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Je gebruikt 5teen, hout en
beton. Met deze materialen
bouw je huizen en paleizen.
Dat i5 het bouwvak.
Maar plot5eling beroer je
mijn hart, doe je me goed,
ben ik gelukkig en zeg ik:
"Dit i5 prachtig."
Dat i5 architectuur.
Kun5t 5peelt een rol.
Le Corbusier, 1923

Redactioneel
Roermond heeft een nieuw College van 4
man en een halve paardenkop om het
maar eens zeer oneerbiedig te zeggen.
Hogere politiek om zoiets gekunstelds te
bedenken, maar laten we de daden van de
heren maar even afwachten.
Over politiek gesproken: gemakzuchtige
lieden zouden ook de redactie van Ruimtelijk of de stichting Ruimte graag in een
politiek hoekje willen drukken. Er is nu
eenmaal behoefte aan hokjes nietwaar?
Als men onze bulletins -inmiddels al
weer 8!- goed had gelezen zou men beter
weten. We besparen niemand onze kritiek
of waardering. Ons enige beoordelingscriterium is kwaliteit (of het gebrek daaraan). Met andere woorden: redactie en
stichting zijn niet politiek gebonden.
U vindt bij ons net zo goed diverse
politieke gezindtes terug als elders in de
maatschappij.

Internationale
Oag van de

> Dennis Janssen

De Internationale Dag van de Architectuur werd in 1985 in het
leven geroepen om, hoe kan het anders, de belangstelling voor
hedendaagse bouwkunde te bevorderen bij een groter publiek.

0, ja ... Het ziet er naar uit dat een even-

tuele parkeergarage aan de Roersingel
hooguit met grote vertraging en tegen
extra hoge kosten aldaar te verwezenlijken is. Binnenkort ligt er een groot gat in
het Kazerneterrein: wegens opschoning
van het voorterrein waar in het verleden
nogal wat vervuiling heeft plaatsgevonden. Dat gat wordt gegraven door Defensie, dat opdraait voor die opschoning.
Zal de gemeente deze gouden kans met
beide handen aangrijpen om aldaar en
zeer goedkoop een parkeergarage te verwezenlijken? Of zal men tegen alle ontwikkelingen in, vanwege prestige of
andere duistere redenen, vasthouden aan
die onmogelijke locatie achter de Roersingel?
Ruimtelijk handelt ditmaal vooral over
Roermond en moderne architectuur.
De aanleiding daarvaar is 1 Juli Internationale Dag van de Architectuur.
Deze keer valt er wat minder over oude,
maar des te meer over 'moderne monumenten' te lezen.
De redactie
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La Tourelle (architect W. de BruUn) op de hoek van BegUnhofstraat en Dionisiustraat.
foto ~ter W(jnand5

n tegenstelling tot de jaarlijks
terugkerende Open Monumentendag, sinds het Internationale Monumentenjaar 1975 op elke 2e zaterdag
in september georganiseerd, heeft
de Dag van de Architectuur nog niet
dezelfde weerklank. Waar dat aan
ligt? Het kan goed zijn dat men
publicitair nog niet genoeg aan de
weg timmert; of dat het aantal
openstellingen en activiteiten
vooralsnog te beperkt is gebleven.

I

In Roermond is er tot nu toe nauwelijks sprake van verhoogde activiteiten rond 1 juli. Met wat er in deze
stad aan architectuur te beleven valt
kan men nog veelzijdiger uit de
hoek komen en wellicht deze dag
ook in het culturele zomerprogramma opnemen.
Roermond heeft naast mooie oude
gebouwen ook heel wat te bieden op
het gebied van het nieuwe en

Foto voor pagina:
Van alle nieuwbouw, gerealiseerd in het kader van revitaliseringsplannen voor oudere
wUken, zUn de vier kleurige appartementsgebouwen met telkens andere dakpartUen in
de oude Planetenbuurt in onze ogen de mooiste. Een Engelman/Houben-product van
architect Hans Boots. Op dit niveau mag men van ons in diverse Roermondse wUken
doorgaan. Wordt het toch nog architectuurlUk in de wUken . foto: Studio Pre55
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Cultureel festijn voor
een lokale discussie

Architectuur
moderne bouwen. Een criticaster
bromt dan natuurlijk dat het grote
publiek toch niet te porren is voor
nieuwe architectuur. Doodgewoon
omdat dat publiek het oude vertrouwde prefereert. Daar zit wat in,
maar toch. Je daarbij neerleggen
vinden wij een zwaktebod. Wel!
Leken

Architect Care! Weeber, oud-voorzitter van de Bond van ederlandse
Architecten (BNA) houdt van uitdagende stellingnames. Toen enkele
jaren geleden bij een 'smaakonderzoek' bleek dat 9 van de 10 ondervraagde personen zijn flatgebouw
'de Zwarte Madonna' in Den Haag
lelijk vonden, reageerde hij met de
opmerking: "dat een leek geen architectuur kan beoordelen, omdat hij niet weet
wat hij moet zien".
Dat klonk nogal arrogant, maar toen
hem daarover tekst en uitleg werd
gevraagd, bleek dat het vrij eenvoudig was om de status van leek te
ontstijgen. Eén keer meelopen onder
deskundige leiding in een gebouw,
opengesteld ter gelegenheid van
Internationale Architectuurdag en je

Bouwen -en zeker In de
"innene;tad- veranderetelt
méér dan alleen maar
zo veel, zo groot en
zo e;nel mogeiUk.
Wie dat niet kan op"rengen
(opdrachtgever of architect)
hoort in de Roermonde;e
"innene;tad niet thuie;.
Gijs van Bree, 1976

was al geen leek meer.. Hoe moet dat
dan in het Roermondse? We hebben
de stoute schoenen aangetrokken en
gingen eens kijken. Maa,r waarnaar?
Het heftige bouwen

Na het postmoderne bouwen van de
jaren 80 zitten we nu in een periode
die we voorlopig maar de werktitel
geven: Het tijdperk van het heftige
bouwen. Het lijkt wel alsof heel
Nederland op de schop moet. Het
gaat hard, zelfs in een provinciestad
als Roermond. Helaas moeten we
ons beperken en tonen vooral met
foto's enkele krenten uit de architectonische pap die ons wordt voorgetoverd c.q. opgedist c.q. door de
strot geduwd. Te hopen valt dat
deze bijdrage een stimulans is om
eens na te denken hoe het Roermondse publiek meer te betrekken
valt op de moeder aller kunsten: de
architectuur.
Weert heeft al tweemaal (in 1995 en
1997) een stedelijke architectuurprijs
en een publieksprijs (tweejaarlijks)
georganiseerd. Met toenemend succes. Dit jaar organiseert die stad ter
gelegenheid van de Architectuurdag

zelfs een drietal lezingen, waarvan
er één over een vergelijking met
Roermond handelt.
Een Roermondse architectuurprijs
zou een aanzet kunnen zijn voor wat
meer continuïteit in het stadsdebat
over architectuur, dat nu alleen
maar incidenteel 'losbarst'.
Voorbeelden van niksige architectuur uit de jaren 70 en 80 en zelfs 90
zijn er genoeg. Die architectuur
heeft ons opgezadeld met veel
blinde gevels, foute balkons, horizonvervuiling, gevelvergiftiging en
dakkanker. En er is nog meer dat
niet door 'schaamgroen' bedekt kan
worden.
De voorgestelde stedebouwkundige
en architectonische invullingen voor
de komende decennia, die Roermond als stad leefbaar moeten houden en economisch vooruit moeten
helpen, zijn zo ingrijpend en grootschalig dat het zonde is als het debat
blijft steken in politiek gekrakeel om
een incident als de 'skischans'.
Peanuts toch in vergelijking met het
Roersingel project, de Roerdelta, de
plannen voor de Kemp en 't Veld en
het Kazernegebied?
•

De Luyff, Luifelstraat,
architect: J. Zollner. foto !'&ter W(jnand5
Ook al werd er veel 'laf' gebouwd in de
jaren zeventig en tachtig onder het motto 'zo mooi als vroeger kunnen wij toch
niet bouwen', dit oordeel moet onmiddellijk genuanceerd worden. Twee voorbeelden
van sociale woningbouw met zun strakke
budgetten tonen twee verschillende
resultaten. Rara?
La Tourelle (zie pagina 2) is een van de
betere appartementen-invullingen in de
binnenstad. Met zUn bescheiden detaillering is het zeer geslaagd te noemen en
krUgt daarom van ons het cUfer 8+. VergelUk dat met de Luyff en u ziet een 6-.

Ik hoop dat u zult begrUpen
dat architectuur niet5
van doen heeft met de
uitvinding van vormen.
Het i5 geen 5peelplaat5
voor kinderen, jong of oud.
Architectuur i5 het
gevecht5terrein van de gee5t.
> Willem Cartigny

Invu llingen

op maat

Mies van der Rohe, 1951

Ook in Roermond begint zoiets als een architectuurdebat van de grond te komen. Enkele jaren
geleden heeft Rura een forumdebat georganiseerd
met architecten. De gemeente heeft geld gereserveerd om (later dit jaar?) een architectuurnota uit
te brengen. En soms worden hier en daar wat creatieve en gedurfde nieuwbouwontwerpen
gesignaleerd.

Bypasses voor
oude stadsharten

het geografisch centrum van hun provincie en bij uitstek kantoor- en dienstverlenende steden, wat niet los te zien is van
het rijke verleden en de overheidsfuncties van toen en nu.
Het is daarom aardig om te vergelijken hoe beide steden met
hun historisch erfgoed en vernieuwbouw in de oude stad omgaan. Daarbij moet gezegd dat Utrecht een duidelijke voorsprong heeft omdat er meer kennis van zaken gebundeld is:
door de universiteit en andere opleidingsinstituten, maar ook
door een ruime formatie monumentenzorg en een bouwhistorisch en archeologisch centrum. Dat merk je dan ook in
de uitwerking van projecten, waarbij overigens ook in Utrecht
zeker niet alles op zijn fraaist geschiedt.

W

ij op onze beurt willen graag aandacht
besteden aan nieuwbouw in de oude stad, en
dan niet zomaar nieuwbouw, maar 'echt modern'.
Want voor sommigen is het nog een vraag: kan dat,
mag dat, moderne architectuur binnen een historisch kader? Wij deÎlken van wel maar dan onder
condities, die er op neerkomen dat voor beide ·respect wordt betoond: én voor het eigentijdse ontwerp én voor de (monumentale) historie. Soms zal
dat betekenen dat de nodige afstand tussen nieuw
en oud bewaard moet worden, in andere gevallen
kunnen ze goed in elkaar op gaan. Aan de hand
van een vergelijking tussen Utrecht en Roermond
laten we in dit artikel een bepaalde aanpak zien.
Met foto's van resultaten in Roermond laten we in
dit blad zien wat ons onziens wel en niet kan.
Daarmee zetten we alvast een toon. Niet om normstellend bezig te zijn, want dat kan uiteraard niet.
Wel omdat we natuurlijk best onze eigen ideeën
hebben en die graag voor betere geven.
Utrecht

De (monumentale) stad waar ik al meer dan de
helft van mijn leven woon en werk, maar die mij
ondanks dat nooit zo in haar greep heeft gekregen
als mijn geboortestad Roermond. Ondanks grote
verschillen zijn er ook significante overeenkomsten. Beide hebben een oude, deels middeleeuwse
binnenstad waar nog aardig wat van bewaard is
gebleven. De twee steden zijn qua structuur voor
een belangrijk deel gevormd door hun kerkelijke,
katholieke oorsprong: bisdom, kloosters en opleidingsinstituten. Daarnaast kenden ze in de vorige
eeuw de katholieke renaissance, die in Roermond
o.a. leidde tot de kerkelijke kunstwerkplaatsen
Cuypers/ Stoltzenberg met daaropvolgend een
rijke bouwhistorie van eclecticisme, neostijlen en
Jugendstil. In Utrecht waren dat het kerkelijk
atelier Brom en een soortgelijke bouw hausse.
Er zijn nog meer overeenkomsten. Beide steden zijn
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14e eeuws mozaïekvloer in Utrecht. Zo mooi als een Perzi sch t apUt en
daarom permanent tentoongesteld. bron: WervintJ6folder 8ouwfond6

Om het met één enkel voorbeeld te illustreren heb ik twee
projecten met elkaar vergeleken: het Centrum voor de Kunsten in Roermond en de Mariaplaats in Utrecht.
Op die Mariaplaats werd onlangs een woningbouwproject
gerealiseerd naar ontwerp van de Antwerpse architect Bob
van Reeth. In dit oude stadsdeelliggen o.a. het gebouw voor
Kunsten & Wetenschappen, het conservatorium, de Maria-

De monumenten die we
nalaten in de vorm gebouwen,
geven het duidelükat aan
welke waarde we hechten aan
de kwaliteit van het leven .
Hug h Stubbins, 1976

meter. (Let wel, in Utrecht gaat
het om een vloer van zo'n 6 bij
8 meter). De gemeente Roermond zag het niet zitten en de
funderingen werden dichtgestort. De enige toezegging
die de gemeente deed gold een
permanente tentoonstelling in
de nieuwe theaterzaal. Dat is
nooit gebeurd. Het fraaie
ontwerp van architect Uytenhaak had zeker een meerwaarde gekregen als er met
wat meer goeie wil en respect
voor het verleden aan was
meegewerkt.
De parallel strekt zich nog
verder uit als we kijken naar
de vlakbij gelegen BethlehemHoekpa nd Leliestraat/Ham straat, ontwerp Maatschap Engelman/ Hou ben. foto ?eter Wijnands straat met achter de muur de
Karthuizerkloostergang en kerk. Hier zijn appartementen
kloostergang, de oud-katholieke St. Gertrudiskathedraal en
gepland, een goede invulling van een braakliggend
-kapel en het Duitse Huis. Het gebied was deels bebouwd,
binnenterrein. Maar de vraag is: hoe? Zal men rekedeels braakliggend. Ooit heeft er een middeleeuws kloosterning houden met de historische structuren en
complex gelegen.
bodemvondsten? Wordt er gestreefd naar een inDe opdracht aan de architect luidde: de geest of sfeer van dat
tiem, binnenstedelijk milieu dat herinnert aan de
middeleeuwse complex weer terughalen, uiteraard met een
sfeer van het oude kloostercomplex? Wat er tot nu
moderne invulling. Daarin is hij, in samenwerking met de
toe van gebrouwen is, is ronduit armzalig, zeker als
gemeentelijke bouw historicus, wonderwel geslaagd, door het
men bedenkt dat de architect al ruim van tevoren
creëren van een besloten complex met een intiem karakter met
door een deskundige van de gemeente op het
een poort als hoofdingang. Na archeologisch onderzoek naar
spoor van alternatieven is gezet zoals het project in
de oude infrastructuur kon men de oude Immuniteit, die een
Utrecht! Een nieuw voorbeeld van een miskleun
van de stad afgesloten karakter had, opnieuw weer-geven.
dus? Gelukkig heeft de gemeenteraad het college in
Veel respect is betoond voor de archeologische vondsten,
deze teruggefloten en wordt het ontwerp opnieuw
waaronder een zogenaamd 'slokop' (een middeleeuws riool),
onder de loep genomen. Een Collegereisje dat
muurdelen van een van d e Immuniteitskamers en een 14e
vruchten af kan werpen, lijkt ons hier wel veranteeuwse mozaïekvloer. Het is namelijk allemaal bewaard
woord.
gebleven, gerestaureerd en verwerkt in de nieuwbouw.
De mozaïekvloer is samen met de muurresten in een
ING-Bank Willem 11-singel, ont werp Maatschap Engelman/ Houben .
aparte ruimte bij de parkeerkelder achter glas opgeno- foto ?eter Wijnands
men en permanent verlicht zichtbaar gemaakt. Een
ruimte van zo'n 20 bij 12 meter die verder 'loos' is.
Ook anderszins is niet op kosten bespaard. Niettemin
waren de woningen in het relatief dure complex
binnen een mum van tijd verkocht.

•

Parallel met Roermond

Bij de opgravingen op het binnenterrein Jesuïtenstraat / Lindanusstraat, op de plek van het huidige
CK-theater, werden resten gedolven van h et 14e
eeuwse Hieronymietenklooster. Het betrof met name
d e oude kloosterkerk, waarónder zich nog oudere
resten bevonden. Een fraaie mozaïekvloer w erd blootgelegd, veel kleiner overigens dan de Utrechtse. Van
diverse zijden werd v oorgesteld om deze vloer en nog
enkele ander onderdelen in de nieuwe th~aterza al
van h et Centrum op te n emen . Dat zou kunnen via
een glazen vloerplaat van hooguit een vierkante
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Architectuur ie
die grote, levende, oreatieve
geeet die van generatie op
generatie, van tijdperk op
tijdperk doorgaat, doorzet,
eohept, in overeenetemming
met de aard van de mene en
met zijn veranderende
ometandigheden.

Veranderend

Het een tegenover het ander. Of meer
van hetzelfde. Op deze pagina's en op
pagina 7 vindt u foto's en toelichtingen
bij door ons in Roermond gesignaleerde nieuwe architectuur.
Trefwoorden: (voor de) Snobs, Vreemd, Singels, Hoog, en Boulevard.

Frank Lloyd Wright, 1937

> Dennis Janssen

Voor de snobs, hoewel?
De topstukken va n Roermond, want vermeld in het prestigieuze
Jaarboek Architect uur in Nederland (uitgave Ned. Arch. lnst.)
zUn Jo Coenens Mega-Limburggebouw (adres: Westhoven) en de
Viascoop van Maarten Engelman en Hans Boots.
Het eerste is over vier pagina's beschreven en weergegeven in het
jaarboek van 1996-1997 en het tweede over twee pagina's in het
jaarboek van 1997-1998.
Op het Céramique-terrein in Maastricht wordt va n Jo Coenen op
dit moment het nieuwe archief/bibliotheekcomplex gerealiseerd
en het lUkt erop dat het Mega-gebouw.een goede vingeroefening
daarvoor is geweest. Hoe hU in een groots gebaar bedrUfsgebouw
en kantoorcomplex in elkaar geschoven heeft ... Je kunt er niet
aan voorbU.

Vreemd
Toen het dorp Maasniet in 1959 volledig ingeiUfd werd door de stad
Roermond kreeg het als dank een heuse stadswUk: de Tegelaru. Door
het bouwverbod vanwege het vliegtuiglawaai liet de komst van een
stadse villawUk zoals rond de televisietoren lang op zich wachten,
maar inmiddels gaat de WUher naar een afronding. Al fietsend of
lopend kom je er van alles tegen: meest in het oog springend is de
woni ng van architect T. Hendriksop Schapendries 16.
Zeker ook opvallend is de 'folly' (architect niet achterhaald) op het
adres wuershoflaan 28.
Verder veel 'Belgische' villa's en heimwee naar het platteland..

Ook verrassend is de Via scoop, het communicatiecentrum van
RUkswaterstaat voor de A73-aanleg. De zeppelinachtige
draaglucht-hal is verrassend genoeg vastgelegd in een zware
sokkel van maaskeien terwUI het houten rechthoekige gebouw
aan het einde iets los komt van de grond. Maar er is nog meer
dat deze 'directiekeet langs een toekomstige bouwplaats' tot
een heel bUzondere maakt. (Dit gebouw is nu eens wél van binnen
te bezichtigen: op woensdag en donderdag van 9.00 tot 16.00
uur en op zondag van 11.00 tot 16.00 uur.)

Foto's Mega-Limburg, de WUer, Breyweg (pag. 8): 8ert Thoma55en
Foto Via scoop: Studio Pre55
Foto's Gerechtsgebouw, kantoor van Rey, Zuiveringschap, de
Oranjerie en Maasboulevard (pag. 8 ): Peter W!Jnand5
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Goed "ouwen ie een
vredeedaad.
Kevin Roche, 1982

en vernieuwend Roermond

Singels
Op 23 november 1994 vond tijdens de najaarsbijeenkomst van Ru ra
een boeiende confrontatie plaats tussen publiek en de architecten
van ING-bank, A&A-kantoor en Rabobank. Deze moderne interventie
aan de Willem 11-singel verontrustte nogal wat mensen. Aan het eind
van de avond werd dat treffend verwoord door Tom Hoofwijk. Hij
constateerde dat de singels qua karakter en architect uur zó waardevol zijn dat Roermond moet waken voor precedentwerking en een
verdere nodeloze aantasting van de singels. Inmiddels een paar jaar
verder constateren we met Tom dat inderdaad de singels -met name
voor banken- grote aantrekkingskracht bezitten.
De Generale Bank in het Zwartbroekpoortgebouw en binnenkort de
SNS-bank aan de Minderbroederssingel naast het nieuwe kantoor
van Jos van Rey (architect: J .Zollner) zijn de volgers.
Duidelijk is dat het Gerechtsgebouw (architect: Buro SIP) afbreuk
doet aan het sterke gebaar van de rondlopende singels om het oude
hart van de stad.
De grote stenen ruimte tussen dit gebouw en singel, maar ook de
afbuiging van het appartementencomplex naar de tweede tunnel zijn
vanuit dat oogpunt stedebouwkundige missers. Architectonisch
gezien is er ook nog wel wat af te dingen op het gebouw. Maar we
noemen hier slechts de afgrijselijke vorm van 'dakkanker' in de vorm
van bouwketen van gegolfd plaatijzer. De ontbrekende singelbeplanting dan maar aanbrengen op het dak?

Hoog
De hoge afronding van het tweemaal uitgebreide Zuiveringschap
Limburg-kantoorcomplex (architect: S. Neuhoff) is qua situering,
volume en ka rakter geslaagd te noemen . Gezien de stedebouwkundige trend in dit land is te verwachten dat Roermond over
een X aantal jaren een wand van ambitieuze hoogbouwcomplexen
heeft in de omgeving van het station, aan de oostkant van het
spoor. In vergelijking met andere oude steden in het land is het
gebouw van het Zuiveringschap voor Roermond geen slechte
trendsetter.
Een volgende testcase is het SVB-gebouw op het Laurentiusplein. Dat gebouw zal in elk geval het nieuwe gebouw van het ziekenhuis aan het oog onttrekken: een gebouw dat, hoewel opgeleverd in de jaren negentig, eruit ziet alsof het gebouwd is in de
vroege jaren zeventig. Weet u nog? Bruin en oranje!
TheaterHotel De Oranjerie
Bij uitzondering mocht er iets hoogs in de oude binnenstad komen. Dit gebouw (architect: R. Wil ken, Bureau Bollen - Tilburg) is
stalinistisch en fascistisch genoemd. Inderdaad, groots wil het
zün. Maar Jaap Huisman zei het treffender in de Volkskrant:
"Roermond heeft een Art-décotoren qekreqen': Mag dat? Kan
dat? Het staat er en doet samen met het postkantoor uit het
begin van deze eeuw de architectuur uit de zeventiger jaren
verbleken. En zo hoort het.
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Het ie een pijnlijk gegeven
van onze tijd dat gebouwen
eteede meer op elkaar
beginnen te lijken, waar ze
ook etaan. En dat betekent
dat ook eteden eteede meer
op elkaar gaan lijken.

