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Column 
Vanaf mt verschijnt op deze plaats een 
column ondertekent met PdC. Een 
afkorting die staat voor Peter de Cock. 
De columnist heeft bewust gekozen 
voor dit pseudoniem. Peter de Cock 
werd in 1751 gevangen gehouden in 
de kelders van het stadhuis. Toen zijn 
pleitbezorger hem wilde bezoeken, 
werd die onwel door de stank die uit 
het keldergat opsteeg. Zijn advocaat 
had een sterker gestel en hield het drie 
uur bij de gevangene uit, maar voelde 
zich toen ook ziek (Bron: 'Ach lieve 
Tijd'). 
Peter de Cock is door de eeuwen heen 
een schelm gebleven, die zijn stad op 
een Tij/uilenspiegelachtige wijze 
bekijkt. Leest u maar! 

Hanig gedrag 
Overal ter wereld vertonen politici hanig 
gedrag. Terwijl de boodschap die men 
uitdraagt soms meer lijkt op die van een 
kip zonder kop. Na de vierjaarlijkse 
vogeltjesdans 'kies mij, kies mij', wordt 
er na de 'jatale datum' meestal een an
der liedje gefloten. Muzikaal begaafde 
burgers kunnen hier en daar nog een 
flardje va11 de oorspronkelijke melodie 
herkennen, maar velen ervaren het als 
een heel ander stuk. Hoewel het gros de 
voorkeur geeft aan de benaming 'weer 
het oude liedje.' 
Hanig gedrag verhindert een Juisterend 
oor; het gekakel overstemt de argumen
ten. Dat heeft niet zelden de productie 
van een windei tot gevolg. En soms blijkt 
een lege dop de hoofdprijs. Dat bewijst 
dat politici ook maar mensen zijn en geen 
schepselen van een andere planeet. 
Nu naar Roermond. De gemeenteraad 
en het college moeten zich de komende 
tijd van de meest hanige kant laten zien, 
vind ik. Dat zou betekenen dat het inte
rieur van apotheek Haan in de Neer
straat op locatie behouden blijft! Moge
Jijkiteden om iets zinnigs met het pand 
te doen zijn er te over. Dus dat kan het 
probleem niet zijn. Jos van Rey en bur
gervader Herman Kaiser togen onlangs, 
met andere prominenten uit het Midden
en Noord-Limburgse naar het Haagse 
Binnenhof om premier Kok en minister 
Netelenbos te attenderen op een oud va
derlands gezegde: waar een wil is, is een 
weg. En zo is het maar net! 
Een creatieve oplossing zorgt blijvend 
voor graan op de molen van de 
Roermondse toeristenindustrie. 
Bij een succesvolle afronding mag de hele 
raad van mij zich een veer op de hoed 
steken. 

PdC 
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BUlage 
Bij deze uitgave krijgt u een extraalje. 
Het betreft de uitreiking van het eerste 
Ruimte-keurmerk, ons eerbetoon voor 
particulier initiatief aan verbetering van 
het stedelijk beeld van Roermond (werk
titel: Ruimteschildje). 
De voormalige Sint Jozef-basisschool in 
Asenray die in september de eerste on
derscheiding ten deel viel, wordt in die 
bijlage uitvoerig beschreven. 

De tweede onderscheiding gaat naar de 
heer en mevrouw Pennings die in twee 
fraaie panden in de Steegstraat te Roer
mond het accommodatiecentrum De 
Staete startten en beheren . De re -
peetvolle manier waarop de restauratie en 
de herinrichting hebben plaatsgevonden, 
rechtvaardigen het Ruimte-keurmerk. 
Geen bijlage daarover, maar wel een arti
kel over De Staete in dit nurnrner van 
Ruimtelijk. 

Oproep 
Wij ontvingen een (waar chijnlijk per 
ongeluk anonieme) brief met een aantal 
interessante suggesties en ideeën inzake 
het plan Roerdelta. De brief is gedateerd 
17 september 1998. Er wordt ons aange
raden om op tijd in te spelen op dit ge
meentelijke plan. Wat dat betreft kun
nen we de briefschrijver geruststellen. 
Al in het begin van dit jaar hebben wij 
ons bij de gemeente gemeld als ge"inte
resseerde inzake de planvorming en wij 
zullen door de gemeente dan ook be
trokken worden bij de verdere plan
vorming. Omdat we toch erg benieuwd 
zijn naar de verdere ideeën van de brief
schrijver roepen we hem/ haar bij deze 
op om zich bij de redactie te melden. 

Rectificaties 
In het vorige nurnrner schreven we over 
het kunstwerk tegen de geve l va n 
Mun terstraat 17 dat met sloop werd be
dreigd. Het blijkt echter 'zacht' gesloopt 
en krijgt een plek in de nieuwbouw van 
de Louisastichting in de Munsterstraat, 
aldus de directie. 
Joep Thissen die later op nummer 19 
woonde, maakte het voor de kunstenaar I 
architect Bob Booms die op dat ad re be
gin jaren vijftig woonde. 
Joep Thissen is een neef van de vader van 
wethouder Tof Thi sen, de familierelatie 
is dus niet zo direct als wij uggerreerden. 
De beroemde prof. Jo eph This en had 
twee zoons: Christoffel (Tof) en Jo ef (Sef) 
die ook in de kunstnijverheid werkzaam 
waren . De huidige wethouder is een 
kleinzoon van Tof. Joep Thi sen is een 
zoon van Sef. 

Op pagina 10 stond een foto van de vlag
gemast die onlangs verdwe n va n een 
slooppand aan de Roer ingel. Deze wa 
geen voorbeeld van Jugendstil, maa r een 
ontwerp van Jan Bongaerts in de tij! van 
de Amsterdam e School. 

Redactioneel 

Met nurnrner 4 van jaargang 3 van Ruim
telijk is er weer een complete jaargang op 
uw deurmat geva llen. Tenmin te al u het 
hele jaar een abonnement had. Deze jaar
gang kende een metamorfose in de vorm
geving. 
Terugkijkend naa r alle jaargangen is er 
duidelijk sprake van verbetering op meer
dere fronten. De vormgeving, inhoud, 
fotografie en afwerking van on blad, vin
den steeds meer waardering. Dat uit zich 
ook in een toename van de abonnees. Die 
vinden het eerstvolgende nummer in 
maart 1999 in huis. Wie zich nu abonneert, 
krijgt als welkomstgeschenk de vier num
mers van 1998 plus nr. 4 van 1997. 
Zolang de voorraad strekt. 

Iedereen die aan dit blad meewerkt doet 
dat belangeloos. De redactie en de mede
werkers van de Stichting Ruimte probe
ren zowel inhoudelijk als 'technisch' er 
iets moois van te maken. 
Het drukwerk wordt uit tekend verzorgd 
door de medewerkers vanARS Grafische 
Producties en Communica tie. Op deze 
plaats spreken we voor al die medewer
king graag nog eens onze dank uit. 
Onze lezers en medewerker wen en we 
mooie feestdagen en een goed en geluk
kig 'Ruimtevol' 1999. 
De redactie 



Ruimte-l<eurmerl< voor De Staete 
Tweede onderscheiding van Stichting Ruimte 

voor een bUzonder particulier initiatief 
> Dennis Janssen 

Hoewel de Stichting Ruimte zuinig is met haar keurmerk, 
want nogal kieskeurig, willen we toch met de uitreiking van 
een tweede niet te lang wachten. Er was namelijk een project 
waarvan het stichtingsbestuur unaniem vond dat het een 
keurmerk gekregen zou hebben bij de opening ervan, als dit 
keurmerk toen al zou hebben bestaan. Daarom reiken we 
alsnog op 22 december 1998 onze blijk van erkenning uit- met 
terugwerkende kracht - voor een bijzonder project: 
Accommodatiecentrum De Staete, Steegstraat 18/20 in 
Roermond, dat op 6 mei 1994 werd geopend. 

Zoektocht 
Toen Gerry (uit Weert) en Bas Pennings (uit Boxtel) besloten 
in Zuid- ederland een vergadercentrum te beginnen, wisten 
ze één ding zeker: het zou gehuisvest moeten worden in een 
pand met historische uitstraling in een dito (historische) 
omgeving. 
In vier steden gingen ze serieus kijken: Maastricht, Breda, 
Den Bosch en Roermond . Voor Roermond geen slecht rijtje om 
in te figureren, maar toch wel een beetje curieus. De andere 
drie steden zijn zoveel groter en lijken ook historisch gezien 
zoveel meer in de aanbieding te hebben. Tenminste dat zou je 
toch denken? 
Waarom werd het dan toch Roermond? 
Ten dele werd dat door het toeval bepaald: het bij benadering 
'ideale aanbod uit Roermond' kwam op het juiste moment. 
Anderzijds was er sprake van een geluk bij een ongeluk: 
omdat het Roermond als centrumgemeen te, behalve als 
koopstad, niet echt naar den vieze ging, waren hier in de 
onroerendgoedsector panden in de aanbieding die kwalitatief 
en qua prijs gunstig afstaken in vergelijking met duur, maar 
miserabel aanbod in de drie andere steden. 
Maar Roermond frappeerde ook. De heer en mevrouw Pen
nings troffen qua allure een veel grotere stad aan dan het 
inwonertal van Roermond suggereert. Een stadse uitstraling 
en beslist geen groot dorp . 
Ze zagen dat Roermond geografisch centraalligt in de provin
cie Limburg en dat die ligging zelfs in een groter perspectief 
nog centraler is, met de coördinaten bij Eindhoven, Nijmegen 
en Maastricht. 
Tenslotte bleek de goede bereikbaarheid van Roermond met 
name via het spoor van beslissende aard. 

De panden 
In 1893 zijn de panden Steegstraat 18 en 20 gelijktij
dig opgeleverd. Dit jaartal vinden we terug op een 
gevelsteen die tussen de twee ramen geplaatst is op 
de eerste verdieping van nummer 18. Boven de 
ramen staat ook nog in de timpanen te lezen: God 
verbiedt het geven niet. Vergeet dan ook den armen niet. 
Dit pand ligt met de smalle kant op de straat zoals 
dat gebruikelijk was in een laat-middeleeuwse stad 
en wellicht is dat de reden geweest dat de gevel is 
uitgevoerd in een neo-interpretatie van de Hol
landse Renaissance uit de 16e eeuw. Zelfs de 
natuurstenen plint rond de twee souterrainramen 
is uitgevoerd in de zogenaamde rusticastijl, een 
typisch renaissancestijl-element. 
Het ernaast gelegen huis op nummer 20 ligt breed 
op de straat. Het is uitgevoerd in een sobere eclec
tische stijl met als meest opvallend detail een bal
kon boven de ingang. Van dit pand wordt verteld 
dat het voor G. Raupp (burgemeester van Roer
mond van 1894 tot 1907) bestemd was om als zijn 
ambtswoning te dienen, maar dat hij er nooit is 
ingetrokken. 
Uit een oude advertentie is bekend dat dit pand in 
1930 door notaris P. van Cruchten verkocht is en 
dat ze daarna telkens tegelijk van eigenaar gewis
seld zijn. 
Vanaf 1967 huisvestten de beide panden het Katho
liek Militair Tehuis (KMT) om dat te blijven tot het 
begin van de jaren 90 toen de kazerne in Roermond 
definitief sloot en de stad geen garnizoensstad 
meer was. 

Puinhoop 
a meer dan 100 jaar gebruikt te zijn waren de 

panden in een slechte staat. Met name in de jaren 
zestig en zeventig toen de tijdgeest weinig eerbied 
had voor 19e eeuws cultuurgoed, is er veel schade 
toegebracht aan zowel in- als exterieur. Tot over
maat van ramp trof ook de aardbeving van 13 april 
1992 de panden nog. De top van nummer18kwam 
naar beneden. Muren en granieten vloeren scheur-
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den ... het duurde dan ook anderhalf jaar voordat de pan
den overgingen in de handen van Gerry en Bas Pennings. 
Dat zij de tocht terug in de tijd hebben afgelegd met de 
vraag: "hoe hebben de panden er oorspronkelijk uitgezien", 
getuigt van respect en durf. og te vaak worden zulke 
panden opgeknapt door ze de genadeklap te geven: de 
voorkant of het casco laten staan, de rest afbreken. 
Zo niet in dit geval. 

Restauratie met zorg 
ln ongeveer één jaar tijd kwamen verdwenen deuren en 
lambrizeringen terug. De mooie paneeldeuren werden 
ontdaan van hun gladde triplexplaten, het stucwerk 
kwam onder de verlaagde plafonds tevoorschijn of werd 
opni uw aangebracht waar het was verdwenen. De stuca
door die dat konden moesten uit België komen! 
De muur tussen entree/hal en Staetezaal werd her telden 
het trapje achter de voordeur ging weer 'rechtdoor'. 

peen oude tekening was een tuinveranda ontdekt die 
echter in werkelijkheid niet meer aanwezig was, maar nu 
'in stijl' en groter terug is. 
De muurdoorbraak tussen nummer 18 en nummer 20 op 
de eer te verdieping die indertijd ten ko te i gegaan van 
de chouwen, is niet hersteld omdat dit de Staetezaal net 
die ruimte extra geeft die nodig is voor de huidige bestem
ming. Vhet overige kan men gerust tellen dat het hele 
caplex de aandacht en zorg heeft gekregen die het ver
dient. Met als resultaat: een magnifieke ambiance die het 
'fin de siècle' waarin het complex gebouwd i doet herle
ven. 
Een en ander blijkt ook uit de enthousiaste reacties van 
bezoekers. Ondanks het feit dat interieur vóór de eeuw
wisseling vaak een weelderige overdaad aan details 
vertoonden, ogen ze hier niet druk. 
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Door een niet te nadrukkelijke kleur telling (lambrizering en 
wanden: crème, plafonds: wit) en het achterwege laten van 
het accentueren van sierlijke details, straalt het geheel toch 
rust uit. 

Geklop aan de deur 
ln de tijd dat de huizen gebouwd zijn, had men al voorloper 
van de huidige deurklink een combinatie van deurkruk en
klink. Aan de deurzijde die van je wegdraait als je 'm opent 
zat een klink en aan de kant die naar je toekomt een kruk. 
Een zeventigtal van die 'k/inkkrukken' was bij de restauratie 
nodig en dat maakte meerdere speurtochten op antiekmark
ten, zoals die van Tongeren, noodzakelijk. Daarbij moeten we 
ons ook nog realiseren dat èn de deuren èn de deurknoppen 
per verdieping anders waren. Elke verdieping hoger werd de 
uitvoering soberder, maar ook dit detail is consequent 
teruggebracht in de beide panden. 
Het zal duidelijk zijn waarin de meerwaarde zit van een 
restauratie als deze: oog voor detail! 

De Stichting Ruimte vindt de totale restauratie een voorbeeld 
dat veel navolging verdient. Het vergt enthousiasme en 
doorzettingsvermogen, maar het mooie eindresultaat maakt 
maakt alle werk en de zorgen eromheen goed. 
De uitreiking van het Ruimte-keurmerk met oorkonde vindt 
deze maand met een feestelijk tin~e plaat . • 

De foto op de voorpagina met de twee panden van De 
Staete is van Retera fotografie, film en video. 

Op pagina 2 en 3 ziet u delen van de gevel van nummer I 8. 
Om het opliggende voegwerk (de zgn. knipvoeg) te 
behouden, moest bU de gevelreiniging een speciaal mengsel 
toegepast worden: 30% zilverzand en 70%water. 
Pagina 4 laat op de bovenste foto zien dat een zoektocht 
- door de schilder- langs kloosters nodig was, om het 
beschadigde grote raam weer van hetjuiste glas-in-lood te 
voorzien. 
De onderste foto toont de unieke ligging van de veranda en 
het uitzicht vandaar op Kartuis en oude stad. 
Al deze foto:S zUn van Peter WUnands. 



Actie voor 
behoud 

interieur 
l<rijgt veel 

bijval 

> Paul Poel/ 

Al honderden handtekeningen heeft 
de initiatiefgroep verzameld die 
strijdt voor het behoud van het 
interieur van de voonnalige 
apotheek Haan aan de Neerstraat. 
Dinsdag 17 november werden deze 

Honderden 
1nwoners 
vragen om 
'wonderzalf' 
voor apotheek 
Haan 

Mathilde houdt van 

aangeboden aan het college van Hertenkop aan de voorgevel. Foto: Peter Wijnands 
B en W van Roermond. 

choonheid en veran
dert rtiets aan het in
terieur. Dat doen haar 
opvolgers, neef Frits, 
die de apotheek in 1945 
van zijn tante over
neemt, en la ter apothe
ker W. van Gemert ook 
niet. In het kader van 

Zorgvuldig slopen en opslaan c.q. opstellen in een museum is 
ook een vorm van behoud, maar dat staat de groep, voortge
komen uit de Roermondse Vrouwenraad, niet voor ogen. 
Het pand - waarin ruim 110 jaar een apotheek was gevestigd -
is nagenoeg geheel intact en datzelfde geldt voor het interieur. 
Een brok levende geschiedenis. 
De Vrouwenraad wil met de actie ook de herinnering levend 
houden aan Mathilde Haan, een van de eerste vrouwelijke 
raadsleden van ederland. 

Juweeltje 
Wie de apotheek ooit heeft bezocht weet dat het interieur een 
juweeltje is. Het is in de loop der tijd nauwelijks veranderd. 
Dat kostte wel vèel moeite door de veranderde wetgeving. 
Laboratorium en verkoopruimte waren vroeger niet geschei
den. Volgens de huidige wetgeving moet dat wel. Daarvoor 
moesten er compromissen gesloten worden. 

Ook de buitenkant is heel bijzonder. Het 
hert boven de ingang is een Westfaals 
apothekersteken. Het verwijst naar de 
zogenaamde Hirsch-apotheek, waar 
hertshoorn werd gebruikt al bestanddeel 
van bepaalde geneesmiddelen . Het hert is 
een stille verwijzing naar de vele Duitsers 
die de stad destijds tot haar inwoners kon 
rekenen . Roermond was rond 1890 s terk op 
Duitsland georiënteerd en telde veel Duitse 
immigranten. Deze ontvluchtten de talrijke 
oorlogen die de verschillende Duitse staten 
uitvochten na het vertrek van Napoleon . 

Verweesd 
De Duitse immigranten speelden een 
belangrijke rol in het maatschappelijk 
leven. Zij hebben tal van winkels en 
industrieën gesticht. 
Mathilde Haan neemt in 1916 als 30-jarige, 
na het onverwachte overlijden van haar 
vader Fredericus, de apotheek over. 

het Roersingelproject is 
de apotheek verkast naar de Graaf Reinaidstraat en 
blijft een uitzonderlijk monumentaal pand ver
weesd achter. 

Creativiteit 
u wordt er creativitei t gevraagd. Yvom1e de Vries, 

een van de initiatiefneem ters, denkt er aan om van 
het pand een soort 'tu ssenstop' bij stadswande
lingen te maken waar de deelnemers een kopje 
koffie drinken. Zo kurmen ze onder de wandel
pauze ook nog nostalgie opsnuiven en kem1isma
ken met een bijzonder stukje Roermond en een 
markante vrouw ui t de geschiedenis van deze 
eeuw. Het is een idee. Wellicht zijn er nog andere 
mogelijkheden. 
Tot op heden heeft Roermond niet veel ervaring 
met de herbestemming van monumentale panden. 

a tuurlijk kurmen we de Teekenschool van stal 
halen en het Centrum voor de 
KLmsten. Schitterend, dat die 
twee gebouwen voor de stad 
behouden zijn gebleven. 
Wat het pand Haan betreft gaat 
het om een kleinschalig iets. Een 
sieraad, waarvan ook nog niets 
aan het in ter ie u r· veranderd 
mág worden. Dat hebben we 
nog niet eerder meegemaakt. 
Wij laten ons verrassen. • 

De handtekeningenactie loopt 
nog steeds door: medio 
december had men al bijna 900 
handtekeningen verzameld en 
de steunbetuigingen blijven 
binnen komen. 

Een foto uit 1990. Het pand is 
tüdens de aardbeving beschadigd. 
Foto: Yvonne de Vries 
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Jan Bongaerts 
Roermonds architect uit 
de Amsterdamse School 

Jan Bongaerts kort voor zUn 
dood in 1968. 
Fotograaf onbekend 

> Gerard van de Garde (tekst) 
> Arjo Brouns (fotos) 

In de boeken en geschriften over de geschiedenis 
van Roermond wordt fan Bongaerts voorzover wij 
weten maar twee keer genoemd: terloops in een 
beschrijving van een door hem bezochte uitgaans
gelegenheid en in het bijschrift bij een groepsfoto 
('Staand: Jan Bongaerts, ... ') . 
Te weinig eer voor een architect die met een reeks 
Amsterdamse-Schoolpanden vertegenwoordigd is 
op de zogenoemde MSP- lijst van potentiële 
monumenten uit de jaren 1850-1940. 

In aansluiting op ons artikel 'Amsterdamse toeters 
en bellen' (Ruimtelijk 3, september 1998) wilden wij 
nu één of meer monumentale Amsterdamse
School panden in Roermond eens nader belichten. 
Dat leidde tot een zeer vriendelijke ontvangst in 
één van die panden, de vroegere woning van archi
tect Jan Bongaerts, door de huidige bewoners: 
Bongaerts' zoon Hub en zijn echtgenote. Zij kon

Hub Bongaerts en zUn echtgenote 
met een foto van het door Jan 
Bongaerts ontworpen interieur van 
het Royal Theater (1932) 

den veel van de ons 
bekende informatie 
over hun (schoon)
vader aanvullen, 
onder andere met 
biografische gege
vens, namen van 
opdrachtgevers, 
bouw- en werk
tekeningen en 
fotomateriaal. 
Redenen genoeg 
om ons oorspronke
lijke plan bij te stel
len en een artikel 
aan het werk van 
Bongaerts sr. te 
wijden . 

Jan Bongaerts 
(1893-1968), zoon 
van een Roermond-
se aannemer, 
bezoch t de Teeken
school en werd 
daarna volontair bij 

Dr. P.J.H. Cuypers, voor wie hij werkte aan de res
tauratie van de kerk in Oirschot Met een mooi 
getuigschrift belandde hij vervolgens op het bouw
bureau van de Nederlandse Spoorwegen in 
Utrecht. In 1920 begon hij zijn eigen bureau, in de 
ouderlijke woning aan de Brugstraat 
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Eén van de Bongaerts-panden op de MSP-IUst: de villa op de 
Kapelierlaan nr. 86 (1925) 

Samen met zijn concurrent J. Klaarenbeek liet hij een nieuwe 
stilistische wind waaien in Roermond: die van Expressio
nisme en Art Déco. In vroeg-expressionistische stijl bouwde 
Bongaerts onder meer het achterhuis van boekhanqel-Willems 
(Minderbroederssingel3), enkele villa's op de Kapelierlaan 
(nr. 108, nr. 116-118), de winkel op de hoek Zwartbroekplein
Mariagardestraat en het pand waar nu Lesly's Sportstudio 
gevestigd is (Willem II-singel22). 

Een vruchtbare crisis 
In 19i7 verhuisde de familie Bongaerts naar het door Jan 
gebouwde pand Hamstraat 21 (nu de servies- en geschenk
artikelenwinkel Pasch), dat al zichtbaar onder invloed van de 
Amsterdamse School gebouwd is. Deze variant van het 
Expressionisme c.q. de Art Déco paste hij in een groot aantal 
opdrachten toe tot ongeveer 1939. 
In 1932 verbouwde Bongaerts de Eiermijn aan de Hamstraat 
tot bioscoop: het Royal Theater. Hoewel er van het interieur 
inmiddels niet veel meer over is, zijn bijvoorbeeld de tegels en 
de trapafwerkir1g nog steeds een sprekend voorbeeld van 
Bongaerts' krachtige vormgeving. · 



Bongaerts' werken op de MSP-lijst dateren alle uit de econo
mische crisis (1929-1939), en je vraagt je af hoe in die arme tijd 
zulke statige, rijk geornamenteerde panden konden ontstaan. 
De lage lonen zullen wel een rol gespeeld hebben. De totale 
aanneemsom voor de drie kloeke woningen aan de Voogdij
straat voor G. Curvers (1933) was bijvoorbeeld nog geen 
f 34.000,- (waarvan dan 5% voor de architect bestemd was). 
Uit dezelfde tijd stammen de vier aaneengesloten winkel
panden op de Steenweg nr. 16 t/ m 16C (de huidige winkels 
Miss Etam, Somrner en Etos). Net als in de Voogdijstraat 
gebruikte Bongaerts hier smeedijzeren spiralen als versiering 
van vlaggenmasthouders en geglazuurde bakstenen. Tech
nisch modern is het gebruik van gietijzeren kozijnen. 
Een ander MSP-pand is het woonhuis Kapelierlaan 86. Dit 
gebouw is mede op de MSP-lijst geplaatst vanwege de 
creatieve geveloplossing. Het perceel is vr ij smal, maar door 
de plaatsing van de entree aan de zijkant en de ronde erker 
aan de straatkant lijkt de gevel breder en krijgt hij een zekere 
statigheid. Overigens zal dit pand waarschijnlijk de rijks
rnon urnentenstatus niet bereiken, zie het artikel op pagina 9. 

Tussen 1933 en 1936 verrezen de indrukwekkende herenhui
zen aan het eind van de Minderbroederssingel (nr. 62-72), 
bekroond door het pand De Wittenberg dat de ingang aan het 
begin van de Lindanussingel heeft. a zijn huwelijk in 1936 
ging Bongaerts hier zelf wonen. Bij de aanleg werden middel
eeuwse munten gevonden. Ook werd een deel van een onder
aardse gang volgestort, die mogelijk een verbinding vormde 
tussen de kathedraal en het franciscanessenklooster dat in de 
Middeleeuwen buiten de stadsmuur ter hoogte van de 
htüdige Deernseistraat stond. 
De rij huizen aan de Minderbroederssingel is bijzonder 
doordat hij bij een grote verscheidenheid in de gevels toch een 
evenwichtig en sterk geheel vormt. 
Er is niet precies bekend wat Bongaerts nog meer in de 
periode tot de Tweede Wereldoorlog gebouwd heeft. Bij de 
evacuatie in 1944 heeft hij grote delen van zijn archief vernie
tigd. (Die evacuatie bleek geen overdreven voorzichtigheid: 
De Wittenberg kwam letterlijk onder vuur te liggen; in de 
muren en lambrizering zijn de kogelgaten nog te zien.) 

Romantisch traditionalisme 
Eind jaren dertig raakte de stijl van de Amsterdamse School 
'uit' en stapte Bongaerts geleidelijk over op een romantisch 
traditionalisme dat teruggreep op oud-Hollandse vormen. 

Voorbeeld van Bongaerts romantisch traditionalisme uit de 
jaren vanaf 1940: de woning/praktUk voor (toen nog) tand
arts Ciaessen (Parklaan 30). later uitgebreid met de huidige 
praktUkruimte. 

Voorbeelden hiervan zijn wijnhandel Drehmam1s 
(Roerkade 2), de woning/praktijk van tandarts 
Boermans op de Parklaan en de elegante villa 
Avelengo in Maasniel, alle uit 1940. 
In dezelfde tijd ging hij zich meer verdiepen in his
torische architectuur en raakte hij betrokken bij res
tauratieprojecten. Tijdens de oorlog bracht hij in 
opdracht van de Rijksdienst voor Monumenten
zorg de historische kern van Thorn in kaart. 
In Roermond restaureerde hij in 1943 het gotische 
huis De Kar in de Brugstraat en maakte ook nog 
een nooit uitgevoerd ontwerp voor restauratie van 
het tweede gotische pand in de binnenstad, het nu 
lichtgeel en grijs geverfde pand met de muurankers 
'1571' in de Luifelstraat (restaurant Cascade). 
In de oorlogsjaren werd er weinig gebouwd en 
moesten architecten en aannemers het hebben van 
verbouwingen en verfraaïmgen. Zo verlegde Jan 
Bongaerts zijn activiteiten deels naar ontwerpen 
voor interieurs en meubilair. u was hij door zijn 
achtergrond (Cuypers, Amsterdamse School) 
sowieso een architect die gebouwen als Gesamt
kunstwerk zag. Als het even kon - afhankelijk van 
de opdrachtgevers- betrok hij ornamenten en 
interieurs bij zijn ontwerpen. Bongaerts ontwierp 
dat alles zelf, liet zijn tekenaars werktekeningen op 
ware grootte uitwerken en besteedde de realisering 
vervolgens uit bij kunstrüjverheidswerkplaatsen. 
Fraaie voorbeelden zijn o.a. twee met pelikanen 
versierde trappen (Lindanussingel 7, Parklaan 30). 

Na de oorlog volgde de hausse van de wederop
bouw. Op een aantal van die restauratie- en her
bouwprojecten wist Bongaerts het stempel van het 
romantisch traditionalisme te drukken, bijvoor
beeld aan de zuidkant van de Markt (de Canadian 
Stocks-winkel op nr. 1 en het pand-Stassar op nr. 5). 
Als in de toekomst bepaald wordt welke bouwwer
ken van na de MSP-periode als monument bescher
ming verdienen, maken verschillende Bongaerts
panden uit de jaren veertig goede kansen. 

Na de wederopbouw 
Na de wederopbouwperiode kwamen er opdrach
ten voor openbare gebouwen, zoals de Sint-Joseph
kerk (Leeuwen), de kerk van O.L.V. van de Altijd
durende Bijstand (Roermondse Veld), de voorma
lige Kamer van Koophandel (Laurentiusplein), een 
aantal gemeentehuizen in de omgeving (Swalmen, 
Baexem, Vlodrop, Liru1e, Heythuysen) en gym
lokalen voor een reeks scholen in de jaren zestig. 
Bongaerts was in die tijd bestuurlijk actief. Al van 
voor de oorlog was hij lid van het bestuur van de 
Ambachtsschool. Daarnaast had hij zitting in het 
bestuur van het gemeentemuseum, in de Raad van 
Orde van de B A voor Zuid-Nederland en in het 
Welstandstoezicht Midden-Limburg. 
In 1963 werd de architect, inmiddels 70 jaar, ziek. 
Het jaar daarop werd die ziekte zo bezwaarlijk dat 
zijn 27-jarige zoon Hub, die op dat moment nog in 
Delft studeerde, zijn opleiding afbrak om zijn 
vader bij te staan. Eén van hun eerste gezamenlijke 
projecten was de restauratie van huis De Mortel in 
Beesel. 
Na Jans dood in 1968 zette Hub het bureau alleen 
voort. Hij woont met zijn vrouw nog steeds in 
De Wittenberg.ln 1996 is het bureau-Bongaerts na 
ruim driekwart eeuw opgeheven. • 
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Er is de laatste tijd veel te doen over de IJzeren Rijn, de spoorlijn die in 1879 van 
Antwerpen over Midden-Limburg naar Mönchengladbach werd aangelegd. 
Nederlandse en Belgische overheden bakkeleien. Wat vinden wij? 

De IJzeren Rijn 
Spoorwegrelict van formaat 

> Willem Cartigny 

Het belang van de lijn is na de perio
de van aanleg door diverse omstan
digheden steeds verder teruggelo
pen. Na de Tweede Wereldoorlog is 
er nog alleen goederenvervoer over
heen geleid totdat dat enkele jaren 
geleden, althans voor het traject 
Roermond/ Dalheim, ook werd stop
gezet. Niettemin is er sinds de 
Betuwelijn opnieuw een boel over te 
doen omdat de Belgen de lijn graag 
willen reactiveren als kortere verbin
ding tussen Antwerpen en het Ruhr
gebied. En ook omdat dat de aanleg 
van de Betuwelijn nog minder ren
dabel en noodzakelijk zou maken 
dan nu met de tegenvallende prog
noses het geval schijnt te zijn. 
Er zitten aan een eventuele reacti
vering van de lijn voor Midden-Lim
burg een aantal aspecten waarop we 
wat dieper willen ingaan. Dat zijn 
onder andere: 
-economische potenties; 
- goederenvervoer versus personen 

vervoer of beide; 
- milieuaspecten, waaronder die van 
het Meinweggebied; 

- toeristische potenties. 
Wanneer de lijn enkel als goederen
spoor intensief gereactiveerd zou 
worden over het bestaande tracé, 
zijn de milieunadelen zeer fors voor 
Midden-Limburg, terwijl de econo
mische voordelen verwaarloosbaar 
zijn omdat er enkel doorvoer plaats
vindt en geen verlading. De ktmst is 
om die potentiële dreiging om te 
buigen tot een voordeel voor Roer
mond en omgeving door mogelijke 
alternatieven die zowel voor de 
Belgen acceptabel zijn als voor de 
regio voordelen bieden. Wat zijn dan 
mogelijke opties? 

Stel, je handhaaft het tracé door 
Midden-Limburg tot aan Roermond 
en leidt van daar af het goederen
vervoer naar de noordkant van de 
stad en parallel aan de toekomstige 
A68 richting Elmpt en verder naar 
Mönchengladbach. Daaraan gekop
peld dient het in de toekomst verla
ten vliegveld Elmpt te worden om
gebouwd tot een Euregionaai bedrij
venpark, waarvoor een deel van de 
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benodigde infrastructuur al aanwe
zig is, met aan beide kanten van de 
grens tevens een terminal en over
slagstation. Dit zou de beroerde 
werkgelegenheid in het gebied 
enorm ten goede kunnen komen. 
Qua economische potenties is het 
een trekker van formaat. 
Deze voordelen zijn nog groter te 
maken als je op het bestaande tracé 
van Roermond naar Dalheim/ Mön
chengladbach een nieuwe start 
maakt met personenvervoer, mits 
dat aan bepaalde voorwaarden vol
doet. Een van die voorwaarden is 
dat het een zogenoemd 'light rail' 
tracé wordt, dat onderhoudsarmer 
en veel geluicisarmer is. Behalve 
personenvervoer Roermond / Mön
chengladbach ontstaat in dat geval 
personenvervoer naar het Elmpter 
industrieterrein en naar het natuur
gebied, waarmee de streek ontlast 
zou kunnen worden van veel auto
verkeer. Met name het Meinweg
gebied heeft daar in toenemende 
mate last van. 

Waarschijnlijk zijn zulke ideeën voor 
sommige milieuorganisaties een 
soort vloeken in de kerk, maar men 
zou eens onbevangen naar de voor
delen kunnen kijken en die afwegen 
tegen de (eventuele) nadelen. De 
voordelen liggen óók op milieu
terrein: treinverkeer is schoner dan 
autoverkeer en de toeloop naar het 
natuurgebied is beter te reguleren, 
waardoor ook het beheer effectiever 
kan plaatshebben. De lijn loopt ove
rigens niet, zoals wel eens beweerd 
wordt, 'dwars' door het natuurge
bied maar in het zuidelijk deel 
ervan. 

Voor de stad Roermond is er een 
aantal bijkomende voordelen: het 
personenvervoer naar en van Duits
land is gunstig voor de intercity
status van het station Roermond die 
onder druk staat, vooral omdat de 
ontwikkeling van het stationsgebied 
opnieuw voor jaren is vooruit
geschoven. 
Roermond zou ook kunnen bekijken 
of de ontwikkeling van een light rail 
naar het Elmpter industrieterrein of 
tot aan de Meinweg los van een 

eventuele doortrekking naar Mön
chengladbach haalbaar is. De IJzeren 
Rijn heeft zonder meer toeristische 
potenties als een industrieel-archeo
logisch relict dat op een schone 
manier nieuw leven kan worden 
ingeblazen. Wat te denken van een 
toeristische lijn vanaf opstapplaats 
de Mouterij via de halteplaatsen 
Kapel, Kitskensberg, industrieter
rein en golfbaan? 

Onhaalbaar, luchtkastelen? Mis
schien, maar waarom de diverse 
opties niet eens onderzoeken op het 
moment dat die opties nog open 
zijn? Het heeft z'n voordelen ont
wikkelingen zoveel mogelijk in 
eigen hand te houden in plaats van 
je voor voldongen feiten te laten 
plaatsen. Dat laatste zal zeker 
gebeuren als er alleen maar nee ge
roepen wordt tegen een reactive
ring sec, zonder dat er op een crea
tieve manier alternatieven worden 
aangedragen. • 

MouterU Limburgia: definitief geschrapt of een 



Het MSP I industriële complexen 
> Willem Cartigny 

Zoals bekend is het MSP (Momt
men ten Selectie Project) de opvolger 
van het MIP (Monumenten Inventa 
risatie Project) dat enkele jaren 
geleden is afgesloten. Het MSP voor 
Roermond is nu in zijn eindfase en 
de bedoeling is dat een klein deel 
van de in liet MIP geïnventariseerde 
objecten doorstroomt naar de 
(rijks)monumentenstatus: circa 200 
pmzden. 

Dat getal is niet onjuist, maar geeft wel 
een nogal onvolledig beeld. Ten eer
s te betreft het panden die worden 
voorgedragen. Niet ieder pand zal 
door de Rijksdienst geaccepteerd wor
den en sommige zullen mogelijk nog 
om andere redenen afvallen. Vervol
gens is het zo dat een aantal panden 
als complex (waarover zo dadelijk 
meer) wordt voorgedragen en dan 
slechts eenmaal meetelt. Op die ma
nier blijven er nu ruim 60 objecten en 
complexen over die worden voorge
dragen voor de .rijkslijst. En dat is 
hooguit 4% van de in het MIP geïn
ventariseerde panden. Reken je daar
bij dat met name de periode 1 50- · 
1940, waarom het in het kader va n 
MIP en MSP gaa t, in Roermond 

bovengemiddeld vertegenwoordigd 
is, dan komt de stad er in feite zeer 
bekaaid vanaf. 
Van de zogenaamde indicatieve 
(voorlopige) lijst, die onder andere 
voor Roermond onlangs door Gede
puteerde Staten in een definitieve lijst 
is vastgesteld, zijn zo'n 30 panden af
gevallen. Enkele van die afgevallen 
objecten zijn : het oudste deel van 
Haagen Chemie uit 1869, de twee 
fraaie Jugendstilpanden van Dupont 
op de Steenweg, de voormalige 
stroopfabriek aan de Slousweg, het 
oude gemeentehuis in Herten uit 1905 
en een dozijn panden aan de Kapel
lerlaan. 
We vinden dan ook dat de gemeen te 
alles moet doen om een aantal van de 
afgevallen objecten alsnog voorgedra
gen te krijgen en we hebben de ge
meente in die zin wat voorstellen ge
daan. 

Industriële complexen 
Zoals gezegd wordt een onderdeel 
van de MSP-lijst gevormd door zoge
noemde complexen. Als complex 
wordt beschouwd een samenstel van 
meerdere objecten bij elkaar of een 
enkel zeer groot object. Overigen is 

nieuw leven als opstapplaats? Foto: Peter Wijnands 

de benaming 'complex' niet overal 
even eenduidig toegepast. 
Voor Roermond worden onder andere 
als complex voorgedragen delen van 
het Veld en Vrijveld. In het Vrijveld 
betreft het het blok Thorbeckestraat/ 
Charles Ruysstraat / Robert Regout
straat Dit complex met van oorsprong 
ambtenarenwoningen had natuurlijk 
al het nodige cachet doordat onze 
voorzitter er woont (we zullen er nog 
even mee wachten hemzelf tot monu
ment te verklaren), maar krijgt nu dus 
in principe bij de vaststelling van het 
MSP ook de monumentenstatus. Ook 
worden er enkele mini-complexen 
voorgedragen, namelijk het woonhuis 
en atelier van Albin Wi.ndhausen aan 
de Ka pellerlaan 48 I 48A en enkele 
panden aan de Abdij hof. 
Verder zijn het vooral industriële com
plexen die als zodanig zijn voorgedra
gen: 
-de industriële bebouwing op eiland 

' t Steel m.u.v. de ECI-centrale (die is 
al eerder op de rijkslijst geplaatst); 

-de voormalige mouterij Limburgia; 
-het voormalige BACO-complex aan 

· de Veeladi.ngstraat; 
-het pompwaterstation te Herten . 
Over 't Steel is onlangs in opdracht 
van de gemeente door Monumenten
huis / Ad Rem een bouwhistorisch 
rapport uitgebracht. Daaruit komt 
naar voren dat het hier om een 'cul
tuurhistorische tapioca tie' gaat. 
De voormalige mouterij Limburgia is 
een van de panden die het waarschijn
lijk niet zullen halen bij de Rijksdienst; 
deze heeft zich tot nu toe hiertegen 
verzet bij de reeds lopende procedu
res om dit complex de monumenten
status te geven. 
De achterbouw-Cillekens tussen 

eerstraat en Roersingel was eerder 
op de indicatieve lijst gep laatst, maar 
heeft op dit momen t al de (voorlo
pige) monumenten tatus in afwach
ting van de uitkomst van de proce
dure die de Stichting Ruimte hiertoe 
begin dit jaar heeft aangespannen. 
Het oudste deel van Haagen Chemie 
uit 1869 is nu afgevallen . 
Opvallend is het ontbreken van enkele 
objecten zoals de voormalige Grada
fabriek aan het Schoolpad en de voor
malige stoomwasserij Giesbers in de 
Voorstad. 

Al met al genoeg werk aan de winkel 
om te zorgen dat de gemeente er een 
beter resultaat uit sleept dan dat wat 
nu voorligt. • 
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Algemene Beschouwingen 
begroting 1 999 

> Willem Cartigny 

Net als vorig jaar gaan we ook dit keer in op de 
Algemene Beschouwingen, om te zien wat de 
vroede vaderen zoal van plan zijn met onze mooie 
stad. Dat houdt wat betreft monumentenzorg en 
architectuur niet over, zoals we vorig jaar ook 
reeds constateerden. 

"De Roermondse monumenten 
maken nu juist dat deze stad 
zich onderscheidt van andere 
steden in sfeer en uitstraling. 

De meeste fracties spreken zich daar niet over uit 
(kennelijk niet interessant genoeg) of in zulke 
algemene termen, dat je er alle kanten mee uitkunt. 
Toch enkele citaten, die met name op onze stichting 
betrekking hebben. D66 stelt op pagina 6 van haar 
AB: 

11< moet ·u eerlijk bekennen 
dat mij de laatste maanden 
de ogen zijn open gegaan: 

wat hebben wij toch 
veel moois te bieden!" 

"De Stichting Ruimte heeft zich gemanifesteerd als 
pleitbezorger voor monumentenbehoud en voor 
het eerst serieus de paden bewandeld om haar 
eigen ideeën te toetsen. Voor. de ontwikkeling van 
het bestemmingsplan Roersingel was dit voor de 
gemeente een streep door de planning. Maar ook 
een les voor de toekomst." 

Wethouder Jos van Rey tijdens de 
Algemene Beschouwingen op 15 oktober 1998. 

Als dit laatste nu eens waar kon zijn. Doorgaans was tot nu toe vrijblijvendheid troef. Wij hoe-

De VVD vertelt ons het volgende (pagina 20 van 
haar AB:) "Anders dan de Stichting Ruimte zijn wij 
van mening dat het vertrekpunt voor gemeentelijk 
monumentenbeleid niet de 

ven als kritische burgers uiteraard niet op de stoel van het 
gemeentebestuur te gaan zitten, maar we vinden ons wel ge
rechtigd de gemeente te houden aan het door de eigen Raad 
vastgesteld beleid. Het is toch op zijn minst merkwaardig dat 

formatie-omvang is, maar het 
budget van waaruit (stimule
ring van) financiering van 
restauraties en instandhouding 
van monumenten plaatsvindt." 
Omdat er toch al wat irritaties 
over en weer waren hebben we 
met de VVD een overleg ge
had medio november, mede 
naar aanleiding van de AB. 
Dat is een open en helder 
gesprek geworden waarin we 
elkaars standpunten hebben 
kunnen verduidelijken. 
Zonder dat we het, uiteraard, 
op alle punten eens werden, is 
wel duidelijk geworden dat 
ook de VVD vindt dat er op 
monumententerrein het no
dige is blijven liggen en dat 
daar een inhaalslag nodig is. 
Tevens moet er bij vermeld 
worden dat de VVD, althans 
dit jaar, een van de weinige 
fracties was die expliciet aan
dacht vroegen voor het monu
mentenbeleid en ook een 
amendement heeft ingediend 
voor verhoging van het 
budget. 
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IN MEMORIAM 
Onlangs werd een aantalintizen op de 
hoek van de Munsterstraat en het 
Munsterplein gesloopt om de bouw 
van een inloopcentrum en appartemen
ten voor senioren mogelijk te maken. 
Daarbij is onder andere de oude 
muurrest van de vroegere Penitenten
school weer even voor iedereen zicht
baar geworden. 
Ook is enkele dagen lang te zien ge
weest dat zich onder de gesloopte hui
zen waarschijnlijk laat-middeleeuwse 
kelders bevonden: tongewelven ge
bouwd in grote, handgevormde bak
stenen. Als uw verslaggever goed 
geteld heeft waren het er maar liefst 
vier. Ze zijn zonder pardon mee
gesloopt. Er was ooit ·sprake van dat er 
in de bouwput archeologisch onderzoek 
zou plaatsvinden. Dat dat niet heeft 
plaatsgevonden is jammer. Als er 
gotische kelders vernield zijn mag dat 
een schandaal heten. Zou dit ook 
gebeurd zijn als Roermond over een 
stadsarcheoloog had beschikt? 
GvdG 

niemand het College eraan houdt ein
delijk eens de steeds verder oplopende 
achterstand in te gaan halen. Waarom 
kon dat jaren terug wel met de achter
stand in (de formatie van) het milieube
leid en vindt iedereen het verder wel best 
als het monumenten betreft? 

NS Station en omgeving 
Nog even iets over het stationsgebied. 
We hebben het al zo vaak betoogd: de 
prioriteit voor verdere stadsontwikkeling 
dient hfer te liggen, in het centrum van 
stad en provincie, met ruimte voor ont
wikkeling. Toch heeft de gemeente de 
zaak weer opnieuw (voor de zoveelste 
maal) voor zich uit geschoven. 
Hoe wil men een intercity-status behou
den als in dit gebied geen structurele 
ontwikkeling plaatsvindt? Hoe wil men 
het straks gefuseerde centrale Limburgse 
waterschap behouden/ krijgen als er 
verder niets gebeurt? De gemeente dient 
zich in deze niet afhankelijk te maken 
van de planvorming van de NS maar de 
ontwikkeling zelf ter hand te nemen als 
NS op dit moment niet geïnteresseerd 
lijkt (dat worden ze vanzelf als het 
gebied desondanks toch tot ontwikkeling 
komt). Maar daarvoor is wellef en visie 
nodig. • 



> Paul Poell 

Plan Van der Looy 
vraagt om lher-eil<ing' 

Het is maar wat je verstaat onder revitalisering van een stadsdeel. 
De eerste schetsen 'losgelaten' op het gebied Koningin Regentesse laan, 
Mgr. Driessenstraat, Nassaustraat doen niemand in juichstemming verkeren. 

De Commissie Ruimtelijke Kwali
teitszorg heeft de plannen al diverse 
malen van forse kritiek voorzien en 
ook het tadsbestuur is er niet 
gelukkig mee en w il extra bedenk
"tijd, naar het schijnt. Duidelijk is te 
merken dat de Weerter projectont
wikkelaar Van der Looy geen enkele 
- emotionele - binding heeft met de 
stad Roermond. Zoveel mogelijk 
woningen, bedrijfsruimten en ver
der liefst geen gedonder. Wij vrezen 
toch dat de gemeente weer eens te 
'gretig' is geweest. 

Piep-piep 
Als de plannen er ongewijzigd door
komen dan kunnen de bewoners 
van de Koningin Regentesselaan 
hun lol wel op. Daar zal men te 
maken krijgen met achteruitrijdende 
vrachtauto's (u kent dat irritante 
geluidje wel) die een supermarkt 
moeten bevoorraden. Weg woon
genot! Wie boven een supermarkt 
gaa t wonen, kiest daar zelf voor. 
Maar wat moeten mensen doen die 
al jaren in een rustige woonbuurt 
leven en ineens met dergelijke 
verrassingen worden geconfron
teerd? 

Respect 
Het projecteren van een woontoren 
vl ak voor de H. Hartkerk die 'de 
kathedraal van het Veld' letterlijk en 
figuurlijk in de schaduw stelt, ge
tuigt ook niet direct van veel respect 
voor de omgeving. 
Op het binnenterrein achter de 
basisschool De Zonnewijzer staan 
drie monumentale eiken. Helaas zijn 
die niet opgenomen op de lijst van 
te beschermen bomen. Drie prach
tige exemplaren. Het IVN heeft al bij 
de gemeente aangedrongen om die 
bomen in het plan te betrekken. Dat 
zou betekenen dat er heel wat aan 
het voorstel van Van der Looy 
gesleuteld moet worden. 

Omslag 
u de gemeente zelf voor een time

out heeft gevraagd is er wellicht tijd 

om deze bomen te redden. Wat het 
bomenbeleid in Roermond aangaat, 
val t er toch een zekere omslag te 
bespeuren. Vroeger ging de meest 
monumentale boom nog tegen de 
vlakte. Denk maar eens aan de 
plataan die plaa ts moest maken 
voor een uitermate 'fraai gerechts
gebouw'. Wij worden er nu nog 
gewoon sip va n. Dat het gebouw 

ze maar om te zagen. 
Integendeel. De stelling: de matige 
stedenbouwkundige invulling zoals 
nu gepresenteerd zou in feite een 
optimale bescherming moeten 
inhouden. Hoewel het Veld qua 
bevolkingssamenstelling een uiters t 
kleurrijke wijk is, valt er weinig 
groen te bespeuren. 
Frits Philips (93) bouwt op een deel 

De drie monu mentale eiken op de speelplaats van basisschool De Zonnewijzer. 
Nu pronken ze nog. Wordt de school gesloopt dan zUn ze tijdelUk beter zichtbaar. 
daarna blijken ze ziek en moeten ze 'he laas' plaats maken voor miniboompjes . 
Foto: Peter Wijnands 

door een gelijknamig architecten
bureau is ontworpen zal wel toeva l 
wezen. Of denk eens aan de verlo
ren bomenpracht nabij het Ham . 
In de schetsplannen voor het Veld 
staat ergens een boom ingetekend . 
Dat do~t het altijd goed, zullen we 
maar zeggen . 
De eiken die wij bedoelen vormen 
echter een drie-eenheid. Wanneer er 
twee worden gekapt is de derde ten 
dode opgeschreven. Het feit dat de 
bomen per ongeluk niet op de 
monumentenlijst staan is natuurlijk 
geen argument 'dat hout snijdt' om 

van zijn uitermate riante landgoed 
40 villa 's voor industriëlen. (Die 
hebben behoefte aan veel groen, 
aldus de oud-topman van een niet 
nader te noemen gloeilampenfabriek 
in het Zuiden des lands.) Hij krijgt 
zelfs subsidie voor de planontwik
keling. Het is de cap tains of industry 
van harte gegund. 
Als we het hebben over sociale 
cohesie dan mag de bevolking van 
het Veld zeker aanspraak blijven 
maken op de drie eiken die ouder 
zijn dan het gros van de bewoners. 
Wordt vervolgd. • 
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Losse tegels 

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'. 

Voor onze monumenteigenaren 
In het 2e RFBulletin van dit jaar van 
het Nationaal Restauratiefonds staat 
een artikel over de opzet van een 
landelijk onderhouds-abmmement 
voor monumenten. En dan gaat het 
over monumenten in ruime zin, niet 
alleen rijksmonumenten, maar ook 
gemeentelijke en beeldbepalende 
panden. De opzet is om te voorko
men dat na dure restauraties het 
verval al weer snel toeslaat omdat 
het onderhoud (en dat is een 
blijvende zaak!) aansluitend verge
ten wordt. In Groningen is men 
enige tijd geleden gestart met een 
zogenoemd Centraal Onderhoucts
fonds Groningen en dat werkt. 
Een bestuurslid van het COG: 
"Jarenlang hebben we gemerkt dat veel 
overheden stadsvernieuwingsgeld 
hebben besteed aan inhaalbeurten. Wat 
er vervolgens gebeurde liet men over 
aan ieders eigen initiatief Met als 
gevolg dat er weinig of niets gebeurde." 

Het gaat dus om een onderhoucts
verzekering voor instandhouding 
van (gerestaureerde dan wel nog in 
goede staat verkerende) monumen
tenpanden. De inspecties gebeuren 
door de Monumentenwacht die op 
dit terrein deskundig is en een 
overeenkomst heeft met het COG. 
"Wie deelneemt aan het COG betaalt 
maandelijks een vast bedrag en is er 
vervolgens van verzekerd dat ieder jaar 
het noodzakelijk onderhoud plaatsvindt. 
De bedragen verschillen per woning. 
Voor dat geld wordt voor een periode 
van 15 jaar een plan van aanpak 
opgesteld voor al die grote en kleine 
klussen die zich met hardnekkige 
regelmaat blijven opdringen. (. . .)Men 
heeft er dus 15 jaar lang letterlijk geen 
omkijken naar." 

Er wordt nu nagedacht over een 
landelijke constructie naar analogie 
van het Gronings model. Als dat 
gebeurt zou dat een mooi resultaat 
zijn als afsluiting van het Jaar voor 
het Monumentenonderhoud. 

WAC 
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We meldden reeds eerder: in Roermond verdwijnen kunstwerken van de 
straat om elders weer op te duiken. De uil op bovenstaande foto stond in 
een stronk aan het begin van de Kloosterwandstraat (Hamstraatzijde) . Nu 
ligt hU in de pandtuin van het Stedelijk Museum te wachten. maar waarop 
eigenlijk? Wie heeft er een suggestie? De uil is gemaakt door Frans Lommen 
in de keramiekfabriek St. Joris te Beesel. Foto: Dennis Janssen 

IN MEMORIAM 
·rn oktober jongstleden is de oude 
LTM-tramremise door de ge
meente gesloopt, nadat eerder dit 
jaar al het expeditiegebouw van de 
LTM was afgebroken. De sloop 
van de remise gebeurde ondanks 
eerdere toezeggingen van de 
gemeente om dit waardevol 
industrieel-archeologisch relict in 
te passen in de nieuwbouw van de 
werf. Dat had heel goed gekund en 
de gemeente had er haar goede wil 
met betrekking tot monumenten
zorg mee kunnen aantonen. De 
LTM-rernise uit 1921 was een van 
de laatste, zo niet hét laatste relict 
uit de periode van de regionale 
tramwegen in Midden-Limburg, 
die vanaf het begin van deze eeuw 
werden aangelegd, voor het 
merendeel vanuit Roermond, en 
die doorliepen tot in Brabant en 
België en tot aan Duitsland. Het 
centrum van de diverse lijnen was 
Roermond en de diverse maat
schappijtjes fuseerden± 1920 tot 
de Limburgse Tramweg Maat
schappij. Het knooppunt daarvan 
was gelegen op het terrein dat 
tegenwoordig in gebruik is als 
gemeentewerf en waarop dus tot 
voor kort ook nog het expeditie
gebouw van de LTM stond. Als 
remise was het gebouw uniek 
gezien zijn oorspronkelijke ftmctie 
en van cultuurhistorische waarde 
gezien het verleden van de diverse 
tramwegmaatschappijtjes en 
-lijnen in dit landsdeel in de eerste 
helft van de eeuw. WAC 
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