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Losse tegels
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'.

er dan iets instort, blijft nog de
vraag waarom een en ander niet,
minstens gedeeltelijk, herbouwd
wordt als er toch verbouwd wordt.
Nu is er van de oude muren en
gewelven niets meer terug te vinden
en lijkt het er toch op dat de weg
van de minste weerstand is gevolgd.
WAC
®

Restauratie Roerkade 4

Onlangs is dit rijksmonument
ingrijpend gerenoveerd en gewijzigd. Daarbij is aan de buitenkant
zoveel mogelijk behouden, alleen

Kapeldagen

Met als thema het joods leven en
denken organiseert stichting Colam
dit jaar de Kapeldagen aan de Kapel
in 't Zand. Op woensdag 22 september is er een inleiding in het joodse
denken, Waar was God in en na
Auschwitz?, aanvang 19.00 uur.
Op zondag 26 september om 11.30
uur een eucharistieviering en
diezelfde middag van 14.00 tot 16.00
uur een kleine tentoonstelling van
(kleurkopieën van) werken van
Marc Chagall met een toelichting
over de joodse elementen in zijn
werk.
Wellicht vindt u ook nog tijd voor
een bezoek aan het joodse gedeelte
van Het Oude Kerkhof aan de
Herkenbosscherweg.
Redactie
®
Dennenmarken

Foto: Dennis Janssen

aan de achterzijde heeft een grote
ingreep plaats gevonden i.v.m. de
appartementen die op de bovenverdiepingen zijn gerealiseerd. Verder
zijn de bovenverdieping en het dak
geheel vernieuwd. De restauratie en
herbestemming is in dat opzicht
geslaagd te noemen. Alhoewel de
facelift aan de buitenkant anders
doet vermoeden lijkt het er echter
op dat men van binnen zowat elke
reminiscentie aan het monumentale
verleden heeft willen wegwerken
achter pleisterlagen dan wel domweg heeft weggehaald. Wat er aan
oude dakbalken over was is verdwenen, een monumentale buitendeur
in de bovenverdieping is eruit gesloopt en wat er verder aan monumentaals was, is of goed verstopt of
gewoon weg. Dat is met name af te
meten aan de kelders, de oudste
onderdelen van het pand. Die zijn ·
tijdens de restauratiewerkzaamheden ingestort! Nu is àat op zichzelf
al merkwaardig want bij de aardbeving enkele jaren geleden konden
deze funderingen kennelijk nog alles
hebben: er was geen schade. En als
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In dit nummer hebben we het over
monumentaal groen en helaas daarbij het volgende stervensbericht,
tenzij ...
Het betreft het prachtige groengebiedje ten zuiden van sportpark
Dennenmarken. Dat moet verdwijnen voor ca. 70 woningen. Nu zullen
er bij die nieuwe woningen zeker
geen heel monumentale gebouwd
worden, het groengebied is dat
echter wel. Er staan daar een stuk of
15 bomen die op de monumentenlijst staan, er zit de beschermde
kamsalamander en als geheel is het
gebied ecologisch en qua structuur
zeer interessant. Het bevat op een
kleine oppervlakte een zeer gevarieerde flora en fauna en ook diverse
landschappelijke elementen als
broekgebied, vennetjes en verhogingen. Bovendien ligt er mogelijk een
interessant archeologisch overblijfsel. De waarde die dit alles vertegenwoordigt zal verloren gaan wanneer de plannen ongewijzigd doorgang vinden. We begrijpen de
knelsituatie inzake bouw locaties,
maar die mag niet leiden tot het
daarom maar opheffen van resterende groengebiedjes.

WAC
®
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> Willem Cartigny. fotos: Dennis Janssen
Tuinen, parl<en

Roermond heeft aardig wat groen in haar omgeving.
Zeker in de vorm van parken of tuinen: de tuin achter
Huize De Thooren, stadspark Hattem, rond Schöndeln,
het Oude Kerkhof.
ln de binnenstad ligt één park: het stadspark de Karthuis, de voormalige tuin van het Kartuizerklooster. Het is vanwege vandalisme geruime tijd gesloten geweest. Gelukkig is daar
een oplossing voor gevonden en nu is deze
tuin, een van de weinige grote groenvoorzieningen in de binnenstad, weer opengesteld. Op de Open Monumentendag gaat
het om 'monumentaal' groen, wij geven
aandacht aan de (karig groene) binnenstad
en een bedreigd gebiedje er net buiten .
Binnenstad-historisch groen

Wie niet beter weet zou denken dat Roermond vrijwel
niets aan binnenstadstuinen heeft. ln vergelijking met
vele andere monumentale steden is dat ook zeker zo.
Grote monumentensteden als Amsterdam en Utrecht
kennen grote groencomplexen bilmen de oude stadsmuren. In Amsterdam is er zelfs een aparte organisatie
actief op dit terrein: Stichting de Amsterdamse Grachtentuin. Kenmerkend zijn de lange smalle percelen en de
vaak, zeker voor binnensteden, onverwachte flora en
fauna.
Roermonds centrum is arm aan groen, veel bilmenterreinen zijn volledig vol gebouwd en wat er aan
openbaar groen over is wordt veelal bedreigd of opgeofferd aan verkeer- en parkeerdoeleinden.
Gaan we op zoek, dan vinden we toch nog
wel wat 'groene'plekken. In het recent
opgestelde bestemmingsplan Binnenstad is,
mede op voorspraak van stichting Ruimte,
een aparte bestemming 'Tuinen' opgenomen om de laatste resten van het binnenstadsgroen zo veel mogelijk te beschermen.
Wat er aan groen over is, is vooral gecon-

centreerd in de noord-oosthoek van de stad, daar waar
ook de Karthuis ligt. Die concentratie heeft ongetwijfeld
een historische verklaring. In het verleden waren er in
deze hoek van de stad namelijk geen uitvalswegen, dus
ook geen verkeer en bedrijvigheid. De huizen aan de
Swalmerstraat zijn altijd groot van karakter gebleven en
de tuinen liepen door tot op de wal. Wat we dan ook
zien is dat tot in onze tijd veel percelen groot zijn gebleven en htm tuil1en hebben behouden.
Naast particuliere tuinen is er nog wat
openbaar groen: rondom de Rattentoren,
de wal ten zuiden van de Kattentoren en
het al genoemde park de Karthuis. Ook de
voormalige kloostertuin van St. Ursula
heeft nog wat groen over. Andere, beperkte groenplekken in de binnenstad zijn
het Munsterplein en het terrein rondom
de Minderbroederskerk
Opvallend is dat, naast het overgebleven
particulier groen, de resterende delen ooit veelal toebehoorden aan de kloostercomplexen van de stad. Daarmee is de huidige verschijningsvorm van het resterende
groen min of meer cultuurhistorisch verklaard.
Net er buiten

Een bedreigd groengebied aansluitend aan de binnenstad is het idyllische laantje van de ECI-centrale naar
Akcros dat plaats moet maken voor een veel grotere
doorlaat van het Roerwater in verband met de toekomstige werking van de ECI-centrale. Dit laantje past il1 het
rijtje van de inmiddels verdwenen idylles als de Stadswei / Mijnheerkens, het Dooll1of en de Ursulatuin .
(Zie ook het artikel over stmatdecor) •
Voor informatie over het opengestelde groen en
de 'open monumen ten' op 11 september moet u
de diverse media voor Roermond en omgeving
raadplegen.

Foto boven: Stadspark de Karthuis
Foto midden: gereserveerde muurbloempjes?
Foto onder: restant kloostermuur Ursula
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Straatdecor
Verdwenen, bedreigd

voormalig paleis van Justitie en bij de Kathedraal/
Rattentoren; de ouderwetse gietijzeren straatlantaarns; putbeelden, zonnewijzers en zeker niet te
vergeten het Kiosk op het Mw1sterplein.
Er komt ook het nodige moderne materiaal bij,
daarvoor kijken we naar fietsenstalling, bankjes en
lantaarnpalen op het Kloosterwandplein.
Verdw enen decor

Het mooiste straatdecor van Roermond: het Kiosk op het
Munsterplein van architect Cuypers. Ooit wilde men het
weghalen ten behoeve van een parkeergarage
Foto: Bert Thomassen

> Willem Cartigny

Wezenlijke onderdelen voor het beeld en de sfeer van
een (historische) stad zijn de bebouwing, de straten
en het straatdecor. Uiteraard verandert een levende
stad en veranderen straatbeeld en onderdelen mee.
Men kan ook met wat meer oog voor de historie en
de kunstzinnigheid of de zeldzaamheidswaarde naar
bepaalde aankleding kijken, ook al zou het zijn
oorspronkelijke functie (grotendeels)
hebben verloren.

Over stoelen en banken

Onder straatmeubilair verstaan we lantaarns,
banken, (put)beelden, prullenbakken, hekwerken,
fonteinen en dergelijke.
Er is nog aardig wat historisch 'meubilair' te vinden.
De pompen op het Munsterplein, in de Neerstraat en
de Voorstad, de hekwerken bij het Prinsenhof, het
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Het straatdecor wordt echter ook gevormd door
andere 'stukken' . Voor ons gaa t het dan om de vanuit
historisch of monumentaal oogpunt waardevolle
elementen.
Helaas verdwijnt er ook voortdurend nog kostbaar
materiaal, of wordt er het nodige bedreigd door
gebrek aan inzicht in de waarde ervan of door
functieverlies. Onlangs verdween bijvoorbeeld bij de
herinrichting van de Zwartbroekstraat op de hoek
met de Bakkerstraat een natuurstenen markering in
het straatpatroon van een oude waterput.
Ook verdwenen zijn de volgende 'decorstukken' :
1. Loopbruggetje over de Pelserstraat
Eind jaren 80 gesloopt om plaats te maken voor het
complex Koeriershof 'Plaats te maken voor' is
feitelijk met de goeie uitdrukking, want het ding
hing niemand in de weg. Aanvankelijk was het ook
de bedoeling het oude pand van De Maas- en
Roerbode uit rond 1880 en voorheen een pianofabriek, in de nieuwbouwplannen op te nemen. Dat
had heel goed gekund. Niet alleen was het pand
constructief gezien redelijk tot goed, het was ook
vanwege zijn oorspronkelijk bestemming( en) en
beeldbepalend karakter zeer gewenst geweest. Maar
zoals zo vaak bleek sloop simpeler en daarmee was
ook het lot van het luchtbruggetje bezegeld. Heel
jammer want hoeveel steden hebben zoiets nog?
De laatste jaren zijn er wel enkele moderne luchtbruggen in ons stadsbeeld verschenen (parkeergarage/Oranjerie en achter het voormalig Klein College), maar die zijn toch van een andere aard dan het
industrieel relict in het Pelserstraatje.
2. weegbrug in de Veeladingstraat
Medio jaren 90 is deze weegbrug weggehaald. Ook
hiervoor geldt dat deze 'bijzondere brug' niemand in
de weg lag. De weegbrug accentueerde de oorspronkelijke ftmctie en benaming van deze straat.
3. middeleeuwse bestrating van de Gats (Roerkadezijde) .
In 1997 is deze vervangen door een moderne bestrating. We schreven er al over in Ruimtelijk 1, jrg 2.
4. winkelpuien.
Hiervoor verwijzen we graag naar de nummers 1, 2
en 3 van de huidige jaargang van Ruimtelijk. Er is
veel waardevols verdwenen, gelukkig is er ook nog
veel bewaard, maar veel mensen weten niet welke
kostbaarheden ze soms letterlijk in / aan huis hebben .

of intact gebleven
Bedreigd

1. Kapelletje Steegstraat uit 1696.
Hiervoor geldt momenteel geen rechtstreekse bedreiging, maar wel op den duur door het functieverlies
en de langdurige leegstand.

2. Het bruggetje bij het Klein Hellegat.
Dit bruggetje moet verdwijnen in verband met de
waterdoorvoer voor de ECI-centrale. Om diverse
redenen is het een industrieel waardevol relict.
Het maakt onderdeel uit van de oude infrastructuur
van het industrieel gebruik van de Roerarmen ter
plaatse. Het is qua vormgeving waardevol door de
bestaande brughoofden en de sluitsteen uit 1863 aan
de westkant van de overspanning. Daarnaast is het
bijzonder qua industriële historie door het resterende
mechaniek van afsluitbare sluis( deur) met handbediening aan de oostelijke kant.
Het bruggetje maakt onderdeel uit van een oude
route die landschappelijk en cultuurhistorisch van
hoge waarde is. Dit 'pad' met waardevolle elementen
als groen, landhuizen, een transformatorhuisje en in
het verlengde daarvan enkele onderdelen van Akcros
zo u ingepast moeten worden in de Roerdeltaplannen
omdat ze daar een meerwaarde voor betekenen.

Foto: Dennis Janssen

Paal en perk?

Deze opsomming is uiteraard niet uitputtend, er zijn
veel meer voorbeelden. Behoud begint met het besef
van de waarden van deze soort straataankleding
voor het (historisch) stadsbeeld .
In de notitie 'Het kan verkeren' van stichting Ruimte
wordt ook speciale aandacht gevraagd voor deze
omgevingsfactoren. Met name voo r de her in te richten Markt en omgeving. Een van de zaken die we
daarbij bepleiten is het terughalen van - vaak
middeleeuwse - putten in het straatbeeld.
Overigens zijn we niet zo behoudzuchtig om alles
maar waardevol en behoudenswaard te vinden.
De wildgroei aan' Amsterdammertjes' bijvoorbeeld
mag wat ons betreft acuut een halt toegeroepen
worden. Er zijn heus wel andere manieren te vinden
om het parkeren van auto's terug te dringen . •

Dinsdag 29 juni j.l. stond in Dagblad De Limburger een paginagrote advertentie in kleur. Daarin werd aangekondigd dat TV8 Limburg en Omroep Limburg vanaf die dag L1 Radio-TV zouden heten.
L1 Radio-TV vond het zinvol de etherfrequenties bekend te maken.
De zendgemachtigde deed dat zo: "Etherfrequenties: Zuid-Limburg
95.3; Noord-Limburg 100.3".
Het was een boodschap die bij mij, als Roermondenaar en MiddenLimburger, de vraag deed rijzen waar in de toekomst op af te stemmen: 95.3 of100.3? Duidelijk was wel, dat Midden-Limburg in de
ether zeker niet geëlimineerd zal zijn, maar dat deze regio, die sinds
de stichting van de Provincie Nederlands Limburg bestaan heeft, in
het gedachtengoed van de Limburgse zendgemachtigde niet meer
voorkomt. Een oud, historisch gebied is populair gezegd, onderuit
geschoffeld vanuit Maastricht, waar niet alleen de programma's van
L1 in elkaar gezet worden, maar waar ook provinciale politiek en
provinciaal bestuur bedreven worden.
Volgens mij kent de provincie nog altijd drie grote regio's: ZuidLimburg van Eysden tot Susteren, Midden-Limburg van Susteren
tot Reuver en Noord-Limburg van Reuver tot Maak. In Maastricht
had men beter mogen en zelfs moeten weten.
Het proces van een bedoelde of niet bedoelde tweedeling van onze
provincie is al eerder ingezet. Wie bij de grensovergang Karken/Posterholt Nederland binnenkomt, wordt begroet door een bord dat hem
zegt dat hij in Limburg is. Bij de grensovergang Maaseik/Roosteren
staat rechts van de weg een bord dat nadrukkelijk verwijst naar ZuidLimburg. De weg komt uit in Susteren. Zuid-Limburg mag van ons
daar beginnen, maar Midden-Limburg begint er ook.
Binnen de provincie en zeker in Midden-Limburg mag men zich
over zulke zaken verbazen, buiten de provincie is de tweedeling ook
doorgedrongen en wordt zij gepraktizeerd. RTL4 sprak op 4 augustus in een nieuwsprogramma van het Noord-Limburgse Echt. Een
dag later had de NOS het in een nieuwsprogramma, over de Viagrapillen die uit het Noord-Limburgse lttervoort verdwenen waren.
Over de boven omschreven processen zou men een beetje lacherig
kunnen doen, ware het niet dat Roermond in het hart van de lengteas van onze provincie ligt, een geografisch middenpunt. Vanuit deze
realiteit is het moeilijk te verteren en te verkopen dat Echt en Ittervoort
Noord-Limburg zijn. Maar er is meer.
De laatste decennia zijn we vertrouwd geworden met gemeentelijke
herindeling, samenvoeging en andere structurele veranderingen. Het
is een procesgang waarvan het einde zeker nog niet in zicht is. In
deze zin sprak de Roermondse oud-journalist Piet Tummers in Dagblad De Limburger van 19 augustus j.l., van de 'Venlonisering' van
een deel van de provincie, waarmee hij het tot stand brengen van een
krachtige centrumgemeente Venlo bedoelde te zeggen. Hij stelde daarbij dat Roermond even potent is om tot zulk een krachtige centrumgemeente ontwikkeld te worden.
Ik ben de laatste om zijn stelling tegen te spreken, maar dan mag
Roermond wel waakzaam en alert zijn. Om te beginnen ten opzichte
van het gebied waarvoor Roermond dient als cen trumstad, we mogen zelfs spreken van een 'eersterangs centrumstad'.
De regio Midden-Limburg en Roermond zijn historisch en organiek
zo zeer met elkaar verbonden en afhankelijk van elkaar, dat de vraag
gesteld mag worden of Roermond nog 'eersterangs' zal blijven als
de regio Midden-Limburg, bewust of onbewust of gewoon uit domheid onderuit geschoffeld wordt. Waakzaamheid is geboden . Volgens
mij kunnen er voor Roermond ontwikkelingen op het spel staan die
de situering van hondentoiletten en een oliebollenkraam ver te boven gaan. Maar zulke ontwikkelingen moet men ook aankunnen,
waarbij de gedachte dat de betere schakers vele zetten vooruit kunnen denken, nooit weg is. •
Jan Laugs
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> Willem Cartigny, foto's: Arjo Brouns

Volgens de Monumentenwet kunnen alleen gebouwen
en objecten ouder dan 50 jaar als monument aangemerkt worden. In de afgelopen jaren is het Monu menten Inventarisatie Plan (MIP) afgesloten dat
beoogde over de perioden 1850-1940 een inhaalslag
uit te voeren en na de inventarisatie een deel van de
beschreven panden in het Monumentenregister op te
nemen. Inmiddels loopt de eeuw ten einde en
worden de eerste naoorlogse gebouwen 'rijp'
voor de monumentenstatus.

50- in de architectuur

Zonder ons op dit moment om die formele status te
bekommeren zullen we eens kijken naar markante
naoorlogse architectuur die de moeite waard is voor
een nadere beschouwing. Overigens is er landelijk
ook steeds meer belangstelling voor de periode van
na 1940. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg is
bezig met een Plan van Aanpak Wederopbouw, dat de
periode 1940-1965 omvat; de gemeente Amersfoort
heeft zelfs een complete wederopbouwwijk als
stadsgezicht beschermd.
Wat Roermond betreft zullen we niet zo letten op de
formele 50 jaarstermijn en ook zeker geen volledigheid nastreven, maar een tamelijk willekeurige
selectie uit de periode tot begin jaren 60 in het oog
nemen. Aansluitend vindt u nog een opsomming
van objecten die nader onderzoek waard zijn. Als een
schot voor de boeg voor toekomstige artikelen over
deze naoorlogse architectuur.
Al gesloopt

Uit de periode na de oorlog zijn al gebouwen
gesloopt, soms terecht, soms onnodig en ondoordacht. Er zijn diverse redenen om gebouwen opmerkelijk te vinden. Meningen kunnen verschillen als het
gaat om de waarde als specimen van een bepaalde
tijd of architectuur.
1. De Biologische School uit± 1953.
Dit gebouw, dat constructief goed te noemen was, is
in 1997 gesloopt, vooruitlopend op de Roerdeltaplannen. Wij hebben indertijd al aangegeven dat dat
jammer was en ook onnodig. Het betrof een gebouw,
neergezet als Hogere Landbouwschool (tot die
verhuisde naar 's Hertogenbosch) en de vorm had
van een soort kop-hals-romp boerderij type, met een
grote binnenpatio omzoomd door een zuilengalerij .
Ondanks de oppervlakte maakte het gebouw een
kleinschalige indruk, o.a. door zijn beperkte hoogte
in 2 lagen, bekroond met een dakruiter.
2. De Agnesschool aan de Oranjelaan uit 1959.
Deze is in 1996 gesloopt. Sindsdien ligt het betreffende terrein braak. Het schoolgebouw was interessant door zijn vormgeving en de ramen van Joep
Nicolas.
3. De Jo Gerris-sporthal uit 1960.
Dit complex was met name interessant doordat het
de eerste als zodanig gebouwde sporthal in Nederland was. De hal is dit jaar gesloopt.
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Schoenmakersstraat 17.

4. De Marechausseekazerne aan de Bisschop Boermansstraat.
Dit naoorlogse complex werd in de jaren 70 reeds
ingrijpend veranderd. Enkele jaren geleden is het restant
ervan gesloopt. Het was een karakteristiek en kleinschalig kazernecomplex met als hoofdgebouw een
middendeel van 3lagen met 2 zijvleugels van 2lagen,
afgesloten met rode mansardedaken en daarachter
enkele legeringsgebouwen en werkplaatsen/ garages.
In functie, deels bedreigd met leegstand

1. De houten 'villa's' aan het Muggenbroek uit 1948/49.
Qua architectuur niet opvallend, maar wel door het
materiaalgebruik en de ligging met een zekere plan-

matige opzet. Ze zijn als 'Oostenrijkse huizen' gebouwd
met steun van het Ministerie van Wederopbouw en
Volkshuisvesting.
2. De Wi/lem de Zwijgerschool in het Vrijveld, uit 1956.
Dit gebouw van architect Frans Wijsma is bijzonder
door haar vorm en het materiaalgebruik (mergel). Dit
jaar viert de school het 150-jarig protestants onderwijs in
Roermond. Door de terugloop van het aantalleerlingen
is het de vraag hoe lang h et gebouw nog als school
dienst kan doen.

sten en flessen'-, die wat extra lichtinval geeft. De
ligging is met h et oog op de warmteontwikkeling op
het noorden gesitueerd. Dergelijke constructies en
zeker in deze vorm zijn tamelijk zeldzaam.
7. Seinwachtershuisje aan de S/achthuisstraat.
De bediening van de seinen is in 1998 geautomatiseerd. Daarmee is dit gebouw als (een van) de
laatste(n) in Limburg, niet m eer bewaakt. De architect is vooralsnog niet bekend.
Nog meer ...

Andere interessante objecten uit deze tijd, waarover
we op di t moment nog te weinig informatie hebben,
zijn:
-het voormalig gemeen tehuis van Herten,
- de spoortunnel aan h et Stationsplein,
- de vele keramieken sgrafitto-reliefs van met name
J. Thissen,
-het pand Schoenmakerstraat nr. 17,
- de voormalige brandweerkazerne aan de Lommerstraat,
- de indertijd als amb tswoning voor burgemeester
Geuljans gebouwde villa in Roer-Zuid,
- Muggenbroekerlaan 47,

3. De H. Geestkerk aan de Minderbroedersingel uit 1957.
Deze kerk, van mergel, is gebouwd d oor architect Peutz,
de archi tect die met zijn Heerlens Glaspaleis in de top
van de wereldarchitectuurlijst van deze eeuw is d oorgedrongen.
4. Flatwoningen in het Vrijveld.
Dit 'meanderend' complex van architect J. Kurvers uit de
periode 1958/1959 is niet alleen door zijn vorm interessant, maar ook door d e verkeersluwe opzet (toen al!) van
de blokken.

-de woningen a / d Mgr. van Gilsstraat
-het 'witte dorp' in Maasniel,
-de hoek Munsterplein / eerstraat,
- de voormalige Eiermijn,
- het groen e Kruisgebouw in Maasniel,
- enzovoorts.

5. De (voo rmalige) melkfabriek van Campina aan de Prins
Bernhardstraa t.
Dateert uit de 50-er jaren en is door zijn tamelijk strakke
vormgeving, de stalen raampartijen, de uitkragende
dakrand, h et deurbaldakijn op ijzeren palen en de grote
klok aan de zijgevel de moeite van beh oud waard. De
architecten in 1956 waren H. Hémon en P. Coppen. Ook
voor dit gebouw dreigt functieverlies en daarmee
onzekerheid over de toekomst.
6. Machinefabriek Creusen aan de Dr. Philipslaan.
De fabriekshal dateert uit d e 60-er jaren en is bijzonder
vanwege zijn gebogen vorm en constructie van het dak.
Door architect Zollner sr. is hier een betonskelet toegep ast met een d akopbouw in paraboolvorm -waarin holle

We zullen in de toekomst in het kader van de aandacht voor de wederopbouw-architectuur wa t
gerichter bepaalde objecten gaan beschrijven.
Dat is van belang omdat naoorlogse wijken of delen
daarvan in de nabije toekomst speciale aa ndacht
krijgen als renovatie- en herontwikkelingswijk
('t Veld, Kemp, en andere.) •

Literatuur:

- Spiegel van Roermond 1966: een interessan t artikel
van Thei Moors, niet in de eerste plaats over de
architectuur, maar met name over de naoorlogse
stedebouwkundige ontwikkelingen - (uitg. Rura);
-Gedenkboek 75 jaar Woningbouwvereniging St. Jozef
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Roersingelproject deel 4
> Willem Cartigny

U heeft al enige tijd niets meer van ons
gehoord over het parkeer/winkelproject aan
de RoersingeL Ons laatste bericht erover
stond in het septembernummer van vorig
jaar en geen nieuws, goed nieuws.
Althans, dat leek het lange tijd.
Per slot van rekening waren er onder het
v oorzitterschap van (ex Rijksbouwmeester) ir.Kees Rijnboutt duidelijke
afspraken gemaakt. En we hadden er alle
vertrouwen in dat gemeente en architect
er op basis van die afspraken iets moois
van zouden brouwen.

Hoekpand Malenstraat/Neerstraat
Foto: Peter Wijnands
Problemen

Jongstleden juni doken ech ter d e eerste
alarmsignaaltjes op: het gebouw met sheddak (een onderdeel van het complex Cillekens) dat in de parkeergarage zou worden
ingepast, lag toch wa t moeilijk en zou extra
parkeerplaatsen kosten. En het fraaie hoekpand aan de Molenstraat/ eerstraat bleek
toch wa t in de weg te liggen van de voetgangerspassage die daar zou moeten uitmonden.
In juli bleek in een nieuw overleg met de gemeente dat er nog meer aan de hand was: ook
de rooilijn op de hoek van Molenstraat/ Neerstraat zou wezenlijk worden aangetast. Daarbij zou de Molenstraat opgehoogd worden.
We hebben ons in het verleden constructief
opgesteld met betrekking tot een aantal aspecten in het totaalplan die wij minder gewenst vonden, zoals de omvang van de par-
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keergarage, de groenvoorziening,
enz., en daarbij d e nodige concessies
gedaan. We willen hier nog wel eens
uit de doeken doen hoe wij ons oorspronkelijk de invulling van het plangebied hadden voorgesteld: woningen op de rooilijnen (de open gaten
vullen op een architectonisch verantwoorde manier), de aanwezige monumenten -waaronder het complex Cillekens- restaureren en herbestemmen
en op het open middendeel een groengebied, aangevuld met bewoners-p arkeren en speelgelegenheid voor kinderen. Dan had op de Loesbleik bