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Redactioneel 
Burgemees ter Kaiser van Roer
mond hield op zaterdag 4 okto
ber in de Ridder van Asenrode 
een gezvaardeerde toespraak voor 
de Algemene Ledenvergadering 
van het LGOG, waarin hij onder 
andere stelde dat de kennis om
trent het eigen verleden voor 
iedere burger van wezenlijk 
belang is. 
Gelijk heeft hij. Maar intussen 
worden in Roermond de LTM
tramremise en de voormalige 
Wimeco-fabriek (achter het pand 
van Cillekens Dreessens in de 
Neerstrant ) bedreigd. Topstukken 
van indus triële archeologie. 
Is dit soort in consequenties nu 
typisch voor Roermond? Nee · 
hoor, andere gemeenten kunnen 
er ook wat van . 
De gemeente Roerdalen weigerde 
het voormalige klooster St . Lud
wig voor te dragen voor rijks
bescherming en koos daarmee 
voor de sloop. Daar heeft staats
secretaris Nuis inmiddels een 
stokje voor ges token . 

We hebben nog meer politiek in 
dit nummer want u treft een uit
gebreide evaluatie aan van vier 
jaar Roermonds collegebeleid 
met betrekking tot monumenten
beleid en dergelijke. Plus een 
overzicht van de Algemene 
Beschouwingen, waarin de 
diverse politieke partijen hun 
'v isie' rond dit thema ontvou
wen. Schrikt u niet! 

Veel ander lees- en kijkgenot deze 
keer, want we hebben én een 
nieuw redactielid én 4 pagina's 
meer! Zo wordt het dus ons 
eerste extra dik Kerstnummer. 

De redactie van Ruimtelijk 
en de leden van de 

Stichting Ruimte wensen u 

fijne feestdagen en vooral 
een monumentaal1998. 

leder huisje zijn kruisje, ieder kerkje zijn perkje. 
Geen wonder dat de kerk in een kwade reuk komt te staan 
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In antwoord op ons schrijven ... 

Het vorige nummer van Ruimtelijk bevatte drie arti
kelen over onderwijsgebouwen in Roermond. 

Mede dankzij enige atteute lezers kunnen we die 
inventarisatie van toennog wat vervolmaken. 

Het eerste artikel handelde over onderwijsgebouwen 
van vóór de Franse Tijd. In het verhaa l over het Jezuï
tencomplex stond dat de Rijks Hogere Burger School 
er uit vertrok in 1983. Dat moet zijn 1979. 

aar aanleiding van het tweede artikel (over school
gebouwen ná de Franse Tijd tot 1940) laten we eerst de 
heer C. Houben aan het woord voor enkele aanvullin
gen en een correctie. 
... Staat u mij echter toe om enige kanttekeningen te maken 
en aanvullingen te geven bij het laatst verschenen bulletin, 
namelijk het nummer van september 1997. Een en ander is 
slechts bedoeld als opbouwende kritiek zodat de historische 
feiten zoveel mogelijk naar juistheid worden vastgelegd, en 
als aanvullende informatie. 
... Op pagina 5 staat onder de kolom 'Zoektocht' dat het op 
de hoek van de Godsweerderstraat en de Voogdijstmat om 
het beeld van de H. Angela (stichteres van de Ursulinen) 
zou gaan, maar dit is niet juist. Het beeld is dat van de H. 
Ursula (de naamgeefster aan de vrouwelijke orde/congrega
tie van de Ursulinen), herkenbaar aan de pijl die ze in de 
rechterhand houdt (zij en haar metgezellinen werden -zo wil 
het verhaal- door de Hunnen bij Keulen met pijlen door
boord) en de kroon op haar hoofd (zij was namelijk een Brit
se koningsdochter). De martelaarspalm in haar linkerhand 
duidt op haar overwimzing op de dood en de verwerving 
van het eeuwige leven in de hemel. De reeds eerder genoem
de H. Angela van Merici staat afgebeeld in de timpaan 
boven de hoofdingang van de huidige gebedsruirnte van 
Basisgroep jonge Kerk, iets verderop in de Voogdijstraat ge
legen. ln feite is dat gebouw de Kapel geweest die behoorde 
bij het voormalige Ursulinen school/kloostercomplex dat er 
gelegen heeft en zich uitstrekte tot de Begijnhofstraat. Het 
timpaan is gemaakt door de beeld/rouwer]. Thissen in 1906. 
De afbeelding stelt Angela voor terwijl ze de jeugd onder
wijst. De Ursulinen wijdden zich vooral aan de opvoeding 
van n'zeisjes. 

Wat de foto's van de hoofden betreft op dezelfde pagina het 
volgende. De afbeelding met de ster op het voorhoofd repre
senteert Maria als de 'Stel/a Ma ris' ('Sterre der Zee') . 
Gewoonlijk vindt men de ster op de mantel van Maria. 
Vanuit de 'heidense' cultus is bekend dat de goden als 
planetaire figuren kunnen worden voorgesteld met een ster 
op !zet voorhoofd. Deze idee werd in symbolische vorm 
overgenomen door het Christendom: zo wordt Christus de 
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'Blinkende Morgenster' genoemd en Maria de 'Stel/a Ma ris'. Bij de 
vrouwehoofd-uitbeelding wordt het 'stel/a maris'-idee nog benadrukt 
door l1et weergeven van een ster boven wat in gestileerde vorm water of 
de zee voorstelt. Heel waarschijnlijk stelt het hoofd op de linker foto -als 
men de hierboven geschetste gedachtenlijn volgt- het hoofd van Christus 
voor. Naar analogie van de ster-symboliek bij de Maria-uitbeelding heeft 
de kunstenaar de kruis-symboliek genomen voor Christus, waarbij de 
plaatsing van het kruis is gebeurd op die plaatsen waar bij de Maria
uitbeelding de ster is geplaatst, namelijk op het voorhoofd en onder aan 
de afbeelding. 
Als extra argument dat dit het hoofd van Christus voorstelt 
noemt de heer Houben nog: 
In de beeldende kunst is namelijk een uitbeelding gangbaar die bekend 
staat als de 'Christus Triumphans', d.w.z. de Verrezen Christus. Hierbij 
heeft de Christus-figuur een zegevaan in de vorm van een lange wimpel, 
opgehangen aan een kruisstaf ten teken van overwinning, in de hand. 
Vergelijk het 13e eeuwse beeld van 'Christus Triomfator' dat zich in de 
O.L. V Munsterkerk op het hoofdaltaar bevindt. Het hoofd van de be
wuste foto geeft voor mij dan ook naar alle waarschijnlijkheid de uitbeel
ding aan van Christus als triomfator (overwinnaar van de dood) met de 
idee 'stel in mij alle vertrouwen en je zult het eeuwige leven verwerven'. 
Ook van andere lezers kregen we reacties over de betekenis van 
de 'Ursulahoofden'. Samengevat komen die neer op de thema' 
Geloof en Verlichting (Inspiratie) of Geloof en Kennis (Weten
schap). We hebben de indruk dat het een het ander niet hoeft uit 
te sluiten. Met dank aan mevr. L. Cillekens en de heer F. Adriaens. 
En dan re tte nog de vraag wie de maker van de beelden is. 
Daarover kwam één reactie binnen, namelijk van de heer Carl 
Lücker, die wi t te melden dat zijn grootvader de beeldhouwer 
Karel Lücker (Krefeld, 15-06-1882 tot 18-11-1958) ze gemaakt 
heeft. Na wat omzwervingen staan de beelden nu in de tuin van 
het Stedelijk Museum. Eigenlijk zouden ze moeten terugkeren 
naar de Begijnhof traat, vinden we. 
Volledigheidshalve ook nog twee aanvullingen op het derde 
artikel over onderwij gebouwen. 
De heer P. Massy wee ons er op dat achter de H. Hartkerk nog 
de meisjesschool Maria Theresia ligt. 
En verder ligt er aan het Schoolpad bij de Kapel i.n ' t Zand de nu 
tot woning omgebouwde kleuterschool, het laatste restant van het 
kloostercomplex van de Zu ter van het arme kindje Jezus. In het 
grote boek met oude luchtfoto's van Roermond zijn beide 
genoemde gebouwen nog goed te onderscheiden. 
Tot zover de aanvullingen op de inventarisatie van onderwijs
gebouwen in het Roermondse. 

Ten slotte laten we de heer Houben nogmaals aan het woord voor 
twee andere correcties met betrekking tot het vorige nummer . 
... Op pagina 7 spreekt de heer Cartigny in zijn artikel 'Vakantie Rurae
mundensia' van de Roermondse bisschop Van Hoensbroeck als zijnde 'de 
enige bisschop van Roermond die ook daar geboren is .. . 'Dat is niet 
juist. Ook Mgr. joseph(us) Drehmanns werd te Roermond geboren (in · 
1843). Hij was bisschop van zijn Limburgs diocees van 1900 tot 1913, 
residerend te Roermond. 
(Onze aanvulling hierop is nog: er had in ons artikel moeten 
staan: 'de enige in Roermond geboren bisschop van het eer te 
bisdom Roermond. ' Wat betreft het tweede bisdom Roermond ná 
het herstel van de kerkelijke hiërarchie in de vorige eeuw, was 
ook hulpbisschop Beel een geboren Roermondenaar.) 
.. . Tot slot: op pagina 8 plaatst de redactie een ansichtkaart/foto van 
voormalig 'Hotel Hesen' en geeft daarbij aan dat het zou gaan 0111 een 
'verdwenen pand op de hoek van het Schoolpad/Kapellerlaan'. Hier is 
verwarring ontstaan met een ander (eveneens verdwenen) hotel. Dat 
hotellag namelijk op de door de redactie genoemde locatie (waar zich lltl 

een appartementencomplex bevindt) en droeg de naam 'Hotel-Restau
rant (In) 't Gouden Kruis'. Hotel Hesenlag echter waar nu de 'ingang' 
is naar Lief-Vrouweveld. Het is in het begin van de zestiger jaren 
afgebroken. 



Roermond, 8 oktober 1997 

Beste Ruirntevaarders! 

Bijgaand een foto van jullie illuster gezelschap. Nu ik toch bij 
jullie ter tafel kom, wil ik 't volgende kwijt. 
Ik waardeer het zeer dat jullie de 'Ruimte'-draad weer oppakken . 
En dat jullie dat doen met eennieuwe,frisse aanpak. Het blad 
Ruimtelijk ziet er goed uit en zal haar weg zeker vinden. 
In de tijd dat ik deel uitrnaakte van de Werkgroep Ruimte (WR )
ten tijde van de planontwikkeling Voorstad en enige jaren daar
vóór- hield de toenmalige WR zich ook bezig met het behouden en 
in bestemming geven van/aan 11101111111enten. Maar evenzeer met 
de nieuwe invulling van de Roermondse ruimte: wáár, hoe en wat 
llfOest word eH gebouwd/aangelegd. Daarbij vroege11 we ons af wel
ke belangen van groen- verkeer (voetganger-fietser-auto)- bedrij
ven- woongenot- recreatie- goedkope versus dure lwizen gediend 
werden en vooral welke van die belangen genegeerd werden of te 
kort kwamen. 
We streefden emaar 0111 em eerlijke, rechtvaardige verdeling van 
de Roermondse mimte te bewerkstelligen. Uiteraard waren wij als 
'n clubje van goedwillende hobbyisten beperkt in het aantal onder
werpen dat we aanpakten, maar tóch! 
Die bemoeienis met de eerlijke verdeling van de Roermondse 
ruimte mis ik in de huidige Stichting Ruimte. Zwart/wit gezegd 
komen jullie op mij over als 'n soort nieuwe creatieve Ru ra. 
Beschermen, lere11 waarderen van 't bestaande. Te weinig belilOei
en met nieuwe ontwikkelingen. 
Ik ben benieuwd naar jullie antwoord en hoop uiteraard dat dat 
antwoord me kan gem ststellen! 

Vriendelijke groeten, 
Max fan ssens. 

Medewerkers van Stichting Ruimte op de Open Monumentendag '97 

Beste Ma x, 

Bedankt voor je complimenten en je foto. 
Wat betreft de kritische noten die je kraakt het volgende. 
Tot nu toe is het beschermen en leren waarderen van het 
bestaande beter uit de verf gekomen in onze bulletins. Maar 
de bemoeienis met nieuwe ontwikkelingen is er ook wel 
degelijk. Via contacten met burgers, bijeenkomsten en 
inspraakproced ures van de gemeente enz .. 
Een eerlijke en rechtvaardige verdeling van de Roermondse 
ruimte bewerkstelligen is een doels tell ing die we kuru1en 
onderschrijven, maar onze invloed is helaas beperkt. Ook 
de tweede werkgroep Ruimte, voortgekomen uit de eerste 
met aanvulling van elders, bestaat uit mensen die het beste 
voorhebben met de stad . Wij dragen ta l van suggesties aa n 
die kwm en bijdragen aan de kwalitei tsverbetering van het 
woon- en leefklimaat in de hele stad door op te komen voor 
waardevolle bestaande situaties en hoogwaardige invulling 
van nieuwe plaimen. 

Vriendelijke gro t, 
Deimis Janssen. • 

Twee visies 
Gevonden 

De historicus L.J. Rogier bleek van kleine(re) steden en speci
aal van Roermond gecharmeerd, toen hij (bij een boek
bespreking in De Tijd van 4 april 1952) schreef: 'Zo bleef ... in 
menige kleine stad het verleden als verduurzaamd gevangen. 
Hoe klein is de oude bisschopsstad Roermond, die in 
Nap oleon 's dagen nog geen 4000 zielen telde en vandaag 
weinig meer dan 20.000, maar hoe voornaam is z ij - ondan ks 
negentiende-eeuws van da lisme en twintigste-eeuwse 
barbarengruwelen - in het bezit van haar oude kerken en d ie 
typische kleine stadspaleizen van de Limburgse landadel, 
waardoor zij mij altijd aan het oude Mw1ster in Westfalen 
deed denken. Wie in zulk een door de traditie geadelde stad 
zijn jeugd mocht doorbrengen, kreeg iets mee, dat hij, die in 
Apeldoorn of Hilversum groot werd, moet missen .' Dat 
schreef een Hollander, geboren Rotterdammer nog wel! 

Uit: Roermond 750 jaar stad door Koos de Valk in Limburg, van 
Mook tot Eijsden - Jaarboek 1982. 

Gé Reinders heeft duidelijk iets mee gekregen . Van zijn 
nieuwste CD mochten we de titelsong afdrukken . 
De CD is - zoals het blad Ruimtelijk - een goed cadeau-idee! 

Man van 'n kleine sjtad 
lch bin ènne man van 'n kleine sjtad 
Zo'n dörp wo se ederein kins 
Jch gaan gaer, maar meistal höb ich 't gauw gehad 
Dan wil ich weer truuk nao mien eige sjtad 

lch höb ènne vrundj in Berlien, 'n vriendin in Paries 
As ich dao bin, dan bin ich altied un paar daag finaal van de wies 
Dan wil ich Jaeve, zinge, danse: veertig oer per daag 
Det geit efkes good dan dink ich: sjtik toch Paries 
lch bin blie as ich weer nao hoes toe maag, want 

Jch bin ènne man van 'n kleine sjtad 
Zo'n dörp wo se ederein kins 
lch gaon gaer, maar meistal höb ich 't gauw gehad 
Dan wil ich weer truuk nao mien eige sjtad 

En eine keer höbbe ze mich gefilmd in Hollywood in 'n filmstudio 
Det liek heel get maar ich mót zegke: det waas ouch zo! 
lch höb gewèrk, gewèrk toet 't werk woor gedaan 
Toen zag ich: sjtik toch Hollywood, 't is tied óm op hoes aan te gaan, 
want 

lch bin ènne man van 'n kleine sjtad 
Zo'n dörp wo se ederein kins 
lch gaon gaer, maar meistal höb ich 't gauw gehad 
Dan wil ich weer truuk nao mien eige sjtad 

Wie ich van de zomer truuk kwoom van 't sjpele 
toen begós 't bienao te dage 
Veur de brök bin ich toen rechsaaf gesjlage 
Vanoet de Maaswaard keek ich wie de zón 
opkwoom aan de euverkantj 
En ich veulde: dit is mien sjtad, dit is mien landj 

Want ich bin énne man van ... 
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De historische binnenstad van Roennond is als het regenwoud. 
Met de mond wordt beleden dat het van vitaal belang is dat het behouden blijft en 

ondertussen gaat de kaalslag onverdroten voort. Al is de beulbal de laatste tijd minder 
in actie gekomen, de gevaren zijn niet geweken. Er liggeil nog enkele 'ongelukkige' 

plannen op de plank en over de invulling van het gebied Pollartstraat en omstreken, na 
het vertrek van de gevangenis, heeft men nog geen concrete plannen ten stadhuize. 

Wie aan zet is, moet ook de moed hebben om de stukken te bewegen. Eindeloos 
nadenken over een 'Roermond gambiet' en gedurende die tijd alles maar aan de 'markt' 

overlaten, werkt niet . Met andere woorden, er moet een beleid komen dat de 
versterking van de historische binnenstad voorstaat. 

> Pa ul Poell 

Een les 

van 

andere 

tieve ontwikkeling in de 
aangesloten Hanze teden en 
het tussenliggende gebied, 
waarbij gebruik wordt ge
maakt van de cultuurhistori
sche elementen uit de Han
zetijd in combinatie met na
tuurbeleving en watersport. 
Een doelstelling die zó voor 
Roermond c.q. het kwadraat 

Roerdalen / Ste
vensweert / 
Thorn, geschre
ven kon zijn. 
Wat is nu de in
vloed van de 
Stichting Hanze
steden geweest 
op het gemeente
lijk beleid? Van
wege de speci
fieke invalshoek 
van 'Ruimtelijk' 
hebben wij het in 
hoofdzaak over 
stedebouwkun
dige aspecten en 
creatieve oplos
singen. Wij vroe
gen het aan Rilde 
van Ulden, van 
het projectbureau 

R oermond wordt - te vaak- geafficheerd, zelfs 
door de eigen bestuurders, als 'probleemstad' . 

Zwakke sociale structuur, hoge werkloosheid etc . 
Een slecht verkoopverhaal. Dat moet anders. 
Binnen de eigen grenzen de grenzen verleggen. 
Inzetten op kwaliteit, hoogwaardige architectuur. 

Hanzesteden. 
'Groot is die invloed en het wordt steeds groter. Vaak tref je bij ge
meenten een panische angst aan om een soort 'openluchtmuseum' te 
worden. Dat is een angst die ingegeven wordt door een gebrek aan 
creativiteit en soms ook door een gebrek aan cultuurbesef Wij maken 
op een verantwoorde manier gebruik van het unieke kapitaal dat 

Dat betekent dat het idee om laag 
opgeleiden 'massaal' te dumpen in 
de horeca naar het rijk der fabelen 
kan worden verwezen. Roermond 

onze voorouders hebben nagelaten. 'Levend erf
Creatief erfgoedbeheer goed van een rijk verleden', is ons motto. Dat 

als economische motor besef is ook doorgedrongen bij de bestuurders, 
ondernemers en anderen. Zo hebben diverse 

moet mikken op het hogere marktsegment: Dat 
gaat gepaard met horeca op niveau en stads
bescherming. Daar horen geen vage kreten bij als 
'Stad aan het water' maar een echt toeristisch plan. 
Een stad als product, toerisme als behoud van én 
uitbouw van het erfgoed gegoten in een echte stra
tegie. Kortom samengevat in het plan, we noemen 
het gemakshalve: 'Roermond, Neerlands meest 
Bourgondische Hanzestad.' 
Dat een dergelijke structurele aanpak werkt bewij
zen de Gelderse en Overijsselse Hanzesteden. 
Over hun aanpak en successen gaat dit verhaal. 

In 1995 wordt de stichting Hanzesteden opgericht. 
Partners zijn de provincies, gemeenten, Kamer van 
Koophandel, het toeristisch bedrijfsleven, de hore
ca en culturele il1stellingen. Er wordt een project
bureau opgezet en een marketingplan uitgestip
peld en men gaat aan de slag. Succesvol, zo blijkt. 
Nu moet men niet uit het oog verliezen dat het hier 
gaat om een samenwerkingsverband met eerst 6 en 
later 7 steden. Maar het gaat om de methodiek, de 
strategie en het consequent benutten van de kansen. 
De eerste doelstelling van de Stichting Hanze
steden: het bevorderen van de toeristische-recrea-
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gemeenten de bestemmingsplannen aangepast (en daarmee gezorgd 
voor een betere stadsbescherming) en wordt naarstig gezocht naar 
een goede invulling van leegstaande historische gebouwen. Dan is 
het goed dat je een totaalplan in de kast hebt liggen. Zoeken naar 
nieuwe wegen, zoals bijvoorbeeld het museumhotel annex apparte
menten in Zutphen. Een viersterren hotel. ' Verblijfsrecreatie in 
historische panden is een van de speerpunten. 
Zo worden er steeds nieuwe initiatieven geboren. In Kampen 
bijvoorbeeld is men bezig met de reconstructie van een kogge, 
een van de eerste middeleeuwse scheepstypen, dat in staat 
was omvangrijke ladingen over open zee te vervoeren. Het 
schip zal binnen enkele weken in de vaart komen en wordt als 
toeristische trekker ingezet. Overigens, de gemeente Kampen 
heeft enkele weken geleden 80 miljoen gulden uitgetrokken 
ter versterking van de historische bilmenstad en voor een 
nieuwe brug over de IJssel. 
Het stadsbestuur van Deventer stelde dit jaar f 325.000, - ter 
beschikking om evenementen te organiseren die passen il1 het 
toeristisch plan dat men als 'gastvrije Hanzestad' heeft uitge
stippeld. Evenementen die niet alleen van belang zijn voor 
bezoekers, maar evenzeer de eigen bevolkmg aanspreken. 
'Doordat we werken volgens een totaalplan is het voor ondem emers 
en instellingen simpeler om in te spelen en zelf ideeën te ontwikke
len. De oprichting van de stichting heeft voor een 0111slag gezorgd. 
Dat is de grote winst,' zo zegt Van Ulden. • 



Het mirakel van de Koolstraat 
> Dennis Janssen 

BU Mauro - voorzUde 

J e bent als stedeschoonliefuebber niet gewend dat er iets 
veranderd of gebouwd wordt dat het oude vertrouwde 

maar gesloopte overtreft. Ook in Roermond zien we vaker iets 
moois of aardigs verdwijnen om vervangen te worden door 
iets lelijkers, dan het omgekeerde. Des te groter is de verras
sing als het toch gebeurd. 
In 1993 vond aan de Koolstraat zo'n wonder plaats. Na vele 
jaren denkwerk en twee jaren bouwen, stond daar opeens een 

Tijdens de aardbeving van 13 april 1992 
bleek dat het pand niet alleen stevig oogt, 
maar het ook is. De schuine muur in de 
entreehal is dan ook geen herinnering aan 
die natuurramp, maar is bedoeld als 
herinnering aan de bouwval die hier stond 
en waarin zich zo'n muur bevond. 
Ook het glas-in-lood werk is grotendeels 
een kwestie van hergebruik, vrij naar oude 
voorbeelden. De grote nis die gemetseld is 
in een hoek aan de straatkant, is tot nu toe 
leeg gebleven. Een heiligenbeeld ligt niet 
zo voor de hand, maar wat te denken van 
Madom1a? Een tikkeltje te wild? Hoezo? Ze 
is Italiaanse en katholiek en ze mag gezien 
worden. Grote vraag is alleen: welke versie 
van Madonna? De jonge Madmma in 
hippie-look, de Marilyn Monroe versie, die 
met het zwarte tandje of de Evita versie? 
Waarom niet alle vier? Quatro Stagioni per 
quatro madonne?! 

a al die jaren geniet Bert Bänziger nog steeds van 
Roermond, maar voorlopig verbouwt hij sommige 
mooie, verwaarloosde gebouwen in de stad alleen 
maar in zijn gedachten en met zijn ogen. Hij vindt 
het nog steeds ongelooflijk hoeveel Roermonde
naren niet beseffen in wat voor een mooie stad ze 
eigenlijk (nog) wonen. • 

stadspaleis dat je eerder op de Swalmerstraat zou ....-------------------------------, 
verwachten. Het merkwaardige is dat het gebouw, 
ondanks de combinatie van oude materialen, 
ouderwetse degelijkheid en traditionele detail
lering, geen moment oogt als de kopie van ... 
Het doet verrassend eigenzinnig en fris aan en is 
een aanwinst voor de Koolstraat en de stad. 
De bedenker van dit bouwwerk is de uit Asselt 
afkomstige Bert Bänziger. Hij is al zo'n 25 jaar 
werkzaam in Roermond als horeca-ondernemer, 
eerst aan de Markt en nu aan de Roerkade. 
Het ontwerp van zijn Da Mamo-paleis is uiteinde
lijk bepaald door wat hij her en der gezien heeft en 
mooi vond. Maar ook door wat hij in de loop der 
jaren verzamelde aan oude bouwmaterialen: 
sloopafval. De natuurstenen raam- en deurlijsten 
bijvoorbeeld zijn afkomstig van een Belgische 
herenhoeve en het hout van de ramen en deuren 
komt uit een pand aan de Roerkade, waar een stel 
eeuwenoude eiken balken moest verdwijnen. BU Mauro - achterrzUde 

Recom;trueren en reetaureren als alibi voor sloop van de rest 
hoeft het wat ons betreft niet. 

Twee voorbeelden van hoe het ons 
inziens niet moet. 
• De façade-restauratie van het 
pand eerstraat 70, waarbij alleen 
de gevel intact blijft en de rest van 
dit oude pand wordt gesloopt. Als 
zo'n 'gevelrestauratie' moet dienen 

• De (dreigende) afbraak door de 
gemeente Roermond van industri
eel archeologische (top )monumen
ten. Dan bedoelen we de voorma
lige LTM-trarnrernise en het expe
ditiegebouw op de gemeentewerf. 
We.hebben de gemeente al jaren 

geleden voorgesteld om deze pan
den op te nemen in de nieuwe ge
bouwen van de gemeentewerf en 
daar ging men toen mee akkoord. 
Men ziet daar nu opeens vanaf. 
Een sloopvergunning is verleend. 
Zo blijft er in Roermond niets meer 
te bezichtigen dat herinnert aan 
een Tramwegverleden. WAC 
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> Willem Cartigny 

Het collegebeleid van de afgelopen 
vier jaar op het gebied van de momt
mentenzorg en de stedebouw eva lu
eren, zou een fiks aantal artikelen 
opleveren. Maar om dit blad ook 
nog met andere artikelen te kunnen 
vullen, stippen we een aantal zaken 
kort aan en gaan we op een enkel 
punt wat uitgebreider in. 

gelijking met de naaste omgeving. 
Cynici zouden kunnen opmerken 
dat dat ook geen kunst is gezien de 
belabberde architectuur van de be
tonblokken in die omgeving. 
En het is waar, de sloopwoede uit de 
jaren 70 heeft hier meer kwaad dan 
goed gedaan. Qua bouwkw1st is het 
allemaal even saai of lelijk op het 
prachtige postkantoor na, dat maar 
net aan de sloopwoede ontsprong. 

CoJiegebeleid van afgelopen 4 jaar 

Wat betreft die toren nog het volgen
de. Dat gevogelte bovenaan is wel 
heel groot en zichtbaar maar ook 
heel lelijk. 'n Aantal maten kleiner 
geeft veel meer cachet, meneer Pol
man! De toren is robuust, maar door 
zijn gelede vorm niet storend en in
middels een markant herkemlings
punt. En laten we niet vergeten: ook 
in de Middeleeuwen kende Roer
mond torens in de oude stad en dan 

Monumentenzorg en stedebouw in plus en min 

Pluspunten 
Arcliitectuur 

E en monumentale stad als Roer
mond heeft recht op haar monu

menten van de toekomst, dat wil 
zeggen dat er met het nodige respect 
en elan gebouwd wordt aan die toe
komstige monumenten. Een zekere 
aanzet daartoe, maar ook niet meer 
dan dat, is door dit college gegeven 
met de opstart van een architectuur
beleid middels het (voor)ontwerp 
voor een architectuurnota. Het 
nodige voorbehoud uit de voor
gaande zin mag duidelijk zijn: er is 
nog niet meer dan een klein, maar 
overigens niet onbelangrijk begin. 

Een ontwikkeling waaruit die ver
grote aandacht voor architectuur 
blijkt is onder andere de herin
richting van het Kloosterwandplein 
door architecte Beth Gali en de 
bouw van TheaterHotel De Oranje
rie. We gaan hier wat uitvoeriger op 
in, ook allijkt dat na alle publiciteit 
eromheen misschien mosterd na de 
maaltijd. Over de verkoop van de 
Oranjerie aan Van der Valk kun je 
twisten, evenals over de gevolgen 
daarvan zoals haalbaarheid van de 
besparingen en het cultureel aanbod 
in de toekomst. In feite zijn dat za
ken waarover nu nog niet te oorde
len is. De toekomst zal moeten uit
wijzen of dit vooruitziende politiek 
of een miskleun i geweest. 

Waar wel wat over te zeggen valt is 
de inmiddels gerealiseerde stede
bouwkundige en architectonische 
veranderingen in het Kloosterwand
gebied. Over smaak valt uiteraard 
niet te twisten, maar wij vinden het 
nieuwe theaterhotel een aanwinst 
voor de stad. Het complex springt er 
qua architectuur positief uit in ver-
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iettemin: de (ver)nieuw(d)e Oran
jerie vinden we een geslaagd ont
werp in dit stadsdeel. Samen met 
het nieuwe plein geeft het dit stads
deel duidelijk veel meer kwaliteit. 
Het ontwerp is niet revolutionair 
maar eerder klassiek, zeker qua 
vormgeving en materiaalgebruik, en 
het is redelijk strak. De witte zuilen
galerij had wat minder pompeus ge
kund en op de oostelijke hoek afge
rond gemogen, maar in hLm totali
teit geven gebouw en plein een dui
delijke meerwaarde aan dit stads
deel. Bovendien blijkt zo dat moder
ne architectuur in een oude binnen
stad heel goed mogelijk is binnen 
bepaalde waarborgen voor die his
torische omgeving. 

Het is architectonisch gezien vaak 
een hele klus om oud en nieuw 
harmoni eh op elkaar te laten 
aansluiten. In dit stadsdeel gold dat 
wat minder omdat het sinds de jaren 
70 in historisch opzicht het meest 
aangetaste onderdeel van de oude 
stad is. Alleen: hier is een grootscha
lige inbreuk gepleegd op het eeu
wenoude stratenpatroon. Het is 
daarom ook jan1n1er dat bij de her
inrichting van het plein de sugges
tie van de stichting Ruimte ni~t is 
overgenomen om het oude straten
patroon weer in een of andere vorm 
zichtbaar te maken. 
Wat betreft de recente ingreep moe
ten hoogte, omvang, materiaal- en 
kleurgebruik en natuurlijk de geko
zen vormen niet zozeer aansluiten 
bij, als wel in positieve zin afsteken 
tegen de (oude) omgeving. Daarbij 
moet ook rekening gehouden wor
den met de skyline die overigens · 
niet statisch voor eeuwen hoeft vast 
te liggen. Het complex bewaart wat 
dat betreft voldoende afstand tot 
historische ijkpw1ten als de Mun
sterkerk en andere. 

denk ik niet zozeer aan de (deels 
nog bestaande) kerktorens, maar 
met name aan het Belfort, de Grau
we Toren op de Markt. Net als nu bij 
de Oranjerie een teken van welvaart 
en commercie, waarvan we het nu 
jammer vinden dat ie verdwenen is. 
Terecht is al ge uggereerd om de, 
nu nóg lelijkere Hema eens een 
architectonische face-lift te geven, 
bijvoorbeeld door een aftopping 
waarbij er een vrije zichtlijn van 
Oranjerie naar Mw1 terkerk ont
staat. Een goeie architect moet daar 
iet aan kunnen doen. En als de 
Hema niet wil dan kunnen we er 
nog altijd een monument van jaren 
70- lelijkheid van maken. Als 
voorbeeld van hoe het niet moet. 
Ook het reed geopperde idee om de 
betonnen wand aan het plein van 
een fraaie beschildering te voorzien 
is de moeite waard. Beter in elk 
geval dan de nu volstrekt detone
rende muurvlakte. De Oranjerie is 
echter, wat ons betreft, geslaagd. 

De restauratieplarmen met betrek
king tot de Gouden Leeuw zijn ge
slaagd wat betreft het architecto
nisch ontwerp (van de pas overle
den Passchier). Niet geslaagd vin
den we de locatie. Wat dat betreft 
was het oorspronkelijk idee van 
wethouder Thissen voor een 'cul
tuurboulevard' tussen Lindanus
straat en Jesuïtenstraat stedebouw
kundig veel beter geweest. Een 
gemiste kans. 
Andere pluspunten van dit college 
zijn het behoud van het ecologisch 
en cultuurhistorisch waardevolle 
gebied de Galgenberg, de behouds
piarmen voor de Mouterij en Grada 
en de positieve houding ten aanzien 
van plaatsing van diverse panden 
op de rijkslijst (de Teekenschool, de 
watertoren van .S. en de Mouterij). 



Minpunten 
Monumenten beleid 

egatief coren in onze visie het 
monumentenbeleid in algemene 
zin en de gebrekkige formatie in 
het bijzonder. Herhaaldelijk en met 
argumenten hebben we aangedron
gen om, gezien de toenemende 
achterstand, die formatie nu einde
lijk eens op peil te brengen. De ge
meente blijft hiervoor haar kop in 
het zand steken. De Algemene Be
schouwingen in oktober leverden in 
deze zin ook niets op, al waren er 
miljoenen extra te verdelen 1 

Andere voorbeelden van krakke
mikkig of non-beleid op dit terrein: 
- vernieling van de historische (mid

deleeuwse) bestrating van De Gats; 
- ja renlange verwaarlozing van mo

numenten in gemeentelijk bezit als 
de Roersingel panden, Swalmer
straat 56, Veldstraat 3/ 5, enzovoort. 

- waar blijven de reeds lang aange
kondigde beeldregie-plannen? 

- waar blijft de al jaren geleden aan
gekondigde historisch / archeolo
giscl<e kaart? 

- waar blijft het monumentenbeleid 
in brede zin, ofwel in de bewoor
dingen van het project 'Belvedere': 
de samenhang tussen archeologie, 
gebouwde monumentenzorg en het 
historisch cultuurlandschap, een 
integraal beleid voor cultuurhisto
rie en ruimtelijke ordening? 

Op het steeds weer uitgestelde be
stemmingsplan voor de bilmenstad 
moeten we even wa t dieper ingaan . 
Eerst een stukje geschiedenis. 

a aanwijzing van de bilmenstad 
tot Be chermd Stadsgezicht in 1986 
moest er zo spoedig mogelijk een 
zogenaamd beschermend bestem
mingsplan komen. Daar is jaren 
over gepraat, vervolgens werd een 
en ander in de jaren 90 om de zoveel 
tijd aangekondigd, maar er gebeur
de niets. In de tussentijd werd wel 
een zogenoemd voorbereidingsbe
slui t genomen, wat i11houdt dat er 
een bestemmingsplan i11 voorberei
ding zou zijn. Zo'n voorbereidil<gs
besluit, dat voor de bilmenstad 
maximaal 2 jaar mag duren (daar
buiten maximaall jaar), is de afge
lopen jaren 3 maal genomen, wat 
een verdere vertraging van 6 jaar 
betekende. Want wat er ook voorbe
reid werd: geen bestemmingsplan in 
elk geva l! September jongstleden 
kwam het college, uit arren moede 
tot het besluit dat ze het bestem
mmgsplan maar moest uitbe teden. 
Daaraan lag niet zozeer het eigen 

inzicht ten grondslag dat men op dit 
terrein te weinig kemus, c.q. mens
kracht i11 hui heeft (dat had kU!U1en 
leiden tot uitbreiding van de monu
mentenformatie, zie hierboven). 

ee, een en ander had te maken met 
het fe it dat het college op haar vili
gers is getikt door de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg en de 
Provü~eiaal Planologische Commis
sie. Dat gebeurde omdat er nog 
steeds geen beschermend bestem
mingsplan is en het college veel te 
veel de neiging heeft met detailplan
nen te werken, zoals Roersingel, 
Prmsenhof, Gouden Leeuw e.d. 
De uitbestedü1g is trouwens gegund 
aan een bedrijf dat geen blijk gaf 
over ervaring te beschikken met het 
opstellen van bestemmingspiarmen 
in historische binnensteden! De an
dere 2 offertes hadden dat overigens 
ook niet, maar als je nu toch een zo
genaamd beschermend bestem
rnil<gsplan moet (!'! ten) opstellen, 
wat is dan logischer dan te zoeken 
naar een bedrijf dat daar specifieke 
ervaril<g mee heeft?! 

De ingang van TheaterHotel De Oranjerie 
met de herplaatste gevelsteen van 
Daan Wildschut 

Planningen 
Het voortdurende miskleunen in het 
gros van de p lanningen is opvallend. 
We hebben al vaker gewezen op het 
bij herhalil<g niet halen van de plan-

nmgen mzake het mon umenten
beleid, maar het is natuurlijk een 
algemener probleem. 
Het collegeprogranm1a '94/'98 er
naast leggend zie je vooral niet ge
haalde streefcijfers en plannen zoals: 
- in 1994 zou een deel van het Iueu-

we industrieterreil< Keulsebaan
Zuid voor de markt beschikbaar 
baar moeten zijn; 

-het doortrekken van de Wirosingel 
zou in '95 / '96 gerealiseerd worden; 

- de parkeergarages Roersingel en 
kazerneterrein zouden resp. iJ1 '95 
en '97 operationeel moeten zijn; 

-realisatie van de A68 zou vóór 1997 
mogelijk zijn; 

- het museum zou worden versterkt 
en een breder en meer bovenlokaal 
profiel krijgen; 

- er zou een duidelijk acqui sitie
beleid op poten worden gezet; 

- er zouden snel bestemmingsplan
nen komen voor: het stations
gebied, de kazerneterreinen, de 
Keulsebaan, de binnenstad, enz .. 

Van al deze planningen en andere is 
11iets terecht gekomen. Dat ktm je 
niet allemaal dit college voor de 
voeten werpen, maar wél het onre
alistische van de planningen en aan 
kondigil<gen als zodan ig. Doe wat je 
belooft of beloof het ruet als je het 
niet kunt waarmaken . 

Balans 
Een moeilijke afweging. 
Er is zeker een aantal positieve ontwik
kelingen te zien naast de negatieve. We 
zijn er van overtuigd dat de gemaakte 
aanzetten pas werkelijk in een gedegen, 
consistent en op de toekomst gericht 
nwn.umentenbeleid kunnen uitmonden 
als aan bepaalde voorwaarden is/wordt 
voldaan. Wat dat betreft zijn we niet 
optimistisch. Het ontbreekt met name 
aan het inzicht dat lllOIIU/1/entenzorg 
een structureel beleid vergt. Geen 
lapwerk. Va11 gemeentewege wordt 
onvoldoende beseft dat groeiende 
achterstanden op vele o11derdelen van 
het monumententerrein (ze zijn hier al 
vaker gemellloreerd) op den duur veel 
meer kosten dan preve11tiej beleid en 
structureel onderhoud. 
De gebrekkige format ie en het feit dat er 
niets, of veel te laat, gedaan wordt aan 
structuurplannen (beste1n111 i ngspla n, 
beeldregieplannen, historische kaart, 
etc.) spreekt in dit opzicht boekdelen. 
. Pas als het gemeentelijk apparaat en de 
politiek doordrongen zijn van de monu
mentale waarde van de stad, kan er iets 
wezenlijks veranderen. Dan pas kunnen 
gemankte aanzetten leiden tot echte 
ontwikkelingen, niet met de huidige 
mentaliteit van pappen en nnthouden. 

• 
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Beknopt overzicht van fractiestandpunten 

Nauwelijks momenten voor monumenten 

> Willem Cartigny 

Afgelopen oktober hebben weer de jam·Lijkse 
A lgemene Besclwmvingen plaatsgevonden. 

Dat is een voomitblik op het komend jaar met 
vaststelling en eventuele amendering van de door 

ltet college ingediende begroting voo1· 1998. 
Ons interesseert daarbij uiteraard met name 
de v isie (voorzover aanwezig) van de diverse 

fracties op monumentenbeleid, architectuur en 
stedebouw in ltet n lgemeen. 

