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Redactioneel 
Heerlijk! We krijgen veel complimenten en enthousiaste 
reacties. Dat doet ons goed maar echt vrolijk worden we pas 
als we iets concreets kunnen bereiken. Op het juiste moment 
(en niet te laat) iets 'roepen' kan wel degelijk effect sorteren, 
zo leert de ervaring. Op tijd erbij zijn is dus de kunst. 
Wilt u de belagers van de stad en het stedeschoon een stok 
tussen de spaken steken, bel dan gerust met de redactie van 
dit blad. Maar wel vóórdat de bulldozer klaarstaat! 

In de vorige uitgave van Ruimtelijk stond bij het artikel 
'Kunstwerk op de (Kunst)Markt?'een foto van het ontwerp 
voor een kunstwerk dat de gemeente het beste beviel. Ja , dat 
met die maan. We vergaten er echter de naam van de maker 
bij te vermelden. Marinus Boezem dus. 
Ook in die uitgave was een artikel te v inden over de plannen 
die er liggen voor 't Veld. Bij een foto van mooie arbeiders
woningen werd gemeld dat ze in de Nassaustraat te vinden 
zijn terwijl we dondersgoed wisten dat het de Koningin 
Regentesselaan was. De Nassaus traat gaat weer mooi 
worden als we de gemeentelijke plannen moeten geloven. 
Dat geldt, zegt men, ook voor de !zoek Munsterstraat met 
Munsterplein. Zowel het hoekpand als de erachterliggende 
panden gaan wijken voor een uitbreiding van het R.C. 
Godshuis . Het hoekpand, waar tot voor kort een Joegosla
visch restaurant gevestigd was, is het meest karakteristieke. 
Inmiddels weten we dat het ontworpen is door architect Jan 
Bongaerts in het begin van de jaren 20. Twee andere panden 
van deze architect uit de dertiger jaren staan momenteel op 
de nominatie om monument te worden: Kapelierlaan 86 en 
Steenweg 16 en 16b. 

Zoals reeds in vorige bulletins gemeld, zijn we bezig 
met het opbouwen van een abonneebestand. Wilt u 
verzekerd blijven van de bezorging van dit prachtige 
blad, dan kunt u vanafnuf 15,- storten op Postbank
nummer 7625876 tnv de penningmeester van Stichting 
Ruimte te Utrecht. Ja, daar woont ie. Naast het sep
tember- en decembernummer van de huidige jaargang 
ontvangt u dan ook de vier bulletins van 1998! 

Behalve met het verzorgen en bezorgen van het bulletin zijn 
we druk doende andere activiteiten in gang te zetten . Wij 
houden u op de hoogte. 
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Büzonder stadsgezicht 

De Kapel in •t Zand en 

haar omgeving 
> Willem Cartigny 

In het Monumenten Inventarisatie Project (MIP), zoals 
dat enige jaren geleden is vastgesteld, worden naast 

waardevolle panden en objecten ook waardevolle 
grotere eenheden voorgesteld, de zogenoemde 'bijzondere 

gebieden'. Deze gebieden kennen als zodanig geen 
beschenning, maar hebben als 'bijzonder gebied' wel een 

aparte status; ze zijn als een gebied in zijn totaliteit 
waardevol. Zo is voor Roermond voo rgesteld een 

achttal gebieden deze status te geven. 
Twee van deze gebieden zijn de Kapelierlaan en het 

Oude Kerkhof aan de Herkenbosscherweg. 

Kapel 0. L. Vr. in 't Zand en klooster van de Paters Redemptoristen 
(Op deze oude ansichtkaart zUn nog de twee hoektorens zichtbaar) 

D e Kapel en omgeving heeft eigenlijk zoveel bijzon
dere aspecten dat een aanwijzing tot beschermd 

(stads)gezicht in de rede ligt. Een aanwijzing tot be
schermd stads- (of dorps-)gezicht is een instrument ter 
bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van een gebied. 
Het is een hardnekkig misverstand dat er dan niets meer 
mag in zo'n gebied. Of zoals in de Nieuwsbrief van de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, nr. 2-1997 wordt 
betoogd: "Met de aanwijzing tot beschermd stads- of dorps
gezicht wordt beoogd waarborgen te scheppen voor het behoud 
van architectonische en cultuurhistorisch waardevolle gebie
den. Het gaat daarbij niet alleen om de schoonheid, bepaald 
door architectonisch waardevolle bebouwing, maar ook om 
andere voor het karakter van die gebieden bepalende factoren 
als het historisch gegroeide stedebouwkundig patroon dat ge
vormd is door de nederzettingenstructuur, de verhouding tus
sen de bebouwde en onbebouwde ruimten, de bouwvormen en 
de samenhang in het gebruik van grond en opstallen. Het is 
geenszins de bedoeling dergelijke stads- of dorpsgezichten > 
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door de bescherming te bevriezen in de toestand waarin zij 
zich bevinden. Het streven moet er op gericht zijn, dat gewen
ste of noodzakelijke veranderingen slechts geschieden op zoda
nige wijze, dat het aspect van het geheel niet, of althans zo 
weinig mogelijk, schade leidt." 

Enkele van de bijzondere aspecten van de Kapel en 
omstreken zijn de volgende. 
Groen5tructuur 
Er loopt in feite vanaf de spoorlijn naar Duitsland via het 
Oude Kerkhof, Galgenberg, Kruiswegpark en Parklaan 
tot aan de Roer( vallei) een groene gordel door de wijk. 
Ze is ecologisch waardevol ondanks de, soms intensieve, 
bebouwing. Het Oude Kerkhof en de Galgenberg ken
nen voor stedelijk gebied een uitzonderlijke flora. 
Al dit groen geeft, naast het verschil in reliëf (van hoog 
bij de spoorlijn, kerkhof en Galgenberg naar laag in de 
Roervallei) een bijzonder karakter aan de wijk. 

Waar de Roer de Kapelierlaan raakt ter hoogte van het Bijendal 

Cultuur-hi5torie 
De legende van het gevonden Mariabeeld in de put en 
de rijke historie als bedevaartsoord zijn bij velen bekend. 
Hoewel er in de wijk maar één rijksmonument voor
komt, de Bischoppelijke Grafkapel van de architecten 
Cuypers/Franssen op het Oude Kerkhof, zijn er vele 
momtmentale objecten. Ten eerste de genoemde bijzondere 
gebieden als het Oude Kerkhof en de Kapelierlaan in 
hun totaliteit. Daarnaast ook vele losse objecten zoals de 
Kapel uit 1895, het klooster uit 1865, de Kepelse Meule 
en het theehuis aan de Petrus Pollinsstraat Allemaal 
objecten die voorkomen op de (voorlopige) gemeente
lijke monumentenlijst. Bovendien zullen er na de vast
stelling van het MonumentenSelectieProject (MSP) veel 
rijksmonumenten in dit gebied bijkomen. 
De cultuur-historische waarden van het Oude Kerkhof 
verdienen bijzondere vermelding vanwege de grafmo
numenten en de indeling: katholiek, protestants, 2 jood
se gedeelten en het 'verloare kirkhoaf'. Het is een van de 
meest oude openbare begraafplaatsen in Nederland. 
Aan industrieel-archeologische monumenten ontbreekt het 
ook niet in de wijk: de al genoemde molen, de voorma
lige Gradafabriek aan het Schoolpad en zelfs de spoor
lijn, de IJzeren Rijn, kunnen (deels) in d ie categorie 
worden ondergebracht. 
Het gebied heeft ook een bijzondere (cultuur)geschie
denis als grensgebied (Scheidingsweg!) tussen Gelder en 
Gulik met alle ontwikkelingen vandien. 
Dat alles rechtvaardigt haar (uiteindelijke) aanwijzing 
tot Beschermd (Stads-)gezicht of op z'n minst een aanzet 
en nadere studie daartoe. • 
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Liefde voor Gi5èle en voo 
> Willem Cartigny 

V ijf jaar geleden werd de 
Stichting Joep Nicolas op

gericht, vernoemd naar de 
fameuze glaskunstenaar en telg 
uit het Roermondse glazeniers
geslacht Nicolas. De doelstellin
gen van de Stichting Joep Nico
las zijn onder andere: het wek
ken van belangstelling voor 
zowel historisch glas als de mo
derne vlakglaskunst; het bevor
deren van kennis, studie, toe
passing en documentatie en het 
beschermen van (bedreigd} glas. 
Dit jaar viert men het eerste 
lustrum van de stichting en 
tevens het eeuwfeest van zijn 
geboorte in 1897. De nodige 
activiteiten zijn gepland. 

Een van de leden van het Comi
té van Aanbeveling is een vroe
gere leerlinge van Joep Nicolas, 
de nu 84-jarige Gisèle d' Ailly 
van Waterschoot-van der 
Gracht. Mevrouw d' Ailly is nog 
steeds actief kunstenares en 
heeft haar atelier in Amsterdam. 
Maart jl. werd een uitvoerig tv
portret uitgezonden, waarbij 
ook haar Roermondse periode 
als leerling van Nicolas aan bod 
kwam. Er werd een aan haar én 
Roermond gewijd gedicht van 
Jacques Bloem geciteerd. We prij
zen ons gelukkig dat we dit 
fragment met instemming van 
mevrouw d' Ailly mogen plaatsen. 
Voor zover wij weten een primeur. Jacques Bloem 
schreef het in november 1939, in het Frans, de taal 
waarin Gisèle d' Ailly was grootgebracht. Ze had · 
vóór haar Limburgse periode een lange tijd in 
Parijs doorgebracht en de voertaal tussen haar en 
Joep Nicolas was eveneens Frans; ook Joep had 
een Parijse periode achter de rug. 

"Je me pfime d'emoi. est-ce vrai? Oui, c'est elle, 
L'être aimé qui réponds au doux nom de Gisèle, 
Nom adorable, qui m'effleure comme une aile 
D'oiseau de paradis-et de quel paradis! 
A cause d' elle il est w1lieu dans ce bas monde 
-Ai je besoin de Ie nommer? c'est Ruremonde
Auquel je voue wte gratitude profonde, 
Ville sainte à jamais: c'est la que je la vis" 

("Ik beu volkomen buiten zinnen. Is 't waar? fa zij is het, 
dat beminde wezen dat luistert naar de zoete naam Gisè/e. 
Een verrukkelijke naam, die me raakt gelijk de vleugel van een 
paradijsvogel. En wat voor paradijs! 
Dankzij haar is er een plaats op deze wereld, moel ik die nog 
noemen? 
Het is Roermond, waaraan ik een diepe dankbaarheid wijd. 
Voor eeuwig een heilige stad, want ik heb /mar daar gezien") e 

Eén van de vier ramen 
van Joep Nicolas 

in de vergaderzaal 
van het stadhuis. 

In dit raam wordt de 
kindperiode van het 

individu (het verlangen) 
voorgesteld; 

op de achtergrond 
het stadssilhouet 

van Roermond 

.... 

Scholen in de Roermondse binnenstad zijn een zeldzaamheid. 
Nadat de kloostel's en middelbare scholen zijn verdwenen, 

lijkt het nu de beurt aan l1et basis-onderwijs om voorgoed te moeten 
wijken voor nieuwe stedelijke functies zoals de oprukkende 

appartementenbouw met kantore1·1 op de begane grond. 
Een school geeft levendigheid en een bepaalde sfeer aan een buurt. 

AL is de bewonersgroep van de binnenstad 
steeds vaker grijs of jong en nog kinderloos, 

eigenlijk hoort een school erbij! 