Stedebouwkunde in
historische
> Wil lem Cartigny

Paul Goldberger; 1995

Vervolg van het artikel op de vorige pagina's
Boulevards
Het stedebouwkundig plan voor de Voorstad, met het gezicht
naar de Maas, is van Architectenbureau Boosten-Rats uit
Maastricht. Het is allemaal nog niet af. Er komtnog nieuwbouw
achter de vUf woontorens.
Ook de blinde muur van het Solea-complex krUgt nog een vervolg
tot in het water. Een eindoordeel kan dus nog even wachten,
maar onwillekeu r ig komt de volzin bovendrUven die Gerard van
Westerloo opschreef in zUn boek Voetreiziger, teen hU vanaf de
overzUde de nieuwe Waalkade van Nijmegen in ogenschouw nam:

"Oe Waalkade van N(jmeqen straalt het optimisme uit· van de
moderne stads'bestuurder:" Zoiets lUkt ons ook van toepassing
op de Maasboulevard van Roermond. De turquoise dakbedekking
van PVC-folie is van een leiUkheid: kunststoffen eigen. Koper
wordt mooier oud . In deze stad wordt nog steeds op de foute
zaken beknibbeld. Jammer.
Op bovenstaande 'verse' foto van Peter W(jnands is de vUfde
woontoren net gereed.
Een echte 'woonboulevard' wordt gerealiseerd bU het Kadaster.
Het appartementencomplex Breyweg aan de Bredeweg is een
architectonische misser (architect niet achterhaald) in tegen•
stelling tot de variatie aan woonblokken aan de Lindelaan .

Poortlocatie Daelhof (arch . EngelmaniHouben) aan de Slachthi.Jisstraat. foto Peter W(jnands

Roermond kan er naar streven net zo groot en belangrijk te
worden als Mönchen-Gladbach, Venlo, Sittard/Geleen of
Eindhoven. De vra.ag is of dat v erstandig en haalbaar is en of
de kracht van de stad niet juist op andere terreinen ligt. Niet
dat we alles klein en kneuterig wensen te houden, een stad
moet dynamiek kennen, kunnen groeien en uitbreiden.
In die zin vinden we de provinciale visie inzake herindeling
dan ook bekrompen. Maar dat is nog wat anders dan in
omv ang en bevolkingsgrootte gelijke tred houden met
omringende steden. De kracht v an Roermond ligt met name in
een w ervend kantoormilieu en in haar historisch karakter.
Historische stad

R

oermond onderscheidt zich qua karakter, haar historisch
karakter, deels aangetast, maar nog voor een belangrijk
deel intact. Roermond is de tweede monumentenstad van
Limburg met een omvangrijk beschermd stadsgezicht en daarin kan men concurreren met de omgeving. (Cultuur)-toerisme
is een groeimarkt en investeren in monumentenzorg loont. Tot
onze bestuurders is dat nog niet doorgedrongen, al wordt een
en ander w el met de mond beleden.
Het andere krachtpunt van Roermond is de kantoorruimte in
ruime zin. Roermond is vanouds een bestuurscentrum met
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Het motto

van het weekdier zou zijn:

en om een
binnenstad

je moet leven om je hu ie;

te

bouwen en niet je hu ie;
bouwen om in

te leven.

Gaston Bachelard, 1958

bovenregionale en provinciale diensten en instituten:
Rechtbank, Zuiveringschap, Kadaster, Bisdom, Landbouwinstituten, Monumentenhuis, Belasting- en
Douanediensten. De sector is ook een groeimarkt,
wanneer je er voor zorgt op tijd wat in de aanbieding
te hebben voor potentiële kandidaten en je niet riskeert
dat ze, zoals onlangs het hoofdkantoor van Arboned
deed, de stad verlaten wegens ruimtegebrek.
Onderzoeksbureau Kolpron schetst de gemiste kansen
van de stad over de laatste 6 jaar: het niet alert aan de
weg timmeren en de trage ontwikkeling van het
Stationsgebied. Kolpron heeft in het verleden voorgesteld de zogenaamde poortlocaties en het Stationsgebied als kantoorlocaties te ontwikkelen.
Een van de poortlocaties is het Slachthuisterrein, inmiddels met succes -ook in architectonisch opzichtontwikkeld tot de locatie Daelhof. Hier is langs het
spoor een alleszins acceptabele zichtlocatie ontstaan.
Dit in tegenstelling tot de andere twee poortlocaties
Buitenopen Kapelierpoort
Buitenop is door bodemverontreiniging sterk vertraagd
en het gerealiseerde kantoorgebouw, onderdak voor de
Woningstichting Midden-Limburg, is afzichtelijk lelijk.
Op de ontwikkeling van de Kapelierpoort zijn zowel in
stedebouwkundig als architectonisch opzicht, kanttekeningen te plaatsen.

