Segers

Nadat Thei Moors tot zijn ontzetting had ontdekt dat 
boerderij Heystershof zo goed als in de as lag, heeft hij in 
Ruimtelijk van maart 2005 een artikel gewijd aan deze 
boerderij. Het betreft een rijksmonument, gelegen in de 
directe omgeving van de boerderij Kloostershof. Beiden 
liggen in het dal van de Maasnielderbeek. 
gelet op de muurankers dateert het gebouw uit 1765; 
het is destijds opnieuw opgetrokken door gradus Fabri-
tius. de nieuwe eigenaar heeft de boerderij inmiddels 
in zijn oude luister hersteld en in gebruik genomen als 
kinderdagverblijf. In een volgend nummer komen we 
op deze restauratie terug.

COmPLimeNteN
heystershof

Tekst en foto: Lei derikx, Roermond

Roermond is all you need! de bezoeker aan onze stad kan op het plaatsnaambord 
dat hij passeert lezen dat hij in Roermond is gearriveerd. Tevens – als een soort 
ondertiteling – krijgt hij de informatie aangeboden dat deze stad in het dialect als 
“Remunj” bekend staat. Een goede zaak. 
Nu zijn de naamborden van de straten, singels, wegen enz. aan de beurt. Koentje’s 
Hakkenbar aan de Minderbroederssingel heeft het voortouw genomen. Op de 
voorgevel van de zaak hangt een straatnaambord met daarbij de nadere aandui-
ding “Kranke wal” zoals deze singel vroeger in de volksmond werd genoemd.
de volgende stap kan dan een korte uitleg zijn waarom de Roermondenaar juist 
deze naam gebruikte. Het gevolg kan zijn dat de binnenstad nog meer bewonderd 
gaat worden door bezoekers die hier cultuur komen opsnuiven. Inderdaad, de 
gemeente krijgt dan (weer) gelijk: Roermond is all you need!

kranke wal
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    EN MEER...
MuseA in roerMond
In de museumnota is een aantal jaren 
geleden vastgelegd dat het museum 
aan de andersonweg zal worden 
heringericht als cuypershuis. de 
verbouwing schiet goed op, ook aan 
de buitenkant is daarvan al veel te 
zien. In het najaar van 2011 zal de 
opening plaatsvinden. 

In de nota is ook vastgelegd dat de ge-
schiedenis van Roermond zal worden 
ondergebracht in het Historiehuis, 
in de bibliotheek aan de Neerstraat. 
dat plan is intussen uitgevoerd, de 
opening daarvan heeft op 12 maart jl. 
plaats gevonden. Hoewel alle techni-
sche middelen die er tegenwoordig 
mogelijk zijn om historie in beeld 
te brengen zijn toegepast, blijkt bij 
rondgang dat de oppervlakte waarop 
die historie in beeld wordt gebracht 
aan de krappe kant is. dat blijft jam-
mer voor een stad met een zo rijk 
verleden.

Het wachten is nu nog op de opening 
van het EcI-complex in 2012, waar 
alle (moderne) kunst uit het voorma-
lige Stedelijk Museum weer tot zijn 
recht zal komen.

KWeeKschool
de gemeente heeft straatnaamborden 
laten aanbrengen voor de stadswonin-
gen en appartementen gelegen achter 
de Steenen Trappen. Op verzoek van 
de deelnemers aan het Monumenten-
overleg is de naamgeving ook voor-
zien van een korte toelichting. die 
vermeldt dat er in de Steenen Trappen 
ooit een kweekschool gevestigd zou 
zijn. Nogal wat Roermondenaren heb-
ben hun twijfels uitgesproken over 
deze vermelding.

In Ruimtelijk van september 2000 
kunt u over de geschiedenis van dit 
gebouw een artikel lezen van de hand 
van Leonard Fortuin. daarin is o.a. 
vastgelegd dat het gebouw tussen 
1875 en 1994 eigendom was van de 
“Zusters van het arme Kind Jezus” 
en dat de zusters er aanvankelijk een 
pensionaat en een opleiding tot on-
derwijzeres voor duitse meisjes heb-
ben gevestigd. Bij Roermondenaren 
is het gebouw echter vooral bekend 
vanwege de opvang van wees- en 
voogdijkinderen.

Max Behretz getiteld: “Het verzet van 
een vredesactivist in Roermond”. In 
dat verhaal wordt duidelijk dat het 
pand Heidebaan 16 - destijds bekend 
als gebroek 138 – in de loop van 
de tijd is uitgegroeid tot één van de 
eerste buitenlandse verzetshaarden 
tegen het naziregime.
de gemeente heeft het pand Heide-
baan 16 aangewezen tot gemeentelijk 
monument. Je zou verwachten dat de 
eigenaar trots is op zijn pand met een 
dergelijke  voorgeschiedenis. Niets 
is echter minder waar. door gebrek 
aan onderhoud is het pand recent 
grotendeels ingestort. Op de foto ziet 
u wat er momenteel nog rest van dit 
monument.

horecAboulevArd KoMt en gAAt
Terwijl de Roerkade in hoog tempo 
wordt omgebouwd tot een horecabou-
levard, is duidelijk geworden dat vroe-
gere horecaboulevards hun functie 
verliezen. de veldstraat raakt in hoog 
tempo haar uitgaansfunctie kwijt, 
een toenemend aantal panden komt 
leeg te staan, ondanks de kapitalen 
die er soms in zijn geïnvesteerd. Een 
bedroevend voorbeeld daarvan is het 
voormalige seminarie. dit monumen-
tale pand werd gerestaureerd met het 
vooruitzicht er een horecafunctie aan 
te geven, maar staat nog steeds onge-
bruikt in afwachting van betere tijden.
 
heidebAAn 16
In de “Spiegel van Roermond 2011“ 
heeft Hein van der Bruggen een zeer 
lezenswaardig artikel geschreven over foto’s: Harry Segers
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Wat dreigt in het Roermondse te 
verdwijnen, hoe staat het met 
nieuwe projecten en wat doen 

‘die lui van Ruimte’ daaraan?
Zie ook: www.stichtingruimteroermond.nlop de ® ol

griffierechten
Eerder berichtten we over procedures 
die we voerden over de plannen met 
panden aan de Roerkade. Bij de evalua-
tie van die procedures hebben wij moe-
ten ervaren dat het voorleggen van een 
zaak aan de bestuursrechter niet zo veel 
zin meer heeft. de bestuursrechter be-
oordeelt in de praktijk namelijk alleen 
de procedure die is gevoerd en spreekt 
geen oordeel uit over de onderliggende 
verschillen van inzicht, de inhoudelijke 
kant. Inmiddels is de landelijke over-
heid bezig een volgende belemmering 
op te werpen voor een gang naar de  
bestuursrechter, te weten de verhoging 
van de griffierechten. Hoewel de discus-
sie nog niet is uitgewoed, is het wel al 
duidelijk dat je recht halen straks wel 
heel erg prijzig wordt. Een gevolg van 
de neoliberale opvatting van het huidige 
kabinet dat gerechtelijke procedures 
via de griffierechten kostendekkend 
moeten zijn. Minister Opstelten (Jus-
titie, vvd) is van mening dat niet alle 
belastingbetalers de kosten van dit deel 
van het juridisch apparaat moeten be-
talen maar alleen die belastingbetalers 
die er gebruik van maken. Op grond 
daarvan wordt nu gediscussieerd over 
griffierechten van € 500 bij een eerste 
zitting en van € 1250 bij hoger beroep 
bij de bestuursrechter! 

Blijkbaar gaat de minister er van uit dat 
er alleen wissewasjes aan de rechter 
worden voorgelegd en dat er nog steeds 
personen en stichtingen zijn die proce-
deren om het procederen. de praktijk is 
echter dat burgers slechts 5 % van hun 
geschillen voorleggen aan de rechter. 
Op grond van berekeningen van de 
minister zelf moet de verhoging van de 
griffierechten leiden tot een vraaguitval 
van gemiddeld 10 %, bij het bestuurs-
recht van 20 % en bij hoger beroep van 
30 %. Jammer dat de minister geen oog 
heeft voor de functie die rechtzaken 
ook hebben, namelijk het verhelderen 
van onduidelijkheden in het recht en 
het aanpassen van het recht aan maat-
schappelijke ontwikkelingen.

Kosten Archeologisch 
onderzoeK
graafwerkzaamheden in het oudste 
deel van Roermond veroorzaken bijna 
altijd hoge kosten voor archeologisch 
onderzoek. de vraag is dan altijd wie die 
kosten moet dragen. Op grond daarvan 
hebben wij ons in het vorige nummer 
van Ruimtelijk dan ook uitgesproken 
tegen de aanleg van een tunnelbak bij de 
Roerkade. Inmiddels is duidelijk gewor-
den dat ook kleinschalige projecten voor 
financiële problemen kunnen zorgen. Het 
archeologisch onderzoek dat noodzake-
lijk is met het oog op de aanleg van een 
parkeergarage onder hotel ”dux“ aan de 
Roerkade 11 en 11a is dermate kostbaar 
gebleken dat de projectontwikkelaar de 
kosten niet kan betalen. Het zou gaan om 
een bedrag van om en nabij de € 200.000 
voor onderzoek. de gemeente heeft 
inmiddels een bedrag van € 50.000 aan 
subsidie toegezegd, te weten het totale 
subsidiebudget voor 2011.  

Omdat het probleem van de hoge kos-
ten voor archeologisch onderzoek zich 
natuurlijk niet alleen in Roermond voor-
doet heeft het college dit probleem in een 
brief aan de Tweede Kamer voorgelegd 
en aangedrongen op een structurele 
oplossing. voorlopig kan het advies al-
leen maar zijn om niet te gaan graven in 
die delen van de stad waar de kans op 
archeologische vondsten erg groot is. dat 
belooft nog wat voor het Singelproject!

nog Meer roerKAde
Op 19 april j.l heeft de gemeente Roer-
mond een inspraakavond gehouden 
over het voornemen de Roerkade in te 
richten als éénrichtingstraat, met dien 
verstande dat het mogelijk blijft om in 
voorkomende gevallen het verkeer af 
te wikkelen over twee rijbanen. Eén 
richting op de Roerkade zou het begin 
moeten zijn van de ombouw van alle 
singels tot éénrichtingverkeer. 
Op deze meer dan druk bezochte bij-
eenkomst hebben veel aanwonenden 
van de singels hun vrees uitgesproken 
voor nog meer verkeer op die singels, 

met alle gevolgen van dien.
Wie dacht dat alle ondernemers aan de 
Roerkade blij zouden zijn met de om-
bouw van de Roerkade tot éénrichting-
kade heeft het mis. de verkeersdeskun-
digen van Roermond hebben berekend 
dat het aantal voertuigen dat per etmaal 
de Roerkade passeert tussen 2010 en 
2020 zal stijgen van 20.000 tot 27.000! 
dat aantal van 27.000 zal nooit kunnen 
worden verwerkt via één rijbaan. Mocht 
de Roerkade éénrichtingverkeer krij-
gen dan zal die ene richting op den duur 
moeten worden gerealiseerd over twee 
rijbanen. gevolg daarvan is weer dat er 
dan veel minder ruimte over is om de 
Roerkade in te richten als horecabou-
levard met uitgebreide terrassen. veel 
ondernemers aan de Roerkade hadden 
dan ook het gevoel dat ze blij worden 
gemaakt met een dode mus. Nu inves-
teren in een terras is een investering 
voor slechts een beperkt aantal jaren.
Overigens dreigt de gemeente bij de 
herinrichting van de Roerkade en de 
singels weer dezelfde fout te maken 
als destijds in de Molenstraat of op de 
Markt. Herinrichten betekent graven 
en dieper graven dan 40 cm. betekent 
een wettelijke verplichting om archeo-
logisch onderzoek te doen. de vraag is 
of daar tijd voor is uitgetrokken en geld 
voor gereserveerd!

essent
Essent is verhuisd naar een kantoor op 
het Kazernevoorterrein. voorheen was 
het gevestigd in het destijds speciaal 
voor Essent ontworpen gebouw aan 
Westhoven, een straat parallel aan de 
Oranjelaan. dat gebouw is ontworpen 
door architect Jo coenen uit Maastricht, 
en dateert uit 1995.

Het beeldbepalende gebouw staat 
sinds half maart van dit jaar leeg; Top 
vastgoed planontwikkeling zoekt een 
nieuwe bewoner, een die met respect 
voor dit pand het complex zal gaan 
gebruiken. Bij eventuele aanpassingen 
van het gebouw is men voornemens 
architect coenen weer in te schakelen.

Tekst: LUcIEN JaNSEN en 
LEONaRd FORTUIN  
foto: Harry Segers 

Het destijds speciaal voor Essent ontworpen gebouw


