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Redactioneel 

Dit jaar is voor de monumentenwereld het 
jaar van het Onderhoud. 
Onderhoud aan monumenten is belangrijk 
omdat goed onderhoud zeer kostbare 
restauraties kan voorkomen en dus op 
termijn veel goedkoper is, en ook omdat 
monumenten nu eenmaal een kostbaar 
erfgoed vormen en meestal onvervangbaar 
zijn. In Roermond krijgt het onderhoud 
van vooral nieuwere (kandidaat-)monu
menten nog te weinig aandacht: panden 
met stijlkenmerken van Jugendstil (z ie 
pag. 3) of Amsterdamse School (pag. 6 en 
7) en monumenten van industriële archi
tectuur zoals de NS watertoren (pag. 5). 
Veel eigenaren zien a/langer het belang 
van goed onderhoud en zijn dan ook lid 
geworden van de Monumentenwacht, die 
regelmatig inspecties houdt bij de panden 
van de aangesloten leden. 
Voor de gemeente Roermond schijnt dat 
overigens niet echt veel te helpen: er is veel 
achterstallig onderhoud en verval van 
monumentenpanden in haar bezit. 
In nog meer opzichten blijkt de gemeente 
er slecht af te komen: zie het artikel 
Monumenten in cijfers (pag. 8 en 9). 
Dat geldt haar beleid ten aanzien van de 
monumentenformatie en archeologie en de 
voortgang met betrekking tot de gemeente
lijke monumentenlijst. 

Verder treft u in dit nummer een interview 
aan m.et Piet Mertens, voorzitter van de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteitszorg. 

De redactie 

Foto's voorpagina: 
• De nogal verwaarloosde klokkentoren 
van het Amsterdamse Schoolpand van 
architect J. Klaarenbeek op de hoek 
Markt/Luifelstraat 
Foto: Arjo Brouns 
• De Ambachtsschool en de Teeken
school, gezien vanuit de Godsweer
derstraat De eerste ontbeert onder
houd, de tweede kreeg het. En elk jaar 
met Open Monumentendag speelt de 
gemeente weer mooi weer met 'haar' 
TeekenschooL Ja ja ... 
Foto: Peter Wjjnands 
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Aanvullingen op het vorige nummer 
We hebben het wel eens eerder 
gemeld: wij zijn uiteraard niet alwe
tend en ook al proberen we onze in
formatie zorgvuldig te checken, 
soms loopt het wel eens fout. Met 
name bij Losse tegels, onze rubriek op 
de achterzijde die vaak pas op het 
laatste moment tot stand komt en 
dan tot onze spijt niet altijd correct 
blijkt. Zo stonden er in het vorige 
nummer enkele berichten waarop 
we graag een rectificatie aanbrengen. 

Het bericht dat de kostbare inventa
ris van het pompstation te Herten 
zou zijn weggesleept naar het lndus
trion te Kerkrade behoeft aanvulling. 
Dat bericht -dat was gedestilleerd uit 
een artikel in Dagblad De Limburger 
van 30 maart jl.- klopte in zoverre 
niet dat met name het monumentale 
deel behorend bij het oude pompsta
tion, hier juist wél bewaard is geble
ven. En daar ging het natuurlijk om. 
In het artikel Stedebouwkunde in en 
om een historische binnenstad komen 
enkele tekstuele fou~es voor en is de 
afkorting CWI weergegeven als 
Centrale Welzijns Instellingen. Dat 
was aardig bedacht, maar het betrof 
het Centrum voor Werk en Inkomen 
dat op Buitenop gevestigd wordt en 
een samenwerking behelst van GAB, 
GSD en uitvoeringsins tellingen. 

Door een misverstand zijn enkele 
namen van architecten(bureau ) niet 
opgenomen in foto-onderschriften, 
waarvoor onze excuses. Hier volgen 
ze alsnog: 
• het complex La Tourelle in de 
Begijnhofstraat (pag. 2) is van de 
architecten Jos Hamers en Jan Voor
velt van Architectengroep Mertens 
bv uit Heerlen; 
• het belastingkantoor aan de 
Kapelierpoort (pag. 7) is van archi
tectenbureau Kavanger; 
• het halfronde gebouw aan de 
Maasboulevard (pag. 8) is ook van 
Architectengroep Mertens bv.; 
• het appartementencomplex 
Zwartbroekpoort daartegenover 
(pag. 9) is van het Roermondse 
bureau J. Coppen; 
• de architectonisch goede invulling 
aan Buitenop (pag. 9) is van bureau 
Jongen uit Heerlen. 

Een lezer maakte ons erop attent dat 
het appartementencomplex De Luijff 
aan de Luifelstraat De Luyve heet en 
dat de sprekende gevel op de achter
zijde van het vorige bulletin welis
waar in Hattem te vinden is, maar 
dat dit Hattem·niet in Overijsselligt 
doch (net) in Gelderland. • 

De redactie 

Bovenaan deze pagina en hier: kenmerkende ornamenten aan woningen in de 
stUI van de Amsterdamse School, in de wUk Roerzicht. Foto: Arjo Brouns 



> Arjo Brouns 
De beste vorm van onderhoud is preventie. Preventie doet 
het ergste verval voorkomen. Dat weten we natuurlijk van 
onze bezoeken aan de tandarts. Wie niet regelmatig poetst en 
niet verstandig snoept komt uiteindelijk in aanmerking voor 
een grondige gevelrenovatie. 
Zo is het ook gesteld met onze huidige en toekomstige mo
numenten. Simpel dus. Bekijk maar eens het aantal monu
menten, veelal in gemeentelijk bezit, waar de tand des tijds 
nog steeds aan knaagt. De Moutfabriek is weliswaar ontoe
gankelijk gemaakt voor drugsgebruikers, maar de regen wordt 
geen duimbreed in de weg gelegd om zijn verwoestend werk 
te doen. Een tiental dakpannen zou al wonderen kunnen ver
richten. En waarom wordt nu al niet begonnen met de restau
ratie van de historische panden aan de Roersingel? Dat is toch 
niet afhankelijk van de bouw van de geplande parkeergarage 
in dit gebied?! Jarenlang alleen maar over bepaalde panden 
praten is in Roermond blijkbaar ook een vorm van preventie. 

Tijdens de vele VVV-rondleidingen in de binnenstad wordt 
altijd stil gestaan bij het wellicht mooiste Jugendstilpand van 
Limburg, eerstraat 38. Opvallend hieraan zijn o.a. de twee 
mooie tegeltableaus. De bovenste, met de afbeelding van twee 
zwarte katten, begint behoorlijk te vervallen. Een aantal maan
den geleden werd de huurder, het AW Atelier, benaderd door 

de voorman van Makkurner Aardewerkfabriek Tighelaar. 
Deze bood aan om voor een aanvaardbaar bedrag het ta
bleau te restaureren. Hij zou contact opnemen met de ei
genaar. Hierbij is het helaas gebleven. Er moeten toch 
wegen te vinden zijn om verder verval, en uiteindelijk 
herstel, te bewerkstelligen. Zeker als in de nabije toekomst 
door de realisering van het Roersingelproject, de vesti
ging van Oibibio en de opening van de bibliotheek veel 
mensen in deze prachtige straat zullen vertoeven. Iets voor 
de gemeente? 

Gelukkig is er de laatste tijd ook een groot aantal voor
beelden te noemen waar door particulieren gedegen on
derhoud wordt gepleegd. Met name op de Kapellerlaan, 
Swalmerstraat, Markt en Kraanpoort wordt de ene na de 
andere gevel voorzien van een nieuwe, vaak vrolijke verf
laag. Gebroken wit, groen en het erg populaire zachtgeeL 
Als u op Open Monumentendag een stadswandeling 
maakt, let dan eens op de 'prachtig' blauw geverfde, maar 
ook sterk vervallen gevel van hetJugendstilpand J anssens
Höppener, Neerstraat 10, met het opvallend geaccentu
eerde bovenste gedeelte! 

Eenieder een onderhoudende Open Monumentendag toe
gewenst. • 



Piet Mertens, voorzitter Commissie RuimtelUke Kw aliteitszorg 

Balanceren tussen bogen~ 

l<rullen en stral<l<e lijnen 

> Paul Poell 

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteitszorg ligt 
geregeld 'onder vuur'. Het is in ieder geval de 
meest smaakmakende commissie van de gemeente 
Roermond. Veel van de kritiek is te wijten aan 
onvoldoende kennis over de werkwijze van de 
commissie, denkt voorzitter Piet Mertens . 
Wellicht zouden we meer aan voorlichting 
moeten doen.' 

is het natuurlijk niet prettig als wij een plan afwijzen. Een 
afwijzing wil overigens niet zeggen dat het plan architecto
nisch niet zou deugen, maar dat de inpassing in het geheel 
niet of onvoldoende strookt met de opvattingen van de com
missie. Wanneer wij plannen afwijzen krijgt de architect dui
delijk te horen waarom wij die beslissing genomen hebben. 
Het is niet zo, dat we maar wat besluiten of architecten willen 
pesten. Zeker niet. Wij nemen onze opdracht serieus.' 

'Wij werken veel minder 
bureaucratisch dan menigeen 
denkt. Bij kleinere zaken 
wordt het ingediende bouw
plan bekeken door één lid. Bij 
grote(re) zaken worden de 
plannen behandeld in de 
gehele commissie.' 

Eisen 
Bouwen in een h.istorische 
stad stelt hoge eisen aan de 
architect. Verwijzend naar het 
jarenjonge 'eeuwenoude' pand 
Da Mauro: 'Kijk, als we de 
hele stad zouden volbouwen 
met krullen en bogen, dan zou 
ik me zorgen maken. Eigen
tijds bouwen moet kunnen. 
Alleen met oog voor het 
geheel en het detail.' 

Vismarkt: gevarieerde eenvoud. Uitgangspunt voor aanvullende nieuwbouw of stenen 
des aanstoots? Foto: Peter Wijnands 

Mertens is verbaasd over de 
verbetenheid waarmee de 
discussie is gevoerd over de 
inrichting van het Klooster
wand plein. Is dat een teken 
van meer onderhuidse 
onvrede?, vraagt hij zich 
hardop denkend af. Mertens is blij dat nu eindelijk het voorontwerp

bestemmingsplan binnenstad gereed is en de 
inspraak ingaat. Ook het feit dat er een 
architectuurnota in de maak is, die in september 
uitkomt, verheugt hem zeer. Dat komt het werk van 
de commissie en de stad ten goede. 'Daar hebben 
we heellang op aangedrongen.' 

Geheel 
'Veel mensen kijken alleen ~aar het werk van de 
architect, maar vergeten dat het werk van steden
bouwkundigen c.q. planologen in feite veel belang
rijker is. Dat is ook meteen het spanningsveld 
tussen de commissie en de individuele architect. 
Als commissie kijken wij naar het geheel, het 
ensemble, de architect gaat uit van de wensen van 
zijn opdrachtgever.' 

'De architect staat altijd onder druk. Tijdsdruk, 
meestal een (te) krap budget, regelgeving etc. Dan 
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Emotie 
Op het terras aan de Roerkade ontspint zich een gesprek over 
de emotionele waarde van de binnenstad. Het oude centrum 
bepaalt voor een belangrijk deel de identiteit van de stad. 
Sommige ingrepen zijn ervaren als een verlies van een stuk 
Roermond, die bij menig inwoner een litteken op de ziel 
hebben achtergelaten. Mertens luistert aandachtig naar deze 
stelling. 
Mertens: 'Een stad blijft natuurlijk voortdurend in beweging. 
Er zal altijd gebouwd c.q. verbouwd worden. Hoogwaardige 
architectuur kan niet alleen de historische waarde versterken, 
maar ook de identiteit. Vandaar dat wij ook altijd aandringen 
op een bouwh.istorisch onderzoek zodat er een gedegen 
waardebepaling van het monument wordt vastgesteld. 
Op basis van deze conclusie moet vervolgens een architecto
nische vertaling plaatsvinden. Dat de belangstelling voor de 
architectuur in zijn algemeenheid is toegenomen is in dit 
verband een groot voordeel.' • 



BUzonder monument 
van 'moderne' 
architectuur 

Watertoren 
NS 
> Willem Cartigny 

'Het is eigenlijk heel bijzonder om in een 
nummer over moderne architectuur een 
rijksmonument, dat dus minstens 50 jaar 
oud dient te zijn, op te nemen.' 
Zo begon het artikel over de watertoren 
bij het NS station Roermond dat aan
vankelijk bedoeld was voor het vorige 
nummer van Ruimtelijk over moderne 
architectuur. Door plaatsgebrek in dat 
nummer verschijnt dit artikel nu. 