Rondom het voormalige Begijnhof 
Waardevol en goed voor hergebruik 

> Willem Cartigny 

I n 1927 is het Roermondse 
Begijnhof afgebroken. Vanaf 

1388 heeft het bim1en de muren 
van de stad gelegen. Het enige 
wat er van dit Begijnhof resteert 
is de straatnaam. 
Aan de noordzijde van de hui
dige straat verschenen gebou
wen van het toenmalige Ursu
linenklooster I opleidingsinsti
tuut. Die maakten vervolgens in 
de 80er jaren plaats voor appar
tementen. 
Aan de zuidzijde van de latere 
straat is in 1908 het markante 
gebouw van het Kadaster ver
schenen, waarin nu al een aan
tal jaren een opleidingsinstituut 
voor de belastingen is gevestigd. 
Aan de oostzijde op de hoek 

De school aan de BegUnhofstraat i6 een kloek gebouw dat niet mag 
ontbreken op de architectonische staalkaart van de binnenstad 

met de Godsweerdersingel werd 
in de periode 1905/1908 door Cuypers en anderen de Teeken-en Ambachtsschool 
gebouwd. De Teekenschool is recent prachtig gerestaureerd en heeft een uitstekende 
herbestemming gevonden, de Ambachtsschool wacht daar nog steeds op. 

Er i6 meer 

Wat rest er verder nog aan waardevolle bebouwing in dit gebied? De woningen aan de 
Godsweerderstraat van architect Dupont met de voor de binnenstad unieke voortuintjes en 
het binnenkort leegkomende gebouw van basisschool De Steenen Brug, voorheen als de 
Paredisschool en Het Munster bekend. Dit uit 1932 daterende gebouw is ontworpen door 
architect J. Franssen in de stijl van de Amsterdamse School. Het is/was de laatste basis
school in de binnenstad. Daarnaast is het als specimen van die bepaalde bouwstijl een 
waardevol pand, dat bovendien kwalitatief in goede staat verkeert. Het is jammer dat dit 
karakteristieke pand zijn oorspronkelijke functie verliest, maar dat mag zeker niet beteke
nen dat het langdurig leeg mag staan met vervolgens verwaarlozing en verval. 
De beste vervangende functie is natuurlijk weer een onderwijsinstutuut (iets voor de 
nieuwe verpleegopleiding die in Roermond gevestigd wordt?) of anders kantoor of ..... 
(wie heeft er een goed idee?). Een en ander past goed in het centrale thema van Monu
mentendag 1997: scholen! 
In de MIP-rapportage van enkele jaren geleden zijn de bijzondere waarden van de ge
noemde panden onder andere als volgt aangegeven: 
- 'voormalig Kadaster: van belang vanwege de oorspronkelijke functie, tegeltableaux, hardstenen 

lateien en roeden, decoratief metselwerk en natuurstenen plint; de stijl is beïnvloed door het 
rationalisme. 

-basisschool: eveneens van belang wegens oorspronkelijke fu nctie, trappenhuis met smalle, verticaal 
geplaatste glas-in-lood-vensters, smeedijzeren rondboogpoort; de stijl is afgeleid van de Amster-
damse sc/tooi en voor Roermond tamelijk zeldzaam. • 
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door de bescherming te bevriezen in de toestand waarin zij 
zich bevinden. Het streven moet er op gericht zijn, dat gewen
ste of noodzakelijke veranderingen slechts geschieden op zoda
nige wijze, dat het aspect van het geheel niet, of althans zo 
weinig mogelijk, schade leidt. " 

Enkele van de bijzondere aspecten van de Kapel en 
omstreken zijn de volgende. 
Groenstructuur 

Er loopt in feite vanaf de spoorlijn naar Duitsland via het 
Oude Kerkhof, Galgenberg, Kruiswegpark en Parklaan 
tot aan de Roer( vallei) een groene gordel door de wijk. 
Ze is ecologisch waardevol ondanks de, soms intensieve, 
bebouwing. Het Oude Kerkhof en de Galgenberg ken
nen voor stedelijk gebied een uitzonderlijke flora. 
Al dit groen geeft, naast het verschil in reliëf (van hoog 
bij de spoorlijn, kerkhof en Galgenberg naar laag in de 
Roervallei) een bijzonder karakter aan de wijk. 

Waar de Roer de Kapelierlaan raakt ter hoogte va n het Bijendal 

Cultuur-historie 

De legende van het gevonden Mariabeeld in de put en 
de rijke historie als bedevaartsoord zijn bij velen bekend. 
Hoewel er in de wijk maar één rijksmonument voor
komt, de Bischoppelijke Grafkapel van de architecten 
Cuypers / Franssen op het Oude Kerkhof, zijn er vele 
monumentale objecten. Ten eerste de genoemde bijzondere 
gebieden als het Oude Kerkhof en de Ka pellerlaan in 
hun totaliteit. Daamaast ook vele losse objecten zoals de 
Kapel ui t 1895, het klooster uit 1865, de Kepelse Meule 
en het theehuis aan de Petrus Polliusstraat. Allemaal 
objecten die voorkomen op de (voorlopige) gemeente
lijke monumentenlijst. Bovendien zullen er na de vast
stelling van het MonumentenSelectieProject (MSP) veel 
rijksmonumenten in dit gebied bijkomen. 
De cultuur-historische waarden van het Oude Kerkhof 
verdienen bijzondere vermelding vanwege de grafmo
numenten en de indeling: katholiek, protestants, 2 jood
se gedeelten en het 'verloare kirkhoaf'. Het is een van de 
meest oude openbare begraafplaatsen in Nederland. 
Aan industrieel-archeologische monumenten ontbreekt het 
ook niet in de wijk: de al genoemde molen, de voorma
lige Gradafabriek aan het Schoolpad en zelfs de spoor
lijn, de ijzeren Rijn, kunnen (deels) in die categorie 
worden ondergebracht. 
Het gebied heeft ook een bijzondere (cultuur)geschie
denis als grensgebied (Scheidingsweg!) tussen Gelder en 
Gulik met alle ontwikkelingen vandien. 
Dat alles rechtvaardigt haar (uiteindelijke) aanwijzing 
tot Beschermd (Stads-)gezicht of op z'n minst een aanzet 
en nadere studie daartoe. e 
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Liefde voor Gisèle en voo 
> Wil lem Cartigny 

V ijf jaar geleden werd de 
Stichting Joep Nicelas op

gericht, vernoemd naar de 
fameuze glaskunstenaar en telg 
uit het Roermondse glazeniers
geslacht Nicolas. De doelstellin
gen van de Stichting Joep Nice
las zijn onder andere: het wek
ken van belangstelling voor 
zowel historisch glas als demo
derne vlakglaskunst; het bevor
deren van kennis, studie, toe
passing en documentatie en het 
beschermen van (bedreigd) glas. 
Dit jaar viert men het eerste 
lustrum van de stichting en 
tevens het eeuwfeest van zijn 
geboorte in 1897. De nodige 
activiteiten zijn gepland. 

Een van de leden van het Comi
té van Aanbeveling is een vroe
gere leerlinge van Joep Nicolas, 
de nu 84-jarige Gisèle d ' Ailly 
van Waterschoot- van der 
Gracht. Mevrouw d ' Ailly is nog 
steeds actief kunstenares en 
heeft haar atelier in Amsterdam. 
Maart jl. werd een uitvoerig tv
portret uitgezonden, waarbij 
ook haar Roermondse periode 
als leerling van Nicelas aan bod 
kwam. Er werd een aan haar én 
Roermond gewijd gedicht van 
Jacques Bloem geciteerd. We prij
zen ons gelukkig dat we dit 
fragment met instemming van 
mevrouw d' Ailly mogen plaatsen. 
Voor zover wij weten een primeur. Jacques Bloem 
schreef het in november 1939, in het Frans, de taal 
waarin Gisèle d' Ailly was grootgebracht. Ze had 
vóór haar Limburgse periode een lange tijd in 
Parijs doorgebracht en de voertaal tussen haar en 
Joep Nicelas was eveneens Frans; ook Joep had 
een Parijse periode achter de rug. 

"Je me páme d'emoi. est-ce vrai? Oui, c'est elle, 
L'être aimé qui réponds au doux nam de Gisèle, 
Nam adorable, qui m'effleure comme une aile 
D'oiseau de paradis-et de quel paradis! 
A cause d' elle i/ est un lieu dans ce bas monde 
-Ai je besoin de Ze nommer? c'est Ruremonde
Auquel je voue une gratitude profonde, 
Ville sainte à jamais: c' est la que je la vis" 

(" Ik ben volkomen buiten zinnen. Is 't waar? fa zij is het, 
dat beminde wezen dat luistert naar de zoete naam Gisèle. 
Een verrukkelijke naam, die me raakt gelijk de vleugel van een 
paradijsvogel. En wat voor paradijs! 
Dankzij haar is er een plaats op deze wereld, moet ik die nog 
noemen? 
Het is Roermond, waaraan ik een diepe dankbaarheid wijd. 
Voor eeuwig een heilige stad, want ik heb haar daar gezien") e 



rmond 

Eén van de vier ramen 
van Joep Nicolas 

in de vergaderzaal 
van het stadhuis. 

In dit raam wordt de 
kindperiode van het 

individu (het verlangen) 
voorgesteld; 

op de achtergrond 
het stadssilhouet 

van Roermond 

Scholen in de Roermondse binnenstad zijn een zeldzaamheid. 
Nadat de kloosters en middelbare scholen zijn verdwenen, 

lijkt het nu de beurt aan het basis-onderwijs om voorgoed te moeten 
wijken voor nieuwe stedelijke functies zoals de oprukkende 

appartementenbouw met kantoren op de begane grond. 
Een school geeft levendigheid en een bepaalde sfeer aan een buurt. 

Al is de bewonersgroep van de binnenstad 
steeds vaker grijs of jong en nog kinderloos, 

eigenlijk hoort een school erbij! 

Rondom het voormalige Begijnhof 
Waardevol en goed voor hergebruik 

I n 1927 is het Roermondse 
Begijnhof afgebroken. Vanaf 

1388 heeft het binnen de muren 
van de stad gelegen. Het enige 
wat er van dit Begijnhof resteert 
is de straatnaam. 
Aan de noordzijde van de hui
dige straat verschenen gebou
wen van het toenmalige Ursu
Linenklooster I opleidingsinsti
tuut. Die maakten vervolgens in 
de 80er jaren plaats voor appar
tementen. 
Aan de zuidzijde van de latere 
straat is in 1908 het markante 
gebouw van het Kadaster ver
schenen, waarin nu al een aan
tal jaren een opleidingsinstituut 
voor de belastingen is gevestigd. 
Aan de oostzijde op de hoek 
met de Gods weerdersingel werd 

> Willem Cartigny 

De school aan de BegUnhofstraat is een kloek gebouw dat niet mag 
ontbreken op de architectonische staalkaart van de binnenstad 

in de periode 1905/1908 door Cuypers en anderen de Teeken-en Ambachtsschool 
gebouwd. De Teekenschool is recent prachtig gerestaureerd en heeft een uitstekende 
herbestemming gevonden, de Ambachtsschool wacht daar nog steeds op. 

Er is meer 

Wat rest er verder nog aan waardevolle bebouwing in dit gebied? De woningen aan de 
Gods weerderstraat van architect Dupont met de voor de binnenstad nnieke voortuintjes en 
het binnenkort leegkomende gebouw van basisschool De Steenen Brug, voorheen als de 
Paredisschool en Het Mnnster bekend. Dit uit 1932 daterende gebouw is ontworpen door 
architect J. Franssen in de stijl van de Amsterdamse School. Het is/was de laatste basis
school in de binnenstad. Daarnaast is het als specimen van die bepaalde bouwstijl een 
waardevol pand, dat bovendien kwalitatief in goede staat verkeert. Het is jammer dat dit 
karakteristieke pand zijn oorspronkelijke fnnctie verliest, maar dat mag zeker niet beteke
nen dat het langdurig leeg mag staan met vervolgens verwaarlozing en verval. 
De beste vervangende fnnctie is natuurlijk weer een onderwijsinstutu ut (iets voor de 
nieuwe verpleegopleiding die in Roermond gevestigd wordt?) of anders kantoor of ..... 
(wie heeft er een goed idee?). Een en ander past goed in het centrale thema van Monu
mentendag 1997: scholen! 
In de MIP-rapportage van enkele jaren geleden zijn de bijzondere waarden van de ge
noemde panden onder andere als volgt aangegeven: 
- 'voormalig Kadaster: van belang vanwege de oorspronkelijke functie, tegeltableaux, hardstenen 

lateien en roeden, decoratief metselwerk en natuurstenen plint; de stijl is beïnvloed door het 
rationalisme. 

- basisschool: eveneens van belang wegens oorspronkelijke functie, trappenhuis met smalle, verticaal 
geplaatste glas-in-lood-vensters, smeedijzeren rondboogpoort; de stijl is afgeleid van de Amster-
damse school en voor Roermond tamelijk zeldzaam. • 



> Dennis Janssen 

Na de vorige afleveringen in deze 
serie over de 'sjtadskuup' en de ves
tingstad volgt in dit nummer de al 
aangekondigde verhandeling over 
straten, stegen, 'gatsen' en door
kijkjes . 

't Beschermde stadsgezichtgebied 

Over straten, stegen, gatsen 

H et huidige stratenplan van de 
binnenstad is nog steeds goed 

herkenbaar in de nauwkeurige plat
tegrond die Jacob van Deventer 
maakte vóór de eerste stadsbrand 
van 1554. Natuurlijk zijn er verande
ringen geweest, maar die waren 
vaak onvermijdelijk doordat grote 
terreinen in de binnenstad drastisch 
van functie en dus van karakter 
veranderden. Het Munsterplein 
bijvoorbeeld was tot ver in de 19e 
eeuw een deel van een ommuurd en 
besloten complex. 

Toch is de 'schade' beperkt gebleven 
en is het stratenplan met de daarbij 
horende rooilijnen een van de meest 
beeldbepalende elementen van het 
beschermde stadsgezicht. Iets om 
zuinig op te zijn. 
Dit typisch Roermondse stratenplan 
werd in 1948 door M.K.J. Smeets 
treffend beschreven in 'Roermond, 
stad, straten, bezienswaardigheden': 
"De regelmatige loop der straten is voor 
Roermond wel zeer kenmerkend. Doch 
deze straten zijn niet volkomen recht, 
zoals meermalen beweerd wordt. Bijna 
iedere straat in Roermond heeft een of 
meer flauwe bochten. Dit geeft de oude 
binnenstad juist het intieme cachet en 
doet haar groter lijken dan ze in werke
lijkheid is. Men kijkt nooit een straat 
'uit'; steeds schuiven nieuwe gevels in 
het gezichtsveld, de blik verliest zich 
niet in de verte, ook wordt hij niet ge
hinderd door een vlakke afsluiting, 
steeds geeft een kromming te raden, hoe 
het verder verloop der straat zal zijn. 
Ook de smalle straatjes, welke vroeger 
naar de wallen liepen, of zelfs de straten, 
welke op de poorten uitliepen, vinden 
zelden een rechtlijnige voortzetting in 
de binnenstad. Vermoedelijk is dit 
laatste uit strategische overwegingen te 
verklaren." 
Gelukkig heeft de sierbestrating in· 
het winkelwandelgebied deze 
'eigen-aardigheid' meegekregen en 
is daardoor meer zichtbaar gemaakt. 

Zowel rondom de Kathedraal als in 
de noord-oost-hoek rondom het 
Landbouwhuis en het oude Ursu
linenklooster zou een vrije wande
ling mogelijk gemaakt moeten wor
den, zeker overdag, want helaas 
speelt bij dit soort openstellingen 
het sociale veiligheidsaspect. 

Stegen en gatsen 

Voor de beleving van een oude stad 
zijn naast de grote pleinen en straten 
die vaak veel publiek trekken, ook 
de kleinere straatjes, stegen, 'gatsen' 
en doorkijkjes van groot belang. 
In Roermond valt dan nog heel wat 
te genieten ook al is één er van, het 
Looierstraatje op Buitenop, helaas 
verdwenen. 

Van Sjietbergske naar Sjietbergske, prachtig toch? 

Een beetje uitbreiding van dit fijn
mazige netwerk van stegen en gat
sen zou de binnenstad nog aantrek
kelijker maken voor bewoner en 
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en doorkijkjes 

bezoeker. Met smart wachten we op 
de openstelling van twee gatsen in 
Roermond-West: 't Sjietbergske
gedeelte dat parallelloopt met de 
Marktstraat én de Gats die vanaf de 
Marktstraat richting Roerkade loopt, 
tussen de panden nummers 6 en 8. 
' t Sjietbergske is notabene een gats 
met een bocht die je aan het begin 
het zicht ontneemt op het einde 
ervan. Uniek in Roermond! 

Als toekomstige ontwikkelingen het 
toelaten zou het wellicht aardig zijn 
om aan de Schuitenberg de Raam
gatsin ere te herstellen. Deze gats 
gaf vroeger toegang tot het grote 
achterliggende binnenterrein waar 
laken op ramen werd gespannen. 
Een wandeling via het PIT-Telecom
terrein zou een mooie ontsluiting 
bieden naar de ommuurde tuin van 
het voormalige Mariagardeklooster. 
Plaats het prachtige barokke poortje 
uit 1683, dat nu ftmctieloos is inge
metseld in de pandtuin van het 
Stedelijk Museum, hier terug en het 
verder historie-arme Kloosterwand
kwartier krijgt weer een mooi, klein
schalig, groen en historich element. 

Doorkijkjes 
Met een ander niet te verontacht
zamen aspect van het stadsland
schap, namelijk de 'doorkijkjes', gaat 
het betrekkelijk goed. Poorten wor
den geopend (een van de mooiste is 
de doorkijk naast Minderbroeders
straat 2); er worden poortjes vervan
gen door hekwerken (een goed 
voorbeeld zien we tussen Voorstad 
St. Jacob 8 en 10) en een leuke 
vondst is te zien in de poort van 
Voorstad St. Jacob 8, waar enkele 
houten paneelgedeelten vervangen 
zijn door ongekleurd glas-in-lood. 
Vaag kan men een glimp opvangen 
van het erachterliggende koetshuis. 
Een mooi compromis tussen behoud 
van privacy en het oplichten van een 
tip van de sluier met betrekking tot 
de vroegere functie van het pand. 

Aan de Munsterstraat heeft het 
Klein College sinds de verbouwing 
tot appartementen haar poort vaker 
open staan. We kurmen daardoor 
uitkijken op de achterkant van het 
winkelpand van Steenweg 21. Een 
oude topgevel met geblokte hard-

stenen randen om de vensters, die 
zo te zien later vergroot zijn, maar 
wellicht 17e eeuws met oorspronke
lijke kruisvensters. Hm ... 

Doorkijkjes moet men trouwens niet 
verwarren met oorlogsgaten die 
nog steeds niet opgevuld zijn (Veld
straat aan de Hamstraatzijde) of 
panden die er onthoofd bij liggen 
(Koolstraat 17). Of verwarren met 
afbraak die voor de auto wordt ge
creëerd. ieuw in dit rijtje is de af
braak van een piepklein huisje aan 
de Mariagardestraat waar wegens 
een conflict van de eigenaar met de 
gemeente over de nieuwbouw een 
Heras-hekwerk lelijk staat te wezen. 
Verrassend voorbeeld van een on
verwachte doorkijk vinden we in de 

jeanswinkel aan de Varkensmarkt. 
Men vond het nodig om de hele 
gevel te beglazen en de verdiepin
gen van het huis weg te halen. Deze 
omstreden ingreep leverde echter 
een prachtige doorkijk op het ach
terliggende bedrijfspand op dat 
vroeger tot drukkerij Pollaert be
hoorde. Een geluk bij een ongeluk? 
Deze doorkijk is warm aanbevolen 
voor bezichtiging als de ochtendzon 
op de voorkant van dat bedrijfspand 
schijnt. 

Roermond heeft haar schoonheid 
lang genoeg verborgen. Maar 'de 
oude dame' hoeft niet, nadat zij haar 
hoedje, voile en stola heeft afgelegd, 
in een doorkijk-blouse te gaan 
zitten. • 

Luchtbogen tussen Voorstad St. Jacob 8 en 10 
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Vooruit, nog één keer dan ..... 

In oktober aanstaan
de vinden de Alge
mene Beschouwin
gen in de gemeente
raad plaats. Daar 
worden, mede naar 
aanleiding van de 
vastgestelde finan
ciële ruimte voor het 
komende Jaar, ook de 
wensen voor de be
groting van 1998 
door de diverse poli
tieke partijen gepre
senteerd. 

> Willem Cartigny 

Al meerdere malen 
hebben we in dit 
bulletin betoogd 
waarom wij vinden 
dat de formatie 
monumentenzorg' 

Kersverse luchtfoto -ook van Peter WUnands!- met als middelpunt het pand 
Veldstraat 3. Het L -vormige 18e eeuwse gebouw wacht al acht jaar op een 
nieuwe bestemming. terwUI het juist in die buurt zo beeldbepalend is/zou 
kunnen zijn 

waarde. Het momt
mentenbeleid is 
daarmee van stra
tegisch belang. 
Verdere uitbouw 
van monumenten
beleid en momt
mentale nieuw
bouwarchitectuur 
geldt als prioriteit." 
(pag. 22 en 36 uit 
de Strategienota 
Roermond aan zet) 
5. Door gebrek aan 
middelen kan Roer
mond ook niet vol
doen aan de normen 
die de rijksoverheid 
stelt voor een ver-

zwaar onderbezet is. Met het oog op het komend debat zetten 
we nog eens op een rij waarom en in welke mate deze forma
tie ons inziens uitgebreid dient te worden. 

1. In de beleidsnota Monumentenzorg uit 1990 stond als 
wenselijke formatie aangegeven: 1 volledige formatieplaats. 
Inmiddels zijn de gemeentelijke taken op het terrein van mo
numentenzorg door de decentralisatie van taken van de rijks
overheid meer en meer uitgebreid; en er komen nog steeds 
taken bij, terwijl de formatieplaats tussentijds bijna gehal
veerd is. 
2. De achterstand ten opzichte van het in voornoemde nota 
vastgestelde tijdschema neemt eerder toe dan af Voorbeelden 
daarvan zijn: 
- de gemeentelijke monumentenlijst, die er volgens de oor
spronkelijke planning al vele jaren had moeten zijn, maar 
waarmee slechts een begin( netje) is gemaakt; 

- het verplichte zogenoemde beschermend bestemmingsplan 
voor het gebied van de beschermde binnenstad had er al 
lang moeten zijn; 

- hetzelfde geldt voor aangekondigde plannen als beeldregie
plan binnenstad (had er al in 1994 moeten zijn), project 
archeologische kaart (had al vanaf1994 in uitvoering moe
ten zijn), project kleinschalig historisch winkelgebied (wat 
in zijn oorspronkelijke vorm iets heel anders inhoudt dan de 
vernietiging van steegjes, zoals onlangs met de historische 
bestrating van de Gats), etc. 

Samenvattend kun je stellen dat op vrijwel elk onderdeel van 
het tijdschema uit 1990 soms grote achterstand is ontstaan. 
3. Taken op het gemeentelijk terrein van monumentenzorg 
worden uitbesteed aan externe bureaus, wat inefficiënt en 
vaak veel duurder is; in elk geval is het geen structurele 
oplossing voor de achterstand en het toont eens te meer de 
onderbezetting van deze post aan. 
4. Het formele beleid zoals vastgelegd in nota's als Strategie
nota en nota Centrum-in Zicht geeft een duidelijke richting 
aan op grond waarvan consequenties getrokken dienen te 
worden. Een voorbeeld: "Het meest waardevolle element in 
de binnenstad is de cultuur-historische en monumentale 
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antwoord monu
mentenbeleid; dat geldt bijvoorbeeld voor het ontbreken van 
een beschermend bestemmingsplan voor de binnenstad en 
voor de richtlijnen waaraan het BRRM (het Meerjaren
programma) dient te voldoen. 
6. Uit herhaalde studie is gebleken dat monumentenzorg een 
van de sectoren, zo niet dè sector is, met de meeste inverdien
effecten qua werkgelegenheid, toerisme, etc. Met name een 
sector dus waar Roermond baat zou hebben bij extra inves
teringen. 

We begrijpen eigenlijk niet waarom de gemeente haar eigen 
beleidsvoornemens niet serieus neemt en de enig logische 
stap doet, namelijk er via een substantiële formatie-uitbrei
ding voor zorgen dat de geplande taken worden uitgevoerd, 
c.q. de ontstane achterstand kan worden ingelopen. Temeer 
daar het altijd aangevoerde argument 'geldgebrek' in deze 
niet opgaat (zie punt 3 en 5). 
Wat is dit voor soort hogere politiek, c.q. lamlendigheid die 
onze gemeentebestuurders bezielt? Wat moet er nu nog 
aangevoerd worden aan argumenten om de gemeente einde
lijk de consequenties te laten nemen van al vele malen eerder 
vastgelegd beleid? 
Misschien kunnen de verantwoordelijke wethouders van 
Stadsontwikkeling en Personeelsbeleid eens de koppen bij 
elkaar steken om zelf met een voorstel te komen voor verant
woord monumenten(personeels-)beleid. En dan Liefst niet de 
aankondiging van een studie naar of notitie inzake eventuele 
toekomstige uitbreiding van de formatie. Nee, de formatie zal 
nu aangepast dienen te worden, én aan de in het verleden 
vastgelegde gemeentelijke taken, én met het oog op het 
inlopen van de steeds grotere achterstand. 

We roepen bij deze dan ook alle politieke partijen op, het 
door hen zèlf geaccordeerde beleid uit het verleden nu eens 
daadwerkelijk inhoud te geven door begratingsvoorstellen 
te doen inzake de vereiste aanpassing van de formatie. 
Monumentenzorg moet eindelijk het speerpunt van beleid 
worden waarom al zo lang, op goede gronden, geroepen 
wordt. 



Eindelijk komt er schot in. Een 
hoorzitting en presentatie vinden 
plaats en er mag ingesproken wor
den. Maar we zouden niet de Stich
ting Ruimte zijn als we niet met 
kritische ogen en oren 'aanwezig 
zijn'. U wilt vast wel weten hoe wij 
over de aanpak van de Roersingel 
denken. Dat kunt u in dit artikel 
lezen. Wellicht volgen er bezwaar
schriften om onze gegronde aanmer
kingen te verdedigen. 

van groen, woningen en kantoor
ruimte. Het vrij grote binnenterrein 
wordt volgens de plannen vrijwel 
volledig volgebouwd met een groot
schalige parkeergarage, een winkel
areaal en ± 50 woningen. Dat is te
veel voor een kwetsbaar en daarom 
beschermd (wat heet) stadsgezicht. 
Parkeergarages horen njet in een 
binnenstad, maar dat is kennelijk 
een gepasseerd station. Niettemin, 
zo'n eenmaal gevallen besluit kan 
op meerdere manieren uitpakken. 
Al bouw je een parkeergarage met 

sprake van, de parkeergarage komt 
ruim boven de bestaande monu
mentale bebouwing uit, het histori
sche karakter van de Roersingel en 
de fraaie panden aldaar wordt ge
weld aangedaan. 

Naast deze verkeerde schaalgrootte 
is er nog een belangrijk aspect van 
de invulling van dit gebied: de 
architectonische waarde van de 
voorgestelde nieuwbouw in relatie 
met de omgeving en met datgene 
wat er voor moet wijken. Het gebied 

> Willem Cartigny Plannen voor Roersingel beneden peil 

D e plannen van de gemeente in 
het gebied Roersingel/Brug

straat/ Molenweg/ Neerstraat bete
kenen een grootschalige ingreep in 
dit deelgebied van het beschermd 
(!?) stadsgezicht. De binnenstad 
heeft een schrijnend tekort aan 
groene binnenterreinen 'achter de 
woonblokken'. I-lier ligt nu een uit
gelezen kans om iets fraais te ere
eren. Bijvoorbeeld een combinatie 

winkelvoorzieningen, de schaal 
waarop dat dreigt te gebeuren is te 
veel van het goede. Overigens ook 
volgens eigen gemeentelijke normen 
en eerder vastgelegd beleid. Lees de 
Nota Centrum-in Zicht, waar op 
pag. 63 met betrekking tot het pro
ject Roersingel wordt gesteld: 
"bouw-hoogte aanpassen aan bestaande 
bebouwing". 
In het huidige voorstel is daar geen 

De voormalige Wimeco t extielfabriek achter het pand van Ijzerwarenhandel Cil lekens
Dreessens, gezien vanaf de RoersingeL Waarom mag dit niet blijven bestaan? 

is niet helemaal leeg. In dezelfde 
nota staat op pag. 69 een kleinscha
lig industrieel complex afgebeeld 
dat voor Roermond nogal bijzonder 
is. Een pakhuis (een van de laatsten 
in Roermond) van 4 verdiepingen 
met torenuitbouw en brandtrap en 
daarbij enkele kleine bijgebouwen 
waarvan een met gietijzeren muur
ankers en een ander met een atelier
dak. Waarom kan dit ensemble niet 
heringericht worden als apparte
mentencomplex? Een leuke uitda
ging voor een creatief architect. Dat 
de gebouwen hun waarde hebben, 
bleek uit de MIP-inventarisatie. 

Handhaving en hergebruik van deze 
gebouwen zou leiden tot een veel 
gevarieerdere invulling van het bin
nenterrein. Niet alleen worden 
(rijks)monurnenten, met name aan 
de Roersingel, gerestaureerd en her
gebruikt (ook een onderdeel van het 
totale plan), naast de eigentijdse 
architectuur van de parkeergarage, 
die een bijzondere vorm krijgt (ove
rigens te hoog dus). Ook zou nog 
eens een herinvulling van een bij
zonder industrieel object uit het be
gin van deze eeuw kunnen plaats
vinden en blijft er (veel) meer ruimte 
over voor groen. Dat zou met name 
kunnen als de Roersingelwand aan 
de zuidwestelijke kant opnieuw in
gevuld wordt volgens de rooilijn en 
het woningcomplex, dat nu centraal 
in het gebied gepland is in west-oos
telijke richting, zou komen te ver
vallen. 
In elk geval betekent het huidige 
plan, naast de goede aspecten (res
tauraties bijvoorbeeld) op belang
rijke onderdelen een miskleun. 
De Stichting Ruimte zal er werk van 
maken om het plan gewijzigd te 
krijgen in meer historisch en plano
logisch verantwoorde zin. • 
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Loss e tege ls j 
Een rubriek met allerlei vermeldens
waardige 'kleinigheden': actualiteit, 
aankondiging, oproep of bericht. 
Van ons of van de lezers. Dus ook u 
kunt bij ons 'een tegel lichten'. 

Groen Links uit de bocht 
In de raadsvergadering van 17 oktobér 
1996 gaat de angst van fractieleider 
Hoeben van Groen Links voor bebou
wing van het Leropperveld zó ver dat ie 
met het badwater het kind dreigt weg te 
spoelen. Hij bepleit namelijk het volbou
wen van de, al uiterst karige, groene res
ten in de binnenstad. In het kader van 
het vrijhouden van het Leropperveld. 
Voor hem mogen kloostertuinen (hier 
kan slechts stadspark de Karthuis be
doeld zijn) en 't gerechtsgebouw aan de 
Pollartstraat best wijken voor woning
bouw. Groen Links lijkt (on)behoorlijk 
van kleur te gaan verschieten. WC 

® 

Posthotel, ABN -AMRO bank, leegstand ... 
Verdwenen terras met uitzicht op design? 
(Ansichtkaart eigen collectie) 

Terras-tegel 
In de zomerzon zitten op een terras en 
kijken naar de mensen die voorbij gaan. 
Terrassen in Roermond zijn dan net zo 
fijn als elders en in de zomer willen we 
veel terassen in een stad. Terassenbeleid 
is dan nodig om niet van een terras een 
sta in de weg te maken. Op het Mun
sterplein en de Markt nemen terassen al 
een enkele keer de hele stoep in beslag 
zodat ik als voetganger midden tussen 
de terras'zitters' moet laveren om verder 
over de stoep te lopen Toch is daar naast 
de stoep genoeg ruimte om dit te omzei
len. Echter, het terras in de St. Nicolaas
straat neemt bijna de hele straat in be
slag en hindert de doorgang van dit 
oude pittoreske straatje. Zelfs de eerder 
zo fraaie doorkijk van de Markt naar de 
Roer wordt totaal belemmerd door terras 
en parasol. Gemeentelijke regels zouden 
dit moeten voorkomen en de mogelijk
heid bieden in te grijpen als blijkt dat 
een terras een hinderpaal is. HJK 

® 
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Gekleurde 'tegel' 
Roermond staat er gekleurd op! Steeds 
meer kleuren sieren de huizen in de stra
ten van de stad. Of is het niet altijd 
sier? De bebouwde omgeving is te be
schouwen als één geheel. Nooit staat 
een pand los in de ruimte. Daarom is de 
omliggende ruimte met de invulling 
daarvan mede bepalend voor het aanzien 
van het ene pand. Daarom zullen kleu
ren verschillend werken in verschillende 
omgevingen. Daarom past een kleur niet 
altijd op een gevel. Daarom geeft die 
kleur op Godsweerdersingel no. 26 zo'n 
raar gevoel bij het zien van die huizen
rij. Daarom moet de gemeente toezien 
op het aanbrengen van kleur op gevels. 
Dat er veel mogelijk is om een stad op te 
fleuren in verf, zal ook de gemeente 
erkennen. 
En zoals tijden veranderen zal ook het 
aanzien van een stad veranderen. In ca. 
1875 beschreef een Rotterdamse predi
kant, Jac. Craandijk, de Markt te Roer
mond als een groot plein met geel
gepleisterde huizen en hij zei reeds: 
"de tijden veranderen en wij met hen." 
Roermond was ooit kermisstad, maak er 
geen bonte kermis van . . . HJK 

® 

Kun st-'tegel' 
'STATE OF ART' adverteert een plaat
selijke modezaak. Maar aan de Art van 
zijn behuizing op de hoek van het Mun
sterplein en de Paradisstraat gaat hij 
jammer genoeg voorbij, want de ramen 
in het karakteristieke pand werden on
langs vervangen door minder geprofi
leerde, strakke kunststof omlijstingen. 
De fraaie afronding in de bovenhoeken 
ging geheel verloren. De gemeentelijke 
voorschriften betreffende de bouw lijken 
maar al te vaak te strak en star. Echter, 
bij het zien van dit soort veranderingen 
aan panden vraag ik mij af of er toch 
nog iets ontbreekt aan duidelijkheid 
naar de burger toe. Als blijkt dat bij die 
burger elk esthetisch inzicht of gevoel 
voor verhoudingen ontbreekt, dan zal de 
gemeente hierin leiding cq. regels 
moeten geven. 

Ook bij een andere modezaak (Munster
straat 10) zijn de vensters gewijzigd en 
wel op de begane grond. De oude gepro
fileerde ramen werden hier vervangen 
door 'gladgestreken' houten exemplaren. 
Zeker bij een pand dat als monument 
bepaald wordt mag niet zo rigoreus 
voorbij worden gegaan aan detaillering 
in de gevel. Mode heeft alles te maken 
met esthetiek en gelukkig is daar bij het 
interieur zeer veel gevoel voor getoond. 
Bij 't exterieur verwacht ik dat even-
eens. HJK 
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Verdwenen vissen 
Ben ik net klaar met de vormgeving van 
dit blad, zit ik een ijsje te eten op de hard
stenen banken rond de fontein op het 
Munsterplein,. ontdek ik plotseling dat 
twee van de vier vissen van dit kunst
werk zijn verdwenen. (Op deze oude foto 
uit de verzameling van mijn vader zijn 
ze nog te zien.) De fontein van Dolf 
Wang werkt al een tijd niet meer, maar 
dat is misschien omdat de schutting er
naast niet nat mag worden. Zijn de vis
sen in het droge gesprongen of wat erger 
is: door vandalen 'gevangen'? Het is te 
hopen dat het om reparatie gaat en de 
fontein deze zomer nog voor verkoeling 
gaat zorgen. Met alles erop en eraan. BT 

• 
Colofon 
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