Monumentenbeleid 

H et CDA heeft 17 regels gewijd aan monumen
tenzorg, waarin onder andere gememoreerd 

wordt: de gemeentelijke momunentenlijst, de 
restauratie van de Ambachtsschool, de ECI-ce.n
trale en de Roersingel panden. En waarin waarde
ring wordt uitgesproken voor de archeologische 
werkgroep van Rura. (Bij deze uitspraak w il de 
stichting Ruimte zich graag aansluiten). Er bestaat 
bij de CDA-fractie geen bezwaar tegen uitbreiding 
van de formatie, maar dan heeft men het over de 
door het college gepresenteerde uitbreiding van 
formatie die in feite een verkapte bezuiniging/ 
inkrimping is. 
De PvdA bes teedt 5 regels aan monumentenzorg 
waarbij steun wordt uitgesproken voor uitbreiding 
van de formatie. Ook hier geldt de onder het CDA 
gemaakte opmerking. Overigens verwijst de PvdA 
nog eens apart naar het Oud Kerkhof aan de Kapel 
in ' t Zand met zijn (grote!) cultuurhistorische 
waarden. 
Dernokraten Roermond heeft het niet over monu
mentenbeleid in algemene zin maar wijst specifiek 
op de Moutfabriek, het poortgebouw van de voor
malige Ernst Casirnir kazerne, de Grada-fabriek en 
het bouwproject in de Bethlehemstraat. 
D66 wijst op de verloedering van gemeentelijke 
panden als voormalige Muziekschool aan de Swal
merstraat en de Veldstraat en vraagt naar beleid ter 
zake van lang leegstaande monumentenpanden en 
tevens naar de visie op industrieel erfgoed. Verder 
stelt deze partij enkele vragen inzake de EG-cen
trale, alhoewel het niet duidelijk is waarom dat 
onder het kopje Volksgézondheid gebeurt. Het 
poortgebouw van de kazerne hoeft voor D66 niet 
bewaard te blijven omdat het geen bijzondere 
architectuur zou betreffen. (Daar even kort op 
reagerend: het gebouw heeft wel degelijk architec
tonische waarden, al was het maar als specimen 
van een architect die verder in Roermond nie t 
voorkomt. Verder heeft het complex cultuurh isto
rische waarden als relict van de positie van Roer
mond als eeuwenoude garnizoensstad) 
De fracties van VVD en Groen Links hebben over 
monumentenbeleid kennelijk niets te melden! 

f-rchltectuurbeleid 
Hier wordt zo mogelijk nog minder over gezegd 
dan over monumentenbeleid. Eigenlijk maakt geen 
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Beschermd stadsgezicht in vogelvlucht. 
Niet bestemd voor parkeergarages. Laat de heilige koe maar grazen op de 

van de partijen hier woorden aan vuil. Bij de VVD lijkt 
architectuur (en archeologie ook trouwens) een vies woord , 
getuige onder andere de veeg uit de pand die de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit krijgt. Terwijl juist dat toch op gemeen
telijk niveau een van de weinige instanties is die waakt over 
enige kwaliteit van bouwprojecten. 

Stedebouw algemeen 
Enkele fracties besteden aandacht aan het al vele jaren uit
gestelde bestemmingsplan voor de binnenstad. CDA en VVD 
willen een derde parkeergarage (zie hiervoor ook het artikel 
Parkeerdozen op de pagina hiernanst) en een enkele partij vraagt 
naar de eerder aangekondigde structuurvisie. 

N.B.: geen enkele fractie heeft, ondanks het feit dat er miljoe
nen extra te verdelen waren, gepleit voor uitbreiding van de 
formatie monumentenzorg. Stichting Ruimte heeft zich hier
voor het afgelopen jaar b ijzonder ingespannen, vanuit de op
vatting dat deze uitbreiding cruciaal is voor het inlopen van 
de steeds groter wordende achterstand. Wel is er h1 algemene 
zin door sommige fracties iets opgemerkt over krapte in het 
ambtenarenapparaat op diverse gebieden. 

Conclusie: geen van de fracties maakt zich sterk voor een 
echt monumenten-ontwikkelingsbeleid of een architectuur
beleid. Men vindt het kennelijk wel goed zo. Iets om uw 
partij aan te herirmeren bij de komende verkiezingen? • 

Loesbleik 

> Willem Cart igny Parkeerdozen 

en van die dingen 

0 veral in het land begint einde
lijk het inzicht door te breken 

dat je ter w ille van de leefbaarheid van 
steden de stadscentra zo veel moge
lijk verkeersluw moet maken. In Roer
mond staat men dan op z'n achterste 
benen over de compartimentering van 
de bhmenstad. Die is, mét 'knip' in de 
Swalmerstraat, dringend nodig voor 
he t behoud van de historische stad en 
de leefbaarheid. Prima dus dat daar 
eindelijk aan gewerkt wordt. 
Dat het met de p la1m h1g van flanke
rende maatregelen nie t al te best zit, 
had eenieder kunnen weten. Planning 
is niet de sterkste kant van het ge
meentebestuur. Maar dat is geen re
den om nu te foeteren op de compar
timen tering, waartoe overigens al ja
ren geleden besloten is. 
Er is ook geen reden voor d iverse po
litici om nu slappe knieën te krijgen. 
De stad is in principe kleinschalig ge
noeg om vanaf alle kan ten te belopen 
en zelfs na de voltooiïng van de com
partimentering is ze nog steeds overal 
bereikbaa r. H et gehuil over onbe-

reikbaarheid is dus nogal 'over-done' . 
En zeker het geroep om een 3e par
keergarage, liefst tot wellOOD auto's, 
daar waar de eerste nog niet vol te krij
gen is en de 2e nog niet eens is gestart, 
is absoluu t nie t in het belang van de 
'gouden' binnenstad. 
Trouwens, waar komt dat geroep van 
verlies aan cliëntèle en het uit de markt 
prijzen van koopstad Roermond toch 
vandaan ? On.lémgs is nog eens in een 
onderzoek bevestigd dat Roermond 
met een gedeelde 5e/ 6e plaats wat 
betreft aantrekkelijk winkelaanbod 
uitstekendscoort in het land . Daar valt 
ook bereikbaarheid onder. Een recen
te enquête wijst ook helemaal niet op 
een probleem van onbereikbaarheid, 
zeker niet in de megalomane sfeer 
waarin souunigen dit schetsen. 
Een beter plan dan een 3e parkeerdoos 
in de stad, zou zijn de mogelijkheid te 
bekijken de 2e garage, die nu bümen 
het beschermd stadsgezich t is ge
pland, enkele tientallen meters op te 
schuiven naar het westen. Daar, op de 
Loesbleik/ voormalige Agrarische 
school óf op het vrijkomende Akcros
terreh1, is ruim plek voor een parkeer
garage met bovendien meer mogelijk
heden dan op he t beperkte binnen
terrein achter de Roersingelpanden 
waar die nu is gepland. Waarschijn
lijk is ie daar ook beter en sneller te 
realiseren dan op d at kwetsbare, deels 
verontreinigde terrein. Dat is, zeker in 
combinatie met een al vele jaren ge
wenste verkeersluwe Roerkade/ Roer
singel, ook de conclusie van stede
bouwkundig Buro-5 ui t Maastricht. 
Dit bureau heeft voor de gemeente het 
Roersingelplan onderzocht, maar de 
gemeente heeft de aanbevelingen 
naast zich neergelegd. Aan tasting van 
het historisch stadsgezicht achter de 
Roersin gei. de vele conflicterende par
tijen en te verwachten procedures ge
ven voor dat gebied veel minder uit
zicht op snelle realisering. 
Nog beter is het om eens naar het voor
beeld van Hasselt in België te kijken 
waar sinds enige tijd gratis en frequent 
openbaar vervoer is ingevoerd. Naar 
volle tevredenheid van publiek, win
keliers, ouderen, gemeente en open
baar vervoer zelf. De busbezetting is 
verachtvoudigd, de files zijn vrijwel 
verdwenen. De kosten zijn geringer 
dan de rente- en aflossingskosten van 
de parkeergarages! Leefbaarheid en 
bereikbaarheid onder handbereik. • 

Enkele passage6 uit het 
bezwaarschrift van Sticht ing Ruimte 
tegen het Project Roersingel 

... l11 plaats mn een nieuwe impuls voor de 
historische biu11e11stad beschouwen we deze 
p/au11eu als un outoe/aalbare amrslag op lret 
Besc/1ermde Stadsgezicht. 
ln plaats van eell bmqvkundige invulling die 
recht doet aan de llistorische J.:walitciten van 
dit gebied, of die deze kwaliteiten <•ersterkt, ligt 
er een plan voor dat flillk nflmuk doet nnn die 
kwaliteiten. 
... Wij ziju vn11 mming dat lrier, wawreer er 
nieuwbouw plaatsvhzdl, de middeleeuwse rooi
lijnen gerespecteerd dienen te wordm. Hel 
fintochtige gebo11W dnl in hei Projectpla11 haaks 
op e11 over de Roersi11gelrooilijll staat gepro
jecteerd, vormt een o11amn•aard/mre nieuwe 
'liju'. 
... Histarisc/1e pa11dcn en bebouwing dienen 
belwuden, gerestaureerd en hergebruikt Ie wor
dm. Vooral lu•t biune11terrein waar een par
keergarage is gepln11d e11 de acliterzijde va11 de 
Neerstraat komeu iulict gedrmrg. 
Bedreigde paudmeu objecte11 zijn: 
- het achtcrimis van Neerstraat 36 
-de Wimeco-fabrick 
-de acliterbouw mu Brugstraat 21 
-diverse tttiumureu uit oude materialen. 
... In dit deel van de historische binumstad is 
het ons i11ziens nlleeu gewe11st om eige11tijdse 
nieuwbouw te plegen die zich t•oegt in de ln~~
torische col!texl in plonis vtm Hieuwbouw die 
wil contras term. De voorgestelde aluminium 
bekledi11g voor de woon/oren op de hoek 1•an 
de Molenstraai/Roersin.gt'l roept bij ons dan 
ook grote verbijstering op. 
... Zo hel al nodig is hier een parkeergarage te 
bouwen is het geplmtde o11twerp o11s een doom 
in l1et oog. /11 uw Notn Cmlmm-iu-Zicht 
wordt voorgesteld om de boltlilhoogten in l1l'f 
Roersi11gelproject na11 te passm aan de be
staande bebouwing. De geplande parkeer
garage toont echter een vorm etr ee11 massa, 
mnar voorn/ een hoogte die op gem e11kele wij u 
nousluit bij of refereert aa11 de bestaande be
bolltt'iug. 
.. . De plaats en vormgevi11g van de passages 
naar deze parkeergarage in de Brugstrant m 
Neerstraat contrastereu mei de historische 
hvalileil van de lutizm in plaats van daar re
kmiug mee te houd eH. In efll dergelijke opzet 
valt eerder te denkeu aan het renliseren van 
een passage in de poort mn hel VClornmlige 
pand va u )ansseu-Höppener in de Neerstmat, 
waarmee die tt•ge11over de toekomstige biblio
theek uitkomt. 
... Hoe anders zou het er uit kun11m zien wan
neer lret totale Project Roersingel met meer 
gevoel en detailleriiJg zou wordm getekend tot 
een resultaat wnnrvmr 'genoten' kan wordeJr? 
De gemeente Roem1011d ko11digt aan dat zij 
op l1el gebied van architectuur een beleid wil 
gaan voere11 dat regelmd en sturend zal ziju. 
Wat betreft uieuwbouwarchitectuur in het 
Roersingelpn>jec/ mag zij dan1111 nimeer dwf 
e11 fantasie gnan to11en. 
.. . Ht'l lotale plau i,; pee/ te groots vnn ·opzet 
e11 doel daardoor tc<•eel njlw11k aan dit histo
risch zeer waardevolle deel va u de binrrenslad. 
De impuls die 11 zegt Ie verwaclrte11 is er ons 
hrszieus sleclzls een van t•erontwnardiging bij 
bcwouers en bezoekas. 

• 
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Beknopt overzicht van fracties tandpunten 

Nauwelijks momenten voor monumenten 

> Wiltem Cartigny 

Afgelopen oktober hebben weer de jaarlijkse 
Algemene Beschouwingen plaatsgevonden. 

Dat is een vooruitblik op het komend jaar met 
vaststelling en eventuele amendering van de door 

het college ingediende begroting voor 1998. 
Ons interesseert daarbij uiteraard met name 

de visie (voorzover aanwezig) van de diverse 
fracties op monumentenbeleid, architectuur en 

stedebouw in het algemeen. 

Monumentenbeleid 

H et CDA heeft 17 regels gewijd aan monumen
tenzorg, waarin onder andere gememoreerd 

wordt: de gemeentelijke monumentenlijst, de 
restauratie van de Ambachtsschool, de EO-cen
trale en de Roersingelpanden. En waarin waarde
ring wordt uitgesproken voor de archeologische 
werkgroep van Rura. (Bij deze uitspraak w il de 
stichting Ruimte zich graag aansluiten). Er bestaat 
bij de CDA-fractie geen bezwaar tegen uitbreiding 
van de formatie, maar dan heeft men het over de 
door het college gepresenteerde uitbreiding van 
formatie die in feite een verkapte bezuiniging/ 
inkrimping is. 
De PvdA besteedt 5 regels aan monumentenzorg 
waarbij steun wordt uitgesproken voor uitbreiding 
van de formatie. Ook hier geldt de onder het CDA 
gemaakte opmerking. Overigens verwijst de PvdA 
nog eens apart naar het Oud Kerkhof aan de Kapel 
in ' t Zand met zijn (grote!) cultuurhistorische 
waarden. 
Dernokraten Roermond heeft het niet over monu
mentenbeleid in algemene zin maar wijst specifiek 
op de Moutfabriek, het poortgebouw van de voor
malige Ernst Casimir kazerne, de Grada-fabriek en 
het bouwproject in de Bethlehemstraat. 
D66 wijst op de verloedering van gemeentelijke 
panden als voormalige Muziekschool aan de Swal
merstraat en de Veldstraat en vraagt naar beleid ter 
zake van lang leegstaande monumentenpanden en 
tevens naar de visie op industrieel erfgoed. Verder 
stelt deze partij enkele vragen inzake de EO-cen
trale, alhoewel het niet duidelijk is waarom dat 
onder het kopje Volksgezondheid gebeurt. Het 
poortgebouw van de kazerne hoeft voor D66 niet 
bewaard te blijven omdat het geen bijzondere 
architectuur zou betreffen. (Daar even kort op 
reagerend: het gebouw heeft wel degelijk architec
tonische waarden, al was het maar als specimen 
van een architect die verder in Roermond niet 
voorkomt. Verder heeft het complex cultuurhisto
rische waarden als relict van de positie van Roer
mond als eeuwenoude garnizoensstad) 
De fracties van VVD en Groen Links hebben over 
monumentenbeleid kermelijk niets te melden! 

('\rchitectu urbeleid 

Hier wordt zo mogelijk nog minder over gezegd 
dan over monumentenbeleid. Eigenlijk maakt geen 
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Beschermd stadsgezicht in vogelvlucht. 
Niet bestemd voor parkeergarages. Laat de heilige koe maar grazen op de 

van de partijen hier woorden aan vuil. Bij de VVD lijkt 
architectuur (en archeologie ook trouwens) een vies woord, 
getuige onder andere de veeg uit de pand die de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit krijgt. Terwijl juist dat toch op gemeen
telijk niveau een van de weinige instanties is die waakt over 
enige kwaliteit van bouwprojecten. 

Stedebouw algemeen 
Enkele fracties besteden aandacht aan het al vele jaren uit
gestelde bestemmingsplan voor de binnenstad. CDA en VVD 
willen een derde parkeergarage (zie hiervoor ook het artikel 
Parkeerdozen op de pagina hiernaast) en een enkele partij vraagt 
naar de eerder aangekondigde structuurvisie. 

N.B.: geen enkele fractie heeft, ondanks het feit dat er miljoe
nen extra te verdelen waren, gepleit voor uitbreiding van de 
formatie monumentenzorg. Stichting Ruimte heeft zich hier
voor het afgelopen jaar bijzonder ingesparmen, vanuit de op
vatting dat deze uitbreiding cruciaal is voor het inlopen var1 
de steeds groter wordende achterstand. Wel is er in algemene 
zin door sommige fracties iets opgemerkt over krapte in het 
ambtenarenapparaat op diverse gebieden. 

Conclusie: geen van de fracties maakt zich sterk voor een 
echt monumenten-ontwikkelingsbeleid of een architectuur
beleid. Men vindt het kennelijk wel goed zo. Iets om uw 
partij aan te herinneren bij de komende verkiezingen? • 



Loesbleik 

> Willem Cartigny Parkeerdozen 

en van die dingen 

0 veral in het land begint einde
lijk het inzicht door te breken 

dat je ter wille van de leefbaarheid van 
steden de stadscentra zo veel moge
lijk verkeersluw moet maken. In Roer
mond staat men dan op z'n achterste 
benen over de compartimentering van 
de binnenstad. Die is, mét 'knip' in de 
Swalmerstraat, dringend nodig voor 
het behoud van de historische stad en 
de leefbaarheid. Prima dus dat daar 
eindelijk aan gewerkt wordt. 
Dat het met de planning van flanke
rende maatregelen niet al te best zit, 
had eenieder kunnen weten. Plamling 
is niet de sterkste kant van het ge
meentebe tuur. Maar dat is geen re
den om nu te foeteren op de compar
timentering, waartoe overigens al ja
ren geleden besloten is. 
Er is ook geen reden voor diverse po
litici om nu slappe k1lieën te krijgen. 
De stad is in principe kleinschalig ge
noeg om vanaf alle kanten te belopen 
en zelfs na de voltooiïng van de com
partimentering is ze nog steeds overal 
bereikbaar. Het gehuil over onbe-

reikbaarheid is dus nogal 'over-done'. 
En zeker het geroep om een 3e par
keergarage, liefst tot wellOOD auto's, 
daar waar de eerste nog niet vol te krij
gen is en de 2e nog niet eens i gestart, 
is absoluut niet in het belang van de 
'gouden' binnenstad. 
Trouwens, waar komt dat geroep van 
verlies aan cliëntèle en het uit de markt 
prijzen van koopstad Roermond toch 
vandaan? Onlangs is nog eens in een 
onderzoek bevestigd dat Roermond 
met een gedee lde 5e / 6e plaat wat 
betreft aantrekkelijk winkelaanbod 
uitstekend scoort in het land. Daar valt 
ook bereikbaarheid onder. Een recen
te enquête wijst ook helemaal niet op 
een probleem van onbereikbaarheid, 
zeker niet in de megalomane sfeer 
waarin sommigen dit schetsen. 
Een beter plan dan een 3e parkeerdoos 
in de stad, zou zijn de mogelijkheid te 
bekijken de 2e garage, die nu binnen 
het beschermd stadsgezicht is ge
pland, enkele tientallen meters op te 
schuiven naar het westen. Daar, op de 
Loesbleik / voormalige Agrarische 
school óf op het vrijkomende Akcros
terrein, is ruim plek voor een parkeer
garage met bovendien meer mogelijk
heden dan op het beperkte binnen
terrein achter de Roersingelpanden 
waar die nu is gepland. Waarschijn
lijk is ie daar ook beter en sneller te 
realiseren dan op dat kwetsbare, deels 
verontreinigde terrein . Dat is, zeker in 
combinatie met een al vele jaren ge
wenste verkeersluwe Roerkade/Roer
singel, ook de conclusie van stede
bouwkundig Buro-5 uit Maastricht. 
Dit bureau heeft voor de gemeente het 
Roersingelplan onderzocht, maar de 
gemeente heeft de aanbevel ingen 
naast zich neergelegd. Aantasting van 
het hi torisch stadsgezicht achter de 
Roersingel, de vele conflicterende par
tijen en te verwachten procedures ge
ven voor dat gebied veel minder uit
zicht op snelle realisering. 
Nog beter is het om eens naar het voor
beeld van Hasselt in België te kijken 
waar sinds enige tijd gratis en frequent 
openbaar vervoer is ingevoerd. Naar 
volle tevredenheid van publiek, win
keliers, ouderen, gemeente en open
baar vervoer zelf. De busbezetting is 
verachtvoudigd, de files zijn vrijwel 
verdwenen. De kosten zijn geringer 
dan de rente- en aflossingskasten van 
de parkeergarages! Leefbaarheid en 
bereikbaarheid onder handbereik. • 

Enkele passages uit het 
bezwaarschrift van Stichting Ruimte 

tegen het Project Roers ingel 

... In plaats van een nieuwe impuls voor de 
historische binnenstad beschouwen we deze 
plannen als een ontoelaatbare aanslag op het 
Bescl1ermde Stadsgezicht. 
In plaats van een bou.wkundige invulling die 
recht doet aan de historische kwaliteiten van 
dit gebied, of die deze kwaliteiten versterkt , ligt 
er een plan voor dat flink afbreuk doet nnn die 
kwaliteiten . 
... Wij zijn van 1nening dat hier, wa1meer er 
nieuwbouw plaatsvindt, de middeleeuwse rooi
lijnen gerespecteerd dienen te worden. Het 
fiatnclltigegebouwdat in het Projectplan haaks 
op en over de Roersingelrooilijn staat gepro
jecteerd, vormt een onaanvaardbare nieuwe 
'lijn '. 
... Historische panden en bebouwing dienen 
belwuden,gerestaureerd en hergebruikt te wor
den. Vooral het binnenterrein waar een par
keergarage is gepland en de achterzijde van de 
Neerstraat komen in het gedrang. 
Bedreigde panden en objecten zijn: 
-het achterhuis van Neerstraat 36 
- de Wilneea-fabriek 
- de achterbouw van Brugstrant 21 
-diverse tuinmuren uit oude materinle11. 
... In dit deel van de historische binnenstad is 
het ons il1ziens alleen gewenst 01n eigentijdse 
nieuwbouw te plegen die zich voegt in de his
torische context in plaats vm1 nieuwbouw die 
wil contrasteren. De voorgestelde aluminium 
bekleding voor de woontoren op de hoek van 
de Malenstraat/Roersingel roept bij ons dan 
ook grote verbijstering op. 
... Zo het a/nodig is hier een parkeergarage te 
bouwen is het geplande ontwerp ons een doom 
in het oog. In uw Nota Centn1111-in -Zicht 
wordt voorgesteld 0111 de bouwlwogten in l1et 
Roersingelproject aan te passen aan de be
staande bebouwing. De geplande parkeer
garage toont echter een vorm en een massa, 
maar vooral een hoogte die op geen enkele wijze 
amisluit bij of refereert aan de bestnn11de be
bouwing. 
... De pinnis en vormgeving van de passages 
naar deze parkeergarage in de Brugstrant en 
Neerstraat contrasteren met de historische 
kwaliteit van de huizen in plaats van daar re
kening 1nee te houden. In een dergelijke opzet 
valt eerder te denken aan hef realiseren van 
een passage in de poort van het voormalige 
pand van fanssen-Höppener in de Neerstraat, 
waarmee die tegenover de toekomstige biblio
theek uifkOIIII. 
... Hoe anders zoul1et er uit kunnen zien wan
neer l1et totale Project Roersingel met 111eer 
gevoel en detaillering zou worden getekend tof 
een resultaat waarvan 'genoten' kan worden? 
De gemeente Roermond kondigt aan dat zij 
op het gebied van architectuur een beleid wil 
gaan voeren dat regelend en sturend zal zijn. 
Wat betreft nieuwbouwarchitectuur in het 
Roersingelproject mag zij dan 11u nl111eer dutf 
en fa lltasie gaan tonen. 
... Het totale plan is veel te groots van opzet 
en doet daardoor teveel afbre uk nnn dit ll isto
risch zeer waardevolle deel van de binnenstad. 
De i1 11puls die 11 zegt te verwachten is er ons 
insziens slechts een van verontwaardiging bij 
bewoners en bezoekers. 

• 
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Ingezonden 

~ti/Ie Omaana, 
van bieechoppelfjk 

archief 

Een schatkamer in het hartje van Roermond 
is leeggeroofd. Geen letter in de krant! Laat 
staan aangifte bij de politie. 
Het oude archief van het bisdom is uit de 
stad verdwenen. In een 'stille omgang' naar 
Maastricht overgebracht. Alle stukken van 
voor 1940 zijn overgedragen aan het rijks
archief ter plaatse. Overigens geen verkeerde 
instantie. 
Voor Roermond, nota bene de bisschopsstad, 
betekent het transport van zoveel waardevol 
historisch materiaal weer het zoveelste cul
turele verlies. Volgens een zegsman heeft het 
bisdom er nog niet eens over gedacht om de 
stukken onder te brengen in het gemeente
archief Waarom niet? Dat blijft onduidelijk! 
Wellicht is er een 'tweede archiefkwestie' in 
de maak? 
Dat het archief in de Paredisstraat groten
deels is ontruimd, is op zich nog niet zo'n 
slechte zaak. Want de omstandigheden 
waarin de stukken worden bewaard zijn 
erbarmelijk. De keuze om alles van voor 
1940 over te dragen aan het rijksarchief is 
derhalve arbitrair. Gezien de 'nonchalance' 
en dan hebben wij het niet over de archi
vering als zodanig, maar over de huisves
ting, is het misschien beter dat alleen de 
laatste tien jaar ergens op zolder worden 
'vers topt'. Want in tegenstelling tot de ziel 
hebben vele stukken niet het eeuwige Leven, 
tenzij ze in optimale omstandigheden 
worden bewaard. 
Na het vertrek van het Groot Seminarie is dit 
een tweede forse aanslag op de positie van 
Roermond als bisschopsstad. Het vertrek van 
het seminarie Leidde overigens de ondergang 
in van Roermond als Limburgse onderwijs
stad bij uitstek. 

In 1841, toen het nieuwe bisdom Roermond 
in ere werd hersteld, morde Maastricht. 
Want de Limburgse hoofdstad was graag 
ook in kerkelijk opzicht hoofdstad geworden. 
Wij willen niet beweren dat mgr. Frans 
Wiertz, net als zijn voorganger Philippus 
Damianus van Hoensbroeck, de koets met 
het zesspan al in gereedheid heeft gebracht, 
maar zo langzamerhand is de vraag toch 
gewettigd: hoe lang blijft Roermond nog de 
zetel van het bisdom? 
Een ondenkbare ontwikkeling? Wie had ooit 
kunnen bevroeden dat Philips zijn hoofdkan
toor zou verplaatsen van Eindhoven naar 
Amsterdam? 

Thij s van Lin 
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Van de penningmeester ... 
Onlangs schreef een van onze abonnees, iemand uit Weert, op zijn overschrij
vingskaart: ' Ik dacht al: waar doen ze het van?' 
Een goeie vraag, want de eerste 4 à 5 nummers van Ruimtelijk waren gratis. 
We zullen eens wat tipjes van deze sluier oplichten en nog eens duidelijk maken 
waar uw goeie (abonnements)ge ld in feite heen gaat. 

Doelstelling van de stichting Ruinlte is het streven naar behoud en verbetering 
van het historisch gegroeide karakter van de stad Roermond en bevordering van 
de culturele, architectoniche en landschappelijke kwaliteiten van stad en regio. 
Voorlopig geven we voorrang aan ons Bulletin ten behoeve van het informeren 
óver en signaleren ván misstanden en goeie ontwikkelingen. Maar de stichting 
heeft meer in petto, zoals (inspraak)acties naar gemeenten en publieksacties. 
Ook zullen we aandacht gaan besteden aan moderne architectuur in onze mooie 
oude stad. Via een 'special' daarover van Ruimtelijk en/ of met een enquête onder 
de bevolking van Roermond. 

Dankzij de medewerking van Martin van het Erve én van de medewerkers van 
drukkerij Ars kunnen we ons drukwerk realiseren. Bestuurs-en redactieleden (en 
de fotograaf) steken de nodige tijd, energie en geld in dit project. 
We hopen met het opbouwen van een consistent abormementenbestand een 
groep geïnteresseerden achter ons te krijgen en daarmee tevens enige financiële 
armslag om de geplande zaken te kunnen uitvoeren . Wat we tot nu toe zoal met 
uw hulp en de sponsoring hebben gedaan? 
-Uitgave kwartaal-bulletin Ruimtelijk; 
-acties naar gemeente voor uitbreiding formatieplaats monwnentenbeleid; 
- idem voor behoud Tramremise LTM; 
-inspraak op gemeentelijke plannen, zoals Kloosterwandpleinherinrichting, 

Nota Reclamebeleid, herinrichting Markt; 
- bezwaar tegen parkeergarageplan Roersingel en tegen sloopplan Oudenborch; 
-publiciteit o.a . via Omroep Limburg en de Open Monumentendag; 
- opzetten van een bescheiden secretariaat. 

We hebben ook actie ondernomen om enige (start)ondersteuning via fondsen te 
verkrijgen. Met name enkele 'Roermondse' instellingen hebben echter gemeend 
ons niet te moeten steunen. Een en ander neemt natuurlijk niet weg dat iedereen 
die ons initiatief wel een warm hart toedraagt, ons kan ondersteunen door mid
del van een (cadeau)abonnement of anderszins. De abonnementskosten (tot 1999 
f 15, -) zijn daarbij overigens absoluut niet kostendekkend, zoals de mijnheer uit 
Weert die we hierboven citeerden ook al in de gaten had. Want hij was, net als 
vele anderen, zo genereus om wat extra over te maken. 

"Wie een ander geen Ruimte(lijk) geeft, 

schept zichzelf een gevangenis." 
Wat dacht u van onderstaand idee. Om te kopiëren: 

naam: 

adres: 

Met deze 

postcode en woonplaats: 

CADEAUBON krijgt: 

een abonnement op Ruimtelijk voor 1 jaar. 
Het abonnementsgeld daarvoor is overgemaakt door: 

naam: 

adres: 

postcode en woonplaats: 

I 



> Dennis Janssen 

De rafelrand van 
de oude binnenstad 

Achterzijde van het pand Galier in de 'Gouden 
Bocht' van de RoersingeL Middeleeuws pand 
achter pleisterlaag 

A an de Roersingel is de 
neergang van Roer

mond als bloeiende, laat 
middeleeuwse handelsstad 
nog goed te ervaren. Het 
gebied tussen Brugstraat, 

eer traat, Molenstraat en 
Roer ingel (vroeger Achter 
de Muur) is zowel tijden 
de 1e stadsbrand (1554) als 
tijdens de 2e stadsbrand 
(1665) bezocht door het 
vuur. 

Het lijkt erop dat met name 
de Molenstraat en de Roer
singel door de kooplieden 
zijn verlaten. De huidige 
rafelrand van de Roer
mondse binnenstad i lang
zamerhand ontstaan. In de 
19e eeuw was het daarom 
een idea le vestigingsplaats 
voor de opkomende indu -
trie. Dat verklaart het rom
melige karakter van deze 
twee randen en het birmen
terrein . 

Op de kaart uit 1671 van 
landmeter Herman Jan -

sens i goed te zien dat de aaneengesloten bebouwir1g van hoge diepe pan
den -met de smalle kant op de rooilijn- firuto is, op een enkele uitzondering 
na. Precie in de 'Gouden Bocht' van de Roersingel heeft hij nog een los 
stukje achterbouw getekend. Een laat gotisch huis (16e eeuws) lijkt het. 
Als je bedenkt dat precies op die plek het pand Goller (nr. 6) ligt, met die 
merkwaardige langgerekte achterbouw met topgevel, dan ga je haast den
ken: 'het za l toch niet waar zijn?' 

Pand Goller i slechts van de straatkant geïnventariseerd in het Monumen
ten Selectie Project in 1989 en dat leverde op dat het gedateerd werd op 
bouwjaar 1855, 19e eeuws du . Maar het hele pand zit vol van verwijzingen 
naar de 16e tot en met de 18e eeuw! 
Het is nog een puntgaaf industrieel gebouw dat óf veel ouder is dan nu ge
dacht, óf het i een pand dat zo vol zit met hergebruikt oud materiaal dat dat 
alleen al de wens rechtvaardigt om het gebouw in zijn geheel te behouden. 
Het i chijnbaar de bedoeling van de parkeergaragebouwers om het achter
ste stuk er va naf te slopen. Als dat gebeurt moeten we het lijs~e 'vergissin
gen uit het verleden' aanvullen, waarop o.a. de 16e eeuw e klompenfabriek 
in de Voor tad, een puntgaaf gotisch pand aan de Luifelstraat (nr. 13a) en de 
twee topgevels aan de achterzijde van de Vleeshal-Biggenmarkt voorkomen. 

Een bouwhistorisch onderzoek is hier dringend gewenst. Als we kijken naar 
de kadasterkaart uit 1819 kun je zien dat deze plek toen reeds bebouwd was 
in de huidige vorm. We spreken daarom maar alvast van een 18e eeuw e 
bouw, maar houtwerk met brandsporen en telmerken in het hout spreken 

an oudere tijden. Om andere zaken maar niet te noemen. 
Te hopen valt dat ons enthousiasme over dit pand over laat naar de 'offi-
ciële' beschermers van ons (cultureel en industrieel) erfgoed. • 

Ingezonden 

Hattem 
Waarom moet een kasteel 

een kasteeltje worden? 

Medio september presenteerde de Roermondse 
VVV een gids van knstelen en knsteeltjes in 
Midden-Limburg. Dat gebeurde in de histo
risclle ambiance van Kasteeltje Hattem. Bij 
mijn weten is Hattem in Limburg en misschien 
wel in Nederland, het enige knsteel dat zich 
Kasteeltje noemt. Waarom? Wanneer gaat een 
knsteel zich kasteeltje noemen, ook al is het nis 
bouwwerk maar klein? 

!11 het boek Kastelen in het land van Noord
en Midden Limburg [Leiter-Nypels, Mnns
tricilt 1967] geeft ]. Ve111er nnn drie Roer
mondse behuizingen de status van kasteel, te 
weten de Tegelm·ij en de Toren, allebei in 
Mnnsniel, e11 nnn Hatten1. Het boek Kastelen 
in Limburg [Stichting Limburgse Kastelen, 
1978] spreekt, voorzover het Hattem betreft, 
van het Huis Hattem en trekt daarbij de histo
riciteit van de locatie, waar eerder een gelijk
namig kasteel zou hebben gestan11 , in twijfel. 
Kasteel, buiten/wis, /andl111is, versterkte hoeve 
of riddermatig landgoed. De volksmond is min
der precies en veel genereuzer. In Roermond 
en omgeving kennen we van oudsher Knsteel 
Schöndeln (buitengoed), Knsteel Aerwinckel 
(landgoed), Heysteru111 (landgoed) en Raven
borg (landgoed). Deze behuizinge11 worden 
kasteel genoemd en voor de lokale bevolking 
zfjn zij kasteel. Men moet in Posterholt niet 
aankomen met Kasteeltje Aerwinckel en in 
Linne zal men vreemd opkijken als van Kas
teeltje Heyster11111 gesproken wordt. 
Totdat Hattem een C0 111111erciële bestemming 
kreeg in de horecasector hebbe11 we het nooit 
anders gekend dan nis Kasteel Hattem. Nadien 
is het 011der de naam Kasteeltje Hattem een 
nieuw leven gaan leide11. Dat begon geruis
loos en werd ook geruisloos geaccepteerd. Het 
is heel gewoon geworden 0111 van Kasteeltje 
Hattem te spreken. Als Kasteeltje Hattem staat 
het ingetekend op de Roermo11dplnttegrond van 
Falkplan-Suurland bv [Eindhoven] e11 omdat 
dit bureau ook het 100.000 Stratenboek van 
Shell verzorgt, staat het ook zo vermeld in dit 
promillente boek. 
Dit mag alleman/ wel aardig zij11 voor ver
voers- en toeristische bela11gen, nis R()f!nnon
dmnnr e11 nis Roennolldliefhebber, vraag je je 
bij dit Kasteeltje met een hoofdletter toch af: 
wordt hiereen voor de geschiede11is van de stad 
mnrka11t en waardevol gebouw niet beneden 
de nwat aangeduid? Zou het ten opzichte van 
de historie en uit respect voor het gebouw niet 
waardiger en eervoller zij11 0111 te spreken van 
het Huis Hattem, nis men te be11auwd is om 
een knsteel ook zo te noeme11 ? 

Jan Laugs 
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Losse t ege 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'. 

Ingezonden 
Concordia-sjtein 
Heinsbergerwaeg, pandj naeve Harrie 
Sjlange. Dit pandj sjteit op de nàmrni
nasie àrn te waere gesjloop. In de gevel 
zit eine sjtein van de Concordia
verzekering. Ein opkórnrnende zón: 
nuuj leech, ein toekórns. Det goof de 
luuj vreuger vertroewe. 
De sjtein is neet zo groot, merwaal in 
degelik materiaal oetgeveurd. 
Dergelike sjtein markeerde de plaats 
wo eine vertaegenwaordiger van dees 
verzekering woonde. Door eine derge
like sjtein in de moer te metsele, goof 
me de verzekering get ónsjterfeliks. 
De Abdissesjtein van vreuger deeje det 
auch. Die markeerde de bezittinge van 
de Abdisse. Det det euver de tied haer 
geit, bewies deze sjtein van Concordia 
auch. Yvonne de Vries 

® 
De Tegelarüe 
Kasteel De Tegelarije dreigt door de 
aanleg van A73 en A68 in de ver
drukking te komen. Volgens de plan
nen komt het kasteel in 'n soort kuil 
te liggen, omgeven door auto(snel)
wegen. Het (voor)uitzicht aan de 
noordkant ziet op tegen een muur 
(dijklichaam) van meer dan 10 meter 
hoog, omdat de gemeente de A68 ter 
plekke graag over de A73 willei den. 
De A68 moet daar tussen De Tegela
rije en Hoeve Scha er broek geleid 
worden, maar het exacte tracé staat 
nog niet vast. Voor de fam. Theelen, 
eigenaar-bewoners, zou een kleine 
verschuiving van de A68 in noorde
lijke richting al een hele ontlasting 
betekenen. Maar dat wil Swalmen 
weer niet vanwege Hoeve Schaer
broek De gevolgen voor de Tegela
rije zijn echter veel groter omdat dit 
kasteel helemaal ingesloten dreigt te 
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worden. De Tegelarije is een rijks
monument en scoort als zodanig 
aanzienlijk hoger dan Schaerbroek. 
De Stichting Limburgse Kastelen en 
adviesburo Esley Consultants bv 
hebben de gemeente en Rijkswater
staat verzocht naar alternatieven te 
zoeken die meer recht doen aan dit 
monument. Een oplossing die de 
monumentale bebouwing in dit ge
bied veel meer ontziet is een klein 
stukje onderturu1eling van de A68 
vanaf ongeveer de Wirasingel tot 
voorbij de A73. Duurder, maar qua 
kosten en omvang niet vergelijkbaar 
met de twmel onder het RoerdaL 
Het is de moeite waard om dit nader 
te onderzoeken. WAC 

® 

S graffito 

Sgraffito's zijn geveldecoraties. Ge
graveerde inkervingen in gekleurde 
pleisterlagen, ontworpen door een 
kunstenaar. (Sgraffito: van het Itali
aanse sgraffiare = krabben) In Neder
land zijn ze zelden te zien. De tech
niek stamt uit de Italiaanse renais
sance en werd vooral toegepast voor 
de decoratie van grote blinde gevel
vlakken, als fries, voor de tekenin
gen op pijlers en pilasters en als op
vulling van het gevelveld. 

In de vulstukken boven de ramen 
van het Klein College (zie foto's) in 
de Munsterstraat en bij het pand 
Lindanusstraat 6 zijn sgraffito's aan
gebracht. In het boekje Kleine momt
menten in Roermond (1974) van drs. 
G. Venner worden de hierboven ge
noemde versieringen beschreven . 
In de 19e eeuw vindt een opleving 
plaats vandesgraffito-techniek en 
wordt die in Brussel rond de eeuw
wisseling heel verrassend toegepast 
door toonaangevende Art-nouveau 
architecten zoals Paul Hankar, Vic
tor Horta, Antoine Pompe en Gus-
tave Strauven. HJK 

Büna verleden tüd 
Zo mooi als op bovenstaande foto 
(van Marjo Knapen) lag het hoge 
gedeelte van het Kerkplein in Neer 
er van de zomer bij. Neer had een 
heel bijzonder kerkplein met een 
hoog en een laag gedeelte. Een paar 
eenvoudige huisjes vormden in een 
poging om op het hoge gedeelte te 
blijven, een kleiner pleintje in het 
plein. Op de foto ziet u nog het laat
ste huis. Voor ruim 4 miljoen gaat 
het plein op de schop en wordt er 
'ver-nieuw-bouwd' . Dan zullen we 
vermoedelijk weer moeten constate
ren dat het geen zin heeft om zomaar 
'modern' te wezen. Dat al die 'nutte
loze schoonheid' onbetaalbaar is, 
want onvervangbaar. Ook in Neer. 

® 
DJ 

'Bestudeer de gevels terwijl u wandelt, 
het is een erg gevarieerd onderwerp vol 
verrassingen.' Jean Suis, architect, 1896 

'Wat kunst die op straat wordt toegepast 
het meest nodig heeft, is Kunst. ' 
Leon Frederick, 1896 

'De architectuur is het vaste decor van 
het menselijk leven. ' Al do RosfJ, 

® 

Colofon 
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