Het gebouw de Zwartbroekerpoort aan Het Zwartbroekplein, onderdak voor
kantoren en appartementen (architect niet achterhaald).
foto f&ter Wijnand&

Stationsgebied

De grootste mogelijkheden liggen in het Stationsgebied, maar
verder dan de constatering daarvan komt de gemeente tot nu
toe niet. En dat kost instellingen en banen. Er wordt al zeker 8
jaar over gepraat en er is in 1994 een goed beeldregieplan
Spoorzone oord opgesteld. Daar is verder niets mee gedaan.
Voor een deel houdt dit verband met de uiterst trage ontwikkeling van het bestemmingsplan voor de binnenstad, voor een
ander deel door de onbekendheid met de mogelijkheden van
het gebied.
Wat zijn die mogelijkheden zoal?
1. Het gebied ligt centraal in de provincie en heeft een uitmuntende OV-locatie (NS-spoor, busstation)
2. Het ligt ook centraal in de stad. Meer dan de helft van de
inwoners van de stad woont in Oost. Wanneer het stadscentrum opschuift of zich uitbreidt naar het spoorgebied is dat
stedebouwkundig een goede ontwikkeling.
3. Er is nog ruimte: aan de achterzijde van de singels en de
Veeladingstraat en aan de overzijde op het terrein van de
Moutfabriek en voormalige eiermijn. De locatiekeuzes van
politiebureau, bibliotheek en Centraal Welzijn Instelling zijn
daarom verkeerd; die liggen namelijk te excentrisch ten
opzichte van de bevolkingsconcentratie. Het nieuwe kantoor
van de SVB komt dus wel aan de goede kant van het spoor,
maar het is jammer dat niet gekozen is voor de terreinen van
de Moutfabriek of de voormalige Agnesschool.
Voordeel van een (verdere) ontwikkeling van het Stationsgebied tot kantorenlocatie is ook dat het voor het grootste
gedeelte geen beschermd stadsgezicht betreft en er dus minder
rekening hoeft gehouden te worden met het historisch karakter.
We zijn van mening dat ontwikkelingen zoals aan de Roersingel (parkeer/ winkelvoorziening) niet dáár, maar juist in het

centrum van de stad dienen plaats te vinden.
Althans daar waar ze niet verstorend werken op de
historische structuur.
De barrièrewerking aan het spoor kan opgeheven
worden door een oostelijke stations-ingang via een
onderdoorgang; maar aantrekkelijker (sociaal veiliger, levendiger) is een transparante traverse over de
spoorlijn. Gecombineerd met een nieuw stationsgebouw boven het spoor kost dat geen kostbare ruimte
en kan het een werkelijke koppeling betekenen
tussen binnenstad en (Vrij)Veld.
In het nieuwe collegeprogramma 'Werken aan Roermond' over de periode 1998-2002 lijkt het speerpunt
Ontwikkeling Stationsgebied van de diverse Strategienota's verworden tot 'Herinrichting Stationsgebied'.
Dat is iets wezenlijk anders.
De daadkracht van het nieuwe college zullen we
met name kunnen afmeten aan de voortvarende
ontwikkeling en het aa ngrijpen van kansen ·-ook qua
•
werkgelegenheid- in dit gebied.

Goede invulling aan Buitenop (architect niet achterhaald).
foto f&ter Wijnand&
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G las is een volledig nieuw,
zuiver materiaal. Het werkt
op de elementairste manier.
Het weerspiegelt de luc;ht
en de zon, is als helder water
en heeft een rijkdom aan
kleur, vorm en karakter die
onuitputtelijk is en niemand
onversc;hillig kan laten.
Adolf Behne, 1919

Vervole Roereineetproject - deel 2
Zoals bekend, zit het College van
Roermond in haar maag met de
bezwaren van stichting Ruimte
tegen de Roersingelplannen.
Het overleg met ambtenaren dat
een aantal malen heeft plaats gevonden, is constructief en open
geweest en heeft op een aantal
punten wijzigingen opgeleverd,
maar uiteindelijk bleek de kloof
tussen de diverse opvattingen toch
te groot. Door de gemeente is gesuggereerd de visie van (oud)
rijksbouwmeester prof. K. Rijnboutt te laten schijnen op het
geheel van standpunten. Hij heeft
inmiddels beide partijen en anderen gehoord en is bezig aan zijn
rapportage.
De gemeente heeft de belanghebbenden in het plangebied via een
bewonersbrief op de hoogte gesteld van de stand van zaken.
Daarop hebben ook wij onze visie
aan de bewoners verstuurd. Daarin hebben we tevens gereageerd op
enkele wat tendentieuze stellingen
uit de gemeentelijke brief, die er
toe hadden geleid dat het Limburgs Dagblad kopte: "Stichting
krijgt schuld vertraging Roersingelproject". Zo stond het niet in de
gemeentelijke brief. De vertraging
wordt veroorzaakt doordat we
bezwaar hebben tegen déze plannen. Waren ze echter van de 'juiste
kwaliteit' geweest, dan hadden wij
niet voor vertraging gezorgd.
Er zijn mensen, ook onder onze
abonnees, die vinden dat we wat
ver gaan in onze bezwaren tegen
dit project. We zijn zeker van mening dat het gebied danig opgeknapt dient te worden, maar de
bezwaren richten zich met name
op het grootschalige karakter van
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de plannen, met als gevolg aantasting van leefbaarheid en van het
monumentale stadsgezicht. Daarom
hebben we een bezwaar ingediend
tegen het gehele bestemmingsplan
bij de Provincie. Daarnaast zijn we
een artikel3 procedure bij de Rijksdienst voor de MonumentenZorg
(RDMZ) gestart ter bescherming
van achterpand Cillekens.
Dat onze bezwaren nogal breed onderschreven worden door andere
beoordelaars, blijkt uit citaten uit
het ambtelijk rapport van de Provincie op het bestemmingsplan
waarin verwerkt het advies van de
RDMZ. De provincie rapporteert:
"De RDMZ heeft n.a.v. ons verzoek
van 18 mei 1998 bij brief van 28 mei
1998 geadviseerd inzake het voorliggende bestemmingsplan. De Rijksdienst
constateert dat sprake is van 'een dusdanige schaalvergroting dat hier een
wezenlijke karakteristiek van het veertiende eeuwse stadsdeel aangetast
wordt' en 'behoudens de hoogte wordt
ook geen recht gedaan aan het historisch
rooilijnenbeloop'.
De Rijksdienst concludeert dat 'in het
kader van het beschermd stadsgezicht
ernstige bedenkingen en derhalve bezwaar bestaat tegen het voorliggend
plan.'
Wij kunnen met dit advies van de
RDMZ instemmen.
Gelet op hetgeen wij hiervoor hebben
overwogen zijn wij van mening dat het
voorliggend bestemmingsplan het zonder meer mogelijk maakt om bebouwing
op te richten die qua hoogte, omvang,
percellering en rooilijnenverloop een
onaanvaardbare inbreuk maakt op de
hiervoor genoemde waarden van het
beschermd stadsgezicht.
Een en ander blijkt ook uit het bouwplan dat als bijlage bij het bestemmingsplan is gevoegd.

Wij zijn dan ook van mening dat in
het voorliggende bestemmingsplan
geen sprake is van een afweging
waarbij met grote zorgvuldigheid is
nagegaan of bebouwing kan worden
toegestaan. Wij concluderen derhalve
dat in onvoldoende mate de belangen
van het beschermde stadsgezicht zijn
meegewogen. Aangezien daarmee
wezenlijke onderdelen van het
bestemmingsplan niet aanvaardbaar
zijn, zijn wij, gelet op de economische
en functionele samenhang van het
plan, van mening dat het gehele plan
niet voor goedkeuring in aanmerking
kan komen.
Ter zake van het bouwplan wordt
het volgende gesteld:
"Mede gelet op het advies van de
RDMZ merken wij over dit bouwplan
op dat, gelet op de maat en omvang
van de geprojecteerde bouwmassa's,
van een dusdanige schaalvergroting
sprake is dat ook met dit bouwplan
een wezenlijke karakteristiek van het
veertiende eeuwse stadsdeel onevenredig aangetast wordt. Met name is
dit het geval bij de parkeergarage die
qua bouwmassa en hoogte alle omringende bebouwing overschaduwt en
overheerst. Datzelfde geldt ook voor
een gepland woonblok en woontoren
die onevenredig afbreuk doen aan de
historische stedebouwkundige structuur en kleinschalige karakteristiek
van dat gebied. Het bijgevoegde
bouwplan achten wij dan ook eveneens niet acceptabel."
Duidelijker kunnen wij het eigenlijk niet meer onder woorden
> Willem Cartigny
brengen.

Vervolg Roersingelproject deel 1
verscheen in Ruimtelijk jrg. 3/1.

Kuierend door de straten
van Roermond, peinsde ik
over t ijd, ruimte en
werkelijkheid, over zulke
dingen, en dacht:
wat is wijsheid?
> Pa ul Poelt

N. N., 1998

Houtopslagplaats, drukkerij, meubelpakhuis, verfopslag, kerk,
woonhuis: dat is de recente geschiedenis van een pand aan de
Willzelminasingel dat eigenlijk nooit gebouwd had mogen
worden, want een sieraad is het niet. Daar lijkt verandering in
te komen. De droom van Ka rim Borgelt, vrijgezel en
idealistisch 'projectontwikkelaar'.

Van steenpuist tot
tache de beauté?

W

ie Borgelt (36) ontmoet, weet het zeker: hij staat achter dit
project. Hij kiest niet voor de meest gemakkelijke weg.
Het appartementencomplex moet voldoen aan zijn eigen levensfilosofie. In het kort komt die neer op: duurzaamheid. Omdat
het hem niet in eerste instantie om geldelijk gewin gaat, is hij
ook niet uit op de goedkoopste oplossingen. Zo kan een aftandse
loods binnen een paar jaar misschien uitgroeien tot een voorbeeld van creatieve stadsvernieuwing.
Al in de ?Oer-jaren werd geprobeerd om het gebouw een woonbestemming te geven. Dat was toen in strijd met het bestemmingsplan en de gemeente had er
geen oren naar om daar enige verandering in te brengen. Borgelt
maakte enkele jaren geleden gebruik van 'planologische vergeetachtigheid' . Het bestemmingsplan was meer dan verlopen, een
voorbereidingsbesluit lag er niet
en dus kocht hij het pand om er
in eerste instantie zelf in te gaan
wonen.
Omgeven door een zee aan ruimte begon hij te werken aan zijn
plannen. Behoudens plaatsing
van meubels en de bouw van een
klein keukentje is er niets veranderd aan het gebouw. De zee aan
ruimte is momenteel de enige
vorm van luxe. Borgelt woont in
een loods. Uitgaande van huidige
maatstaven bijna Spartaans.
Karim wil vijf appartementen
bouwen. Dat kan alleen als er een
etage bij komt. De buren hebben
geen bezwaar (meer) en de gemeente wil meewerken. In het
plan staa t het gebruik van ecologische materialen voorop. Op dat
punt is hij niet bereid tot concessies. Dat dit kostenverhogend
werkt deert hem n iet. Hij verwacht dat de kopers er ongeveer

eenzelfde levensfilosofie op na houden. Het hebben van principes kent meestal een prijskaartje. Immers, het gebruik van
ecologisch verantwoord geproduceerd hardhout, is aanmerkelijk duurder dan het 'roofhout' uit de regenwouden. De
keuze om als verwarmingsbron gebruik te maken van aardwarmte is ook niet direct voor de hand liggend. Daarvoor
moeten grote pijpen in de grond worden gedreven. In de zomer kan het systeem, dat in de wanden wordt verwerkt, als
koeling worden gebruikt. Verder wordt er een centraal
stofzuigersysteem aangelegd en 'ouderwets' gestucadoord
in plaats van gespoten.
Inpandig wordt de loods 'door midden gezaagd'. Vloeren
en wanden zijn zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. De
'kleine' appartementen krijgen een oppervlakte van 155m 2,
het geplande penthouse van550m 2 kan zonder overdrijving
een uitzonderlijk optrekje worden genoemd. Als reference
dat het gebouw ooit als kerk heeft dienst gedaan, wil Borgelt
een subtiel kruisvormig glas-in-loodraam in de voorgevel
aanbrengen.
Ecologie en luxe kunnen best samengaan, vindt Karim. Elk
appartement krijgt een eigen garage en berging. Verder wordt
het gebouw voorzien van een lift. Kortom, fraaie stadsappartementen.
Dat de totale verbouwing
van de loods gepaard gaat
met een verfraaiing van de
buitenkant is meer dan meegenomen. Graag zou Karim
zien dat ook de Wilhelminasingel een groene opwaardering krijgt. Hij kan niet erg
waarderen hoe de gemeente
de laatste jaren ter plaat-se
met het groen is omgesprongen. Het maakt overwegend
een verwaarloosde indruk.
Fraaie bomen zijn vervangen
door uit de kluiten gewassen
'aspergeplanten' . Borgelt
steekt zeker niet onder stoelen of banken dat de binnenstad 'groener' moet worden
en niet alleen langs de WilhelminasingeL Bij grote herinrichtingsprojecten moet
daar meer rekening mee gehouden worden . Voorlopig
heeft hij zelf de handen vol
aan zijn plannen. Hij hoopt
dat ze voor het jaar 2000 gerealiseerd zijn.
•

f oto Peter WUnands
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Losse tegels

I

Bouwonderzoek

De reconstructie van de Kattentoren
(zie het vorige nummer van Ruimtelijk)

lijkt vertraging op te gaan lopen.
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteitszorg heeft initiatiefnemer Louis
Scheepers laten weten voorstander
te zijn van een gedegen bouwkundig onderzoek ter plaatse. Daar is
natuurlijk niks op tegen, maar hoe
Scheepers aan de benodigde middelen moet komen om zo'n onderzoek
te bekostigen wordt er niet bij verteld. Het wordt al een hele kunst om
de benodigde gelden bij elkaar te
sprokkelen om de toren op te
bouwen. P.P.

Een rubriek met allerlei vermeldenswaardige 'kleinigheden': actualiteit,
aankondiging, oproep of bericht.
Van ons of van de lezers. Dus ook u
kunt bij ons 'een tegel lichten'.

Gemeentelijke logica 1

1. De gemeente heeft een Nota
Reclamebeleid opgesteld en daarbij
naar aanleiding van de inspraakprocedure ruimschoots overleg
gepleegd met de Cityvereniging en
vervolgens de nota aangepast aan
de wensen van deze club. De bezwaren die de stichting Ruimte heeft
aangevoerd zijn in de hele procedure niet of nauwelijks aan de orde
geweest. Volgens de gemeente was
dat geen meten met twee maten,
maar een (gerechtvaardigd) onderscheid tussen 'belanghebbenden' en
'andere belangengroepen'!
2. Bij de behandeling van het plan
Roersingel in de commissie Stadsontwikkeling van 8 januari kwam de
doorbreking van de rooilijn aan de
Roersingel aan de orde; er komt aldaar, volgens de gemeentelijke plannen een hoge flat dwars op en over
de rooilijn en dat in het Beschermd
Stadsgezicht. Volgens de gemeente
en enkele partijen heet dat geen aantasting van de rooilijn, maar een
(verantwoorde!) 'accentuering' daarvan. Wij zouden het toch eerder vandalisme willen noemen. Zo lusten
we er nog wel een paar. Wie nog
meer saillante voorbeelden kent van
dit gemeentelijk 'dubbeldenken'
mag ze ons toesturen. We houden
ons aanbevolen.
Om deze ef\ andere redenen heeft de
Stichting Ruimte onlangs besloten
zich aan te sluiten bij het Gilde van
Gideon, dat o.a. een beuk in zijn
wapenschild voert. U hoort hier
nader over.
WAC
®
Gemeentelijke logica 2

De gemeente heeft al eerder aangekondigd meer aandacht te willen
besteden aan industrieel erfgoed.
Dat werd hoog tijd want veel is al
verdwenen, afgebroken of weggesleept. Niettemin blijft de uitwerking van zo'n voornemen dan weer
zo tweeslachtig: wel goeie plannen
en voornemens met betrekking tot
het Steel, de Mouterij, de Eercentrale, maar er wordt niets gedaan
om industrieel erfgoed voor de stad

12

Een 'sprekende' gevel in Hattem Overüssel. foto 8ert Thoma55en

te behouden. Voorbeelden daarvan
zijn de zeer kostbare inventaris
(persen) van de voormalige stroopfabriek die eruit gehaald is en de
komende afbraak van LTM-remise
en expeditiegebouw. En zo is zeer
recent de waardevolle oude bedrijfsapparatuur weggehaald uit het oude
waterpompstation te Herten en naar
Kerkrade versleept. Die apparatuur
krijgt zijn waarde met name door
zijn behoud 'in situ', dat wil zeggen
op de plek zelf waar deze van oorsprong in gebruik was. (Zie o.a. het
recente HVR-Jaarboek over de Roermondsche Waterleidingmaatschappij en
de ·door haar in Herten in 1898 gebouwde en in 1945 door de Duitsers
verwoeste watertoren.) Dat geldt ook

voor de ECI-inventaris. Die kans is
nu dus verkeken. Te meer merkwaardig en inconsequent omdat het
gebouw zelf in het kader van het
MSP wordt voorgedragen als
toekomstig rijksmonument.
WAC
®
En dan het particulier initiatief
In de Limburger van 2 mei stond

een bericht over de voormalige
school in Asenray. Deze is door een
automatiseringsbedrijf opgekocht en
wordt in oude luister hersteld, nu
ten behoeve van computercursussen. De directeur van het bedrijf wil
daarbij de oorspronkelijke schoolsfeer behouden/ terugbrengen en
het pand op een verantwoorde
manier renoveren. Het is niet alleen
voor Asenray, maar voor de hele
stad een winst dat dit gebouw opgeknapt wordt en daarmee zijn oorspronkelijke functie (onderwijs)
WAC
behoudt. Hulde!
®

®

Colofon
Ruimtelijk verschijnt vier maal per jaar
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Overname van artikelen is toegestaan
nadat toestemming is gevraagd en als
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