De door architect Van Ravesteyn ge
bouwde spoorwegwatertoren, een water
reservoir voor stoomlocomotieven, is dit 
jaar 70 jaar oud, maar oogt met zijn func
tionalistische karakter nog steeds zeer 
modern; zeker in zijn oorspronkelijke 
gestalte met de aanbouwvleugels, waarin 
kantoren en werkplaatsen waren onder
gebracht. 
Omdat wij dit monument goed vinden 
passen in Ruimtelijk, het blad over 
(moderne) architectuur en monumenten, 
én om de toren uit z'n verdomhoekje bij 
de NS te halen hier wat extra aandacht 
voor het verleden en een mogelijke 
nieuwe toekomst. 

De Nederlande Spoorwegen hebben tot 
het uiterste verzet aangetekend tegen 
plaatsing van de toren op de rijks
monumentenlijst. Op 29 mei jl. diende 
voor de Utrechtse rechtbank het· beroep 
dat de NS hadden aangetekend tegen de 
aanwijzing van de toren tot rijksmonu
ment. aast de NS en haar advocaat 
waren vertegenwoordigd de Rijksdient 
Monumentenzorg, de gemeente Roer
mond, de Stichting tot Behoud van 
Monumenten van Bedrijf & Techniek in 
het Zuiden van het Land en het Monu
mentenhuis Limburg (en op de achter
grond de Stichting Ruimte). 
De advocaat van de NS kwam met oude, 
niet terzake doende dan wel feitelijk on
juiste argumenten opdraven. Zo zou de 
toren in 'erbarmelijke staat' verkeren, 
zouden de kosten voor herbestemming 
en onderhoud exorbitant hoog zijn, 
evenals het onderhoud, en zou de toren 
gewoon het beschermen niet waard zijn. 
Argumenten die gemakkelijk weerleg
baar waren. 

Dat vond de rechter ook, want de 
bezwaren van de NS zijn inmiddels 
verworpen . Daar kunnen de S dan 
vervolgens overigens weer tegen in 
beroep gaan, maar ook als ze dat niet 
doen, is de· toren weliswaar voorlopig 
gered, maar heeft hij nog niet echt een 
nieuwe toekomst. Hij staat namelijk 
letterlijk nog steeds in een verloren 
hoekje en krijgt van de S geen 
nieuwe kansen, ook al zijn er gegadig
den voor een nieuwe bestemming. 
Als de NS niet hadden dwarsgelegen 
had dit hergebruik wellicht al zijn 
invulling kunnen krijgen. Het 'ding' 
ligt er nu onooglijk en verpauperd bij, 
wat natuurlijk ook een methode is om 
verder verval en op den duur afbraak 
te bevorderen. 

De civiel-ingenieur Sybold van Rave
steyn (1889-1983) heeft het merendeel 
van zijn werk als architect afgeleverd 
in dienst van S, waar hij vooral be
trokken werd bij projecten met een 
technisch karakter: seinhuizen, goede
renloodsen, watertorens e.d., maar 
ook stations, zoals bijvoorbeeld het 
inmiddels gesloopte station van Den 
Bosch. Hij heeft zich echter ook ont
popt als bouwer van woningen, 
wooncomplexen en als interieur
ontwerper. 
De watertoren in Roermond betreft 
een vroeg werk van hem. Het heeft 
een hoge zeldzaarnheidswaarde 
gezien het beperkte overblijfsel van 
zijn oeuvre én als beduidend industri
eel-archeologisch relict uit de tijd van 
de sto.omtractie. 

Het zou een fraai begin kunnen zijn 
van de (her)ontwikkeling van het 
stationsgebied (die overigens al zo 
lang op zich laat wachten) om een 
passende functie voor dit zeldzame 
relict te vinden. Misschien is het zelfs 
mogelijk één of beide oorspronkelijke 
waaiervormige vleugels, die in de 
oorlog zijn vernietigd, te reconstrue
ren. De Nederlandse Watertoren
stichting kan hierin vast adviseren. 
Een mooie kans voor gemeente en NS 
in onderling overleg? • 

Literatuur en foto's: 
-Handboek Spoorwegteclmiek, zonder jaartal 
-Farm, Zeilschrift fiir ges laltende Arbeit, 1931 
- W. Jas . de Gruyter: Sybold van Ravesteyn; 

in: Elsevier's Geï/lustreerd Maandschrift, 
juli-december 1932 

Van boven naar beneden: 
- de toren met kantooN/eugels in I 928 
- vanaf de zuidzijde gezien 
-vanaf de noordzijde een 'eigentijdse 

toren' annex fietsshop toegevoegd 
Foto 2 en 3: Bert Thomassen 



> Gerard van de Garde (tekst) 
Arjo Brouns (foto's) 

U kent ze wel, die degelijk 
gebouwde villa's en heren-
huizen uit de jaren dertig. Forse, steile puntgevels 
met brede dakgoten en luifels boven de voordeur, 
massieve muurvlak ken, zware kozijnen met glas
in-loodruiten en, als u goed kijkt, metselwerk dat 
je in gebouwen uit andere perioden nauwelijks ziet. 

Het voegselligt diep, de bakstenen zijn relatief plat 
en breed en gemetseld in kettingverband: lang -
lang - kops - lang - lang - kops en daarboven kops -
lang - lang - kops - lang - lang. 
In heel Nederland kom je deze gebouwen van de 
late Amsterdamse School tegen. (Buiten Nederland 
vind je ze trouwens vrijwel nergens, afgezien van 
gebouwen in een verwante stijl in België. Een bij 
uitstek Nederlandse stijl dus waar we wat ons 

VoogdUstraat 43: rUk versierde woning (o.a. met geglazuurde 
baksteen) van architect J. Bongaerts 

6 

Amsterdamse 
en bellen 

betreft zuinig op mogen zijn.) Ook in Roermond zijn tientallen 
voorbeelden te vinden. De wijk Roerzicht, de driehoek tussen 
Andersonweg/Minderbroederssingel, Lindanussingel en de 
Roer, is zelfs overwegend in de stijl van de Amsterdamse 
School gebouwd (ook iets om zuinig op te zijn, zo'n omvang-

. rijk complex). 

Angry young architects 
De Amsterdamse School wortelt in het werk van drie jonge 
medewerkers van het bureau van de Roermonds-Amster
damse architect Eduard Cuypers (de neef en leerling van 
Dr. Pierre): M. de Klerk, J.M. van der Mey en P.L. Kramer. 
Samen ontwierpen ze het Scheepvaarthuis in Amsterdam 
(1911-1916), een statement dat nauwelijks minder krachtig 
was dan de Beurs van Berlage vijftien jaar daarvoor. 
Het gebouw was van binnen zo rijk geornamenteerd in hard
steen, glas en metaal dat je van ornamenten eigenlijk niet 
meer kon spreken: de muren, deuren, ramen en de ornamen
ten vormden samen één sculptuur. Voor het interieur en het 
speciaal ontworpen meubilair gold hetzelfde: het Scheep
vaarthuis was niet zozeer een functioneel gebouw met een 
mooie vorm en versieringen, maar vooral een Gesamtkunst
werk waaraan behalve de drie architecten ook tal van beel
dend kunstenaars hadden meegewerkt. 
Vanaf 1917 veroverden De Klerk, Van der Mey, Kramer en 
hun geestverwanten stormenderhand Amsterdam. In het 
kader van de Woningwet (1901) vond er veel sociale woning
bouw plaats en de Amsterdamse Schoonheidscommissie was 
geheel ingepalmd door De Klerk en de zijnen. Aannemers 
huurden de jonge architecten daarom in voor de gevels (de 
rest van de huizen bedachten ze zelf wel). Rond die tijd 
werkte Kramer bij de Dienst Publieke Werken van de ge
meente Amsterdam, waar hij vele tientallen bruggen ont
wierp. Anderen ontwierpen in dienst van Publieke Werken 
hekwerken, urinoirs, Gemeentegirobussen en transformator
huisjes. Half Amsterdam werd gerestyled . De Amsterdamse 
School was geboren. 
In 1923 overleed Michel de Klerk; hij wordt vanwege zijn 
originele vormgeving als de belangrijkste voorm,an van de 
Amsterdamse School beschouwd. Kort daarop werden de 
subsidies voor sociale woningbouw drastisch terug
geschroefd, waardoor er nauwelijks geld meer overschoot 
voor dure zaken als niet-rechthoekige vensters, gebeeld
houwde ornamenten, siersmeedwerk en speciaal gebakken 
stenen. Tegelijk begonnen architecten en aannemers in heel 
Nederland de stijl van de Amsterdammers over te nemen. 
Het gevolg laat zich raden: de late Amsterdamse School vanaf 
midden jaren twintig is minder uitbundig en gewoner dan de 
vroege uit de periode-De Klerk. Dat geldt ook voor de voor
beelden in Roermond; de oudste zijn volgens ons de in 1928 
gebouwde woningen op Andersenweg 18-22. 



toeters 

De grote versierders 
Voor ons, monumentenliefhebber van 
een kleine eeuw later, vonnen alle avant
gardistische architectuurstromingen van 
tussen pakweg 1895 en 1930 één familie. 
Je kunt Jugendstil onderscheiden, waarvan de geometrische 
va riant dicht aanligt tegen het Berlagiaanse rationalisme; 
de Amsterdamse School kun je bij de Art Déco indelen, 
een stijl die ook weer zijn wortels in de Jugendstil heeft. 
Uit de meer geometrische en rationele richtingen- en in 
reactie op de versierwoede van de ' floreale' Jugendstilvariant 
en de Amsterdamse School - kwamen De Stijl, de ieuwe 
Zakelijkheid en verwante moderne stromingen voort. Ook 
kun je in het werk van heel wat architecten eerst dit, dan dat, 
later zus en ten slotte zo aanwijzen. 
Maar voor de vernieuwende architecten zelf waren de onder
linge verschillen goed voor fe lle polemieken en vetes. 
De Klerk nam het de oudere Berlage (die pal stond voor 'eer
lijke' constructies en materiaalgebruik) kwalijk dat hij cement 
en staal niet als artistiek expressiemiddel benutte. De iets 
jongere archi tecten van de ieuwe Zakelijkheid verweten de 
Amsterdammers op hun beurt 'vormenwellust' en 'schortjes
architectuur' (vanwege die gevels voor de sociale-woning
bouwprojecten). 
Hoe ftmdamenteel of betrekkelijk de verschillen met andere 
vooroorlogse architecten ook zijn, De Klerk en zijn geestver
wanten waren de grote versierder van hun tijd. In hun meest 
radicale ontwerpen versmelten constructie en ornamenten tot 
één fantasievol geheel, in de latere gebouwen vormen karak
teristieke ornamenten de omlijsting voor een krachtige totaal
vormgeving. 

Ook in Roermond 
In Roermond is de Amsterdamse School vertegenwoordigd 
met werk van architecten uit de regio zoals J. Klaarenbeek, 
C. Franssen en vooral de Roermondenaar J. Bongaerts. 
Van deze laatste staat een hele reeks gebouwen op de nomina
tie om tot monument te worden verheven. Ook aan deze pan
den zijn kenmerkende versieringen zoals traliewerk, vlaggen
stokken en ongebruikelij ke metselverbanden te bewonderen. 

Eén kenmerkend stijlelement van de Amsterdamse School is 
trouwens vrijwel uit Roermond 
verdwenen: de horizontaal ver
deelde ' ladderram en'; op het 
adres Graaf Reinaidstraat 6 is nog 
iets vergelijkbaars te zien. Bij de 
woningen aan de Voogdijstraat 
werden de oorspronkelijke meta
len raamkozijnen ve rvangen 
door houten exemplaren. 

In een volgend nummer van Ruimtelijk 
willen we u meenemen naar één (of 
~eer) van de Roermondse topstukken 
van de Amsterdamse School. • 

Van J. Bongaerts is ook de rU woningen aan het eind van de 
Minderbroederssingel: eenheid in verscheidenheid o.a. door 
smeedUzeren ornamenten 

Foto pag. 6 boven: detail van 
deurornament (smeedwerk) 
Minderbroederssingel 62 
Foto bovenaan deze pagina: 
smeedUzeren balkon in de 
Bisschop Boermansstraat 
Foto hiernaast: 
kelderrooster van het pand 
Bisschop Boermansstraat 22 



We hameren in onze artikelen geregeld op de monumentale positie van de stad 
Roermond en de waarden die de monumenten aldaar vertegenwoordigen. 
Hoe monumentaal is de stad nu eigenlijk in vergelijking met andere steden in het 
land en valt daar wel iets objectiefs over te zeggen? 

Monumenten in cijfers 

> Willem Cartigny 

Met het aantal monumenten van een stad is niet 
alles gezegd m.b.t. het historisch karakter ervan. 
De historische waarden zijn ook af te leiden uit een 
gaaf bewaarde middeleeuwse structuur, het stra
tenpatroon, ouderdom en dergelijke. Toch is het 
aantal monumenten een redelijke graadmeter en in 
ieder geval een tamelijk objectief gegeven om 
steden te vergelijken. 

Het NCM (Nationaal Contact Monumenten) is de 
landelijke koepel van monumentenorganisaties in 
Nederland. Jaarlijks geeft het NCM het Monumen
tenjaarboek uit met daarin tal van monumenten
gegevens. 
Bij het NCM zijn± 350 monumentenorganisaties 
aangesloten, waaronder ook de Stichting Ruimte. 

Steden die in de 
NCM prominent 
vertegenwoordigd 
zijn, zijn op de 
eerste plaats 
Amsterdam (met 18 
organisaties), en op 
een gedeelde 2e tot 
en met 4e plaats 
Groningen, Leeu
warden en ... 
Roermond (elk met 
8 organisaties). 
Voorwaar een 
vooraanstaande 
positiè voor een 
kleine provincie
stad. Roermond 
komt daarmee ruim 
voor monumenten
steden bij uitstek 
als Maastricht, 
Utrecht, Haarlem of 
Leiden. 

Nu hoeft het aantal monumentenorganisaties in 
een stad natuurlijk niet bij voorbaat een gunstig 
teken te zijn voor de monumentale positie ervan. 
Het kan ook een teken van verdeeldheid zijn, of 
een teken dat de monumentenzorg in een stad een 
steen des aanstoots vormt. 
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Monumenten: een dikke voldoende 
In Limburg is Roermond volgens het overzicht van het NCM 
de Se gemeente qua aantallen rijksmonumenten en op lande
lijk niveau de 52e. Hierbij moet aangetekend worden dat in 
deze posities de panden van het Monumenten Selectie Project 
(MSP) voor Roermond 
nog niet verdisconteerd 
zijn. Het MSP beoogt 
monumenten uit de 
periode 1850-1940 te 
selecteren en voor 
bescherming aan te 
wijzen. Elders is het 
MSP afgesloten en 
tellen de nieuwe 
monumenten al mee 
(het project wordt 
namelijk streeksgewijs 
in uitvoering gebracht). 
Zuid-Limburg bijvoor
beeld heeft het MSP 
voor een deel al achter 
de rug waardoor met 
name Margraten, 
Wittem en Valkenburg hoog scoren. 
Na de verwerking van de MSP-panden voor Roermond in het 
totale aantal rijksmonumenten zou de stad 2e op de Limburg
se lijst worden en landelijk ergens tussen de 30e en 40e plaats 
komen. Dan hebben we het louter over de aantallen rijks
monumenten. 
Je zou natuurlijk ook de verhouding tussen het aantal rijks
monumenten en het aantal inwoners kunnen weergeven. 
Een tamelijk willekeurig aantal gemeenten met meer dan 100 
rijksmonumenten, dat vooral gekozen is vanwege de uiter
sten, vormt dan samen het volgende staatje: 

stad 1 rijksmonument per 

Thorn 24 inwoners 
Middelburg 35 inwoners 
Maastricht 82 inwoners 
Amsterdam 104 inwoners 
Utrecht · 195 inwoners 
Roermond 285 inwoners 
Amersfoort 342 inwoners 
Arnhem 1215 inwoners 
Nijmegen 1461 inwoners 
Rotterdam 1835 inwoners 

Na verwerking van de MSP-panden stijgt Roermond met stip 
naar een positie nog vóór Utrecht: 1 rijksmonument op 
ongeveer 180 inwoners. 



og wat cijfer~es: 
Roermond is een van de steden met een Beschermd 
Stadsgezicht en wel een omvangrijk Beschermd Stads
gezicht. Er zijn ruim 30 gemeenten met meer dan 1000 
panden in hun Beschermd Stadsgezicht. Voor Roermond 
is dat aantal 1324, wat nog eens de betekenis van dit 
Beschermd Stadsgezicht onderstreept. 
Voor alerte beleidsmakers mag dit een steun in de 
rug zijn bij het zuinig en adequaat omgaan met dit 
Beschermd Stadsgezicht en met vernieuwbouwplru;men 
in dit stadsdeel. 

Gemeentelijke 
zorg : zeer 
dunnetjes 
Anders dan bij de 
rijksmonumenten 
scoort de stad 
Roermond voor 
wat betreft het 
aantal gemeente
lijke monumenten 
zeer pover: zo'n 
15 gemeenten in 
Limburg gaan 
haar voor, waar
onder Maastricht 
(meer dan 500 
gemeentelijke 
monumenten), 
Schinnen (166), 
Weert (161), Venlo 

(144), Susteren (140) en Roerdalen (100) . 
Roermond heeft er slechts 36 en de aanvulling van de 
lijst ligt al vele jaren stil, ondank raadsbesluiten dat een 
en ander allang zijn beslag had moeten krijgen. We zul
len dit maar onder het kopje ' voortvarend' gemeente
beleid rangschikken! 

Er zijn± 30 steden die een gemeentelijk archeoloog in 
dienst hebben. Daar zijn steden bij die veel minder 
monumenten hebben dan Roermond, zoals Eindhoven, 
Arnhem, Rijswijk, Vlaardingen, Sittard en Heerlen. 
De Rijksdienst voor Onderzoek van de Bodem (ROB) 
heeft Roermond aanbevolen een eigen archeoloog in 
dienst te nemen, gezien het rijke bodemarchief van de 
stad. De gemeente heeft dat in studie genomen, wat 
ongetwijfeld betekent dat we reali ering deze eeuw dus 
zeker niet meer zullen meemaken! 

In dit overzich~e past gezien de prominente positie van 
monumentaal Roermond ook wel een vergelijking 
tussen de monumentenformatie van diverse 
monurnentensteden. We betogen al jaar en dag dat deze 
formatie in Roermond zwaar beneden de maat is en dat 
dat ten koste gaat van de uitvoering van het vastgelegde 
beleid. Oordeelt u zelf aan de hand van de volgende 
steekproef over het aantal medewerkers (uitgedrukt in 
full-time equivalenten oftewel ft e) per rijksmonument: 

stad 

Alkmaar 
Haarlem 
Rotterdam 
Zwolle 
Amersfoort 
Utrecht 
Gouda 
Sittard 
Den Haag 
Leiden 
Roermond 

formatie 
in fte 

8 fte 
15 fte 
4 fte 
6 fte 

4,8 fte 
16 fte 
4 fte 

1,5 fte 
9 fte 

10 fte 
1 fte 

rijks- verhouding 
monwnenten 

333 1:42 
1000 1:64 
259 1:65 
390 1:65 
322 1:69 

1171 1:73 
303 1 : 76 
114 1:76 
987 1: 109 

1122 1: 112 
151 1: 151 

Ofschoon de selectie van bovenstaande gemeenten 
enigszins willekeurig is, is ze toch indicatief voor 
middelgrote tot grote monumentengemeenten (waartoe 
Roermond ook behoort). De conclusie lijkt dan ook 
gerechtvaardigd dat Roermond bepaald aan de lage kant 
zit wat betreft zijn monumentenforma tie. Dat beeld 
wordt alleen nog maar ongtmstiger na de afronding van 
het MSP en MRP: de verhouding wordt dan ongeveer 
1 fte op 240 rijksmonumenten. 

Niet in verhouding 
Alles bij elkaar genomen 
komt Roermond er be
kaaid af. De stad heeft 
een prominente positie 
wat betreft haar aantallen 
monumenten en monu
mentaal karakter; maar 
de gemeentelijke inspan
ningen om daarmee iets 
te doen zijn daarmee niet 
in verhouding. 
De gemeentelijke lijst is 
een lacher~e. De formatie 
is zo zwaar onder de 
maat dat de achterstand 
steeds groter wordt en de 
in gemeentebezit zijnde rijksmonumenten zijn deels 
zwaar verloederd. Een gemeentebeleid om de monu
mentale positie van de stad uit te buiten, onder andere in 
toeristisch en planologisch opzicht, is er niet. 
Wie zei daar ook al weer dat de gemeente genoeg doet 
aan monumentenzorg? • 

De foto:S bij dit artikel zijn allemaal in Roermond gemaakt 
door Bert Thomassen 



Nog vóór publicatie van 
deze foto is deze 

Jugendstil vlaggemast 
aan een te slopen pand 

aan de Roersingel 
al verdwenen 

> Willem Cartigny 

De stand van zaken: er is inmiddels intensief overleg ge
voerd tussen gemeente, projectontwikkelaar, architect, pro
vincie en de Rijksdient Monumentenzorg op basis van de 
voorstellen van bemiddelaar Kees Rijnboutt, voormalig rijks
bouwmeester. Die voorstellen komen erop neer dat de ge
plande flats dwars op de rooilijn van de baan zijn en ver
vangen worden door gevarieerde woningbouw conform de 
rooilijn. Het achterhuis-Cillekens zal grotendeels gespaard 
blijven en in het plan geïncorporeerd worden. De parkeer
garage wordt aanzienlijk kleiner; hoeveel kleiner hangt nog 
van verdere onderhandelingen met Stichting Ruimte af. 
We hebben ondertussen laten weten deze voorstellen een 
goede basis te vinden om verder met de gemeente te over
leggen. Overigens vinden we dat het lopende bestemmings
plan voor de Roersing~l ingetrokken dient te worden en dat 
de Markt geheel parkeervrij moet worden. 

Verder willen we u niet het veelzeggende citaat uit de stu
die 'Waterfronten' van P. Nijhoff uit 1996 onthouden. In dit 
boek over 44 steden aan het water, waarvan voor Limburg 
enkel Maastricht en Roermond, staat o.a. het volgende: 
"Parkeren en andere verkeersvoorzieningen blijven een algemene 
bedreiging van waterfronten. De tussen de stad en water gesitu
eerde parkeerruimten in qua grootte uiteenlopende steden als 
Montfoort, Maassluis, Harlingen en Roermond zijn stedebouw
kundig storend ... " 

Inmiddels is het bouwhistorisch rapport over het complex
Cillekens afgerond en beschikbaar. Voor degenen die nog 
niet overtuigd waren van de waarde hiervan nemen we 
graag enkele zienswijzen hieruit over. Het onderzoek is uit
gevoerd door het Monumentenhuis Limburg en het advies
bureau Ad Rem en heeft behalve op het bedreigde achter
gedeelte ook betrekking op het onbedreigde voorgedeelte 
aan de Neerstraat, dat hier verder buiten beschouwing blijft. 
Het ensemble voldoet "in hoge mate" aan de criteria voor 
rijksbescherming en de hoogbouw h eeft "een grote 
zeldzaamheidswaarde", evenals het aanwezige smalspoor. 
Enkele citaten: 
"Het ontstaan in 1900/1901 maakt de hoogbouw tot de oudst 
bekende betonconstructies in deze provincie, terwijl ze ook binnen 
de landelijke staalkaart tot de vroeg(st)e exemplaren behoort". 
"De toepassing (van het smalspoor) bij een relatief klein stads
complex als het .onderhavige, waar productie, groothandel, winkel 
en afzet voor een aanzienlijk deel in één bedrijf waren gecombi
neerd, kan als uiterst zeldzaam betiteld worden". 
Dat laatste vormt een " ... getuigenis van de ontwikkeling van de 
industrie en handel ... " waardoor het complex als geheel cul
tuurhistorisch hoog scoort. Samenvattend: "Binnen de hoge 
waardering van het totale complex kan in zoverre nog een hiërar
chie aangebracht worden, dat met name winkel/woonhuis, toon
zaal, pakhuis en loods van bijzondere betekenis geacht mogen wor
den . Dit maakt het vraagstuk van de mogelijke herbestemming 
niet eenvoudiger, maar wel in creatief opzicht spannender, waar
door de historische binnenstad uiteindelijk aan hoogwaardige op
lossingen op stedebouwkundig, monumentaal en architectonisch 
gebied zal kunnen winnen". 
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Vervolg 
Roersingelproject 
dee/3 

Op onderdelen wordt nog aanvullend onderzoek aanbevolen, 
onder andere inzake het hier en daar unieke interieur. 
Roermond is (weer) voor een sloopschandaal behoed en heeft 
er een kostbaar (rijks)monument bij, niet zozeer dankzij, maar 
ondanks de gemeente. • 

Hieronder vindt u een artikeltje uit NRC Handelsblad van 18 juni 
jongstleden over een analoog plan in Nijmegen dat inmiddels is afge
blazen wegens gebrek aan kwaliteit. 

Nijmegen ziet af van 

omstreden woontorens 
Door onze correspondent 
Nijmegen, 18 juni. • Er zouden zes grote woontorens 
komen, het worden slechts appartementen en 'stads
woningen' die "zich voegen naar de historische binnen
stad". Het zou 'Flash Gordon' gaan heten, het wordt 
gewoon 'Hessenberg'. In Nijmegen is deze week het 
nieuwbouwplan voor de Hessenberg officieel gepresen
teerd aan de buurtbewoners. 

Het plan is ontwikkeld als alternatief voor het nieuw
bouwproject Flash Cordon, dat al in 1991 werd ontwik
keld, maar dat vanaf het begin op felle protesten stuitte 
van omwonenden en maatschappelijke organisaties in 
Nijmegen. Flash Gordon was een bekroond ontwerp in 
een Europese architectuurprijs en voorzag in de bouw van 
zes grote woontorens bovenop een grote ondergrondse 
parkeergarage in de Benedenstad. Voor de bouw, waarmee 
de raad al had ingestemd, zou het monumentale Weeshuis 
(waarvan delen stammen uit de Middeleeuwen), de Titus 
Brmdsma-kapel en vijftien onlangs gerenoveerde wonin
gen gesloopt moeten worden. De bouw zou vijftig miljoen 
gaan kosten. 
De gemeenteraadsverkiezingen in maart zorgden voor een 
ommekeer. Er kwam een college waarin: beha! ve PvdA en 
CDA ook GroenLinks zitting nam en die wist te bewerk
stelligen dat er een alternatief ontwikkeld mocht worden 
voor Flash Cordon. Dat alternatief werd gisteren gepresen
teerd. Het belangrijkste verschil met het oorspronkelijke 
bouwplan: het Weeshuis, de kapel en de gerenoveerde 
woningen blijven staan. Architect D. Pouderoyen maakte 
een ontwerp waarin het Weeshuis volgens hem "op ver
antwoorde wijze" wordt omgebouwd tot een complex met 
luxe appartementen. 
Het groen rondom het Weeshuis -waar de woontorens 
moesten verrijzen- wordt een parkje. Om het park wor
den in het alternatief appartementen en 'stadswoningen' 
gebouwd, gestapelde woningen met de voordeuren op de 
begane grond. Ondergronds zijn er parkeerplaatsen voor 
de bewoners; op het Joris Ivensplein wordt een parkeer
garage gebouwd als vervanging van de garage die onder 
de woontorens gepland was. . 



Grote 
Een 

Monumenten 
kleine 

in 
reeks 

Roermond 

> Dennis Janssen 

De tien boekjes uit de onlangs voltooide 
serie Grote Monumenten in Roermond 
behoren qua opmaak en illustraties tot de 
aardigste uitgaven in de inmiddels al 
lange reeks van Roermondensia. De 
boekjes zijn uitermate geschikt voor het 
bereiken van een grotere groep liefheb
bers, ook qua prijsstelling. 
De eerste deeltjes waren wat betreft 
onderwerp niet echt verrassend. Bekende 
kerkelijke monumenten (de Munsterkerk, 
de Kathedraal, de Caroluskapel en de 
Minderbroederskerk) passeerden nog
maals de revue, samen met profane 
gebouwen als het stadhuis en het Prinsen
hof. Interessanter werd het toen de 
Teekenschool meteen na de restauratie 
werd opgenomen in de galerij der grote 
monumenten. Ook bijzonder was het dat 
het Oude Kerkhof, de Kapel in 't Zand en 
tenslotte de Kapelierlaan na de renovatie 
in de reeks werden opgevoerd. 

Vormgever Joep Pohlen verdient een 
pluim voor de manier waarop hij vrijwel 
consequent een mix van foto 's in zwart
wit en kleur toepaste én voor de vorm
geving van voor- en achterkant. 
Zo constant als de vormgeving is, zo wis
selvallig zijn echter de geschreven bijdra
gen van telkens andere auteurs. Hier was 
wat bijsturing wellicht wenselijk geweest. 
Maar goed, al met al een prima serie die 
na tien afleveringen naar meer smaakt. 

Wat betreft onderwerpen had 
deze reeks nog lange tijd 
vooruitgektmd. Wie schetst 
dan ook onze verbazing over 
het feit dat de serie wordt 
voortgezet, maar niet meer 
exclusief voor het Roer
mondse? Afleveringen over de 
Martinuskerk in Weert en de 
Abdijkerk van Thorn zijn al 
uit. Roermond krijgt wellicht 
nog een elfde deeltje met van 
alles wat(?!) en dan is het 
'over en uit'. Wie weet gaat de 
formule toegepast worden 
voor grote monumenten in 
héél Limburg. De vraag rijst of 
het verrassingselement erin 
kan blijven als de serie 
provinciale allures krijgt. De 
kans is groot dat Grote Momt
menten in Limburg een serie 
wordt over 'de bekende 
monumenten' die al zo vaak 
be chreven zijn. We hadden 
het kunnen weten: 
de stichting die deze reeks 
uitgaven verzorgt heet 
Limburg Natuurlijk, en niet 
Roermond Natuurlijk. • 

De reeks Grote Monumenten in 
Roemzond bes taat uit de volgende 
10 delen: 
- De Munsterkerk 
- Het Prinsenhof 
- De Kathedraal 
- De Kapelierlaan 
- Kapel in 't Zand 
- Het Oude Kerkhof 
- Het Stadhu is 
- De Caroluskapel 
- De Minderbroederskerk 
- De Teekense/tooi 
en is een productie van 
Bavo Cr01nbac!t Produkties. 
Ze wordt uitgegeven door de 
Stichting Limburg Natuurlijk. 



Losse tegels I 
Een rubriek met allerlei venneldens
waardige 'kleinigheden': achtaliteit, 
aankondiging, oproep of bericht. 
Van ons of van de lezers. Dus ook 11 

kunt bij ons 'een tegel lichten'. 

Onderhoud monumenten 
De gemeente heeft laten weten van 
plan te zijn een beleid te willen gaan 
voeren voor de aanschrijving van 
eigenaar van (rijk )monumenten 
die hun pand slecht onderhouden. 
Dat vinden we een prima idee. 
We hebben de gemeente daarom 
geadviseerd te beginnen met de 
gemeente zèlf - al grootste eigenaar 
van deze panden en als notoir slecht 
beheerder ('t Ham, Roersingel
panden, Christoffelhuis, de voorma
lige Muziekschool enz.) 
Tevens hebben we de gemeente 
aangeschreven omtrent de belab
berde staat van de ruïne de Ouborch 
in Merum, waar chijnlijk het oudste 
monument in Roermond. Het aan
zienlijke restant van een vierkante 
woontoren verkeert sterk in verval 
en behoeft dringend onderhoud. 
Er is onlangs geld noch moeite 
gespaard om het landhuis en land
goed eromheen te renoveren (zie 
Ruimtelijk nr. 1 van dit jaar), overi
gens op een manier die niet bepaald 
ons enthousiasme heeft, gezien 
onder andere de sloop van de waar
devolle inventaris en een deel van 
de beplanting. Het waardevolste 
deel echter van dit ensemble, de 
ruïne, behoeft dringend conserve
ring. De eigenaar zou, in dit monu
mentenjaar van het onderhoud, wat 
kunnen goedmaken van eerdere 
miskleunen! WAC 

® 

Reliëf 
Zoals bekend bouwt verzorgings
centrum RCG op de hoek Munster
plein-Munsterstraat binnenkort een 
inloopcentrum en appartementen 
voor senioren. Daarvoor zal een 
zestal woonhuizen gesloopt worden. 
Een van die huizen, Munsterstraat 
17, heeft boven de ingang een 
roodbruin keramisch reliëf. 
Het reliëf steelt een man en een 
vrouw voor. Volgens de beschrijving 
vanG. Venner in het boekje Kleine 
Monumenten in Roermond (1974) 
houdt de man een opgerolde teke
ning in de hand en de vrouw een 
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Foto: Arjo Brouns 

baksteen. Tussen beiden bevindt 
zich een stapel~e van drie bakste
nen. 
Het reliëf werd ca. 1949 gemaakt 
door Joep Thissen voor een architect 
die daar toen woonde. Joep Thi sen 
is ook de maker van o.a. de beelden 
die de tunnel naast het tation sieren 
en van het Christoffelbeeld op de 
Kathedraal. 
Een lezer schreef ons dat hij zich 
ongerust maakt over het kunstwerk 
in de Munsterstraat Wordt het bij de 
sloop van het pand voorzichtig ver
wijderd of als puin afgevoerd? 
We vrezen het laatste, want dat is 
gebruikelijk in Roermond, maar we 
hopen dat het eerste ooit gebruike
lijk wordt in deze gemeente. Zou het 
helpen dat een kleinzoon van Joep 
Thissen wethouder is? DJ 

® 

In den Gouden A ppel 
Op 31 augustus jl. is na bijna drie 
jaar het horeca-etablissement In den 
Gouden Appel aan de Markt her
opend. Het nieuwe proeflokaal is 
door de uit Hilversum afkomstige 
eigenaars Nico van Middelkoop en 
Emmy Blanke geheel gerenoveerd 
en opnieuw ingericht. 
De voorgevel van In den Gouden 
Appel en de ramen in de gevel aan 
de Hanegats zijn een voorbeeld van 
Jugendstil. De huidige gedaante van 
het pand is rond ongeveer 1905 
ontstaan bij een verbouwing van de 
red1terhelft van een dubbel middel
eeuws woon-winkelhuis met punt
gevel. De kelder met tongewelf is 
waarschijnlijk nog middeleeuws en 
het aangrenzende pand Markt 18 
bevat nog sporen van de puntgevel. 
Van de inrichting uit de Jugendstil
tijd is helaas niets bewaard geble-

ven. Aanvankelijk is het pand in 
gebruik geweest als manufacturen
handel, later heeft het diverse café 
gehuisve t. De huidige inrichting 
sluit stilistisch niet aan bij de gevel, 
maar bevat wel antiek meubilair. 
Zo bestaat de toog uit twee oude 
kaastoonbanken die o.a. in de voor
malige Flevohof in gebruik zijn 
geweest. 
Mooi dat deze Jugendstilgevel bij de 
renovatie gerespecteerd i en dat het 
pand weer een passende bestem-
ming gekregen heeft. GvdG 

® 

Colofon 

Ruimtel ijk verschijnt vier maal per jaar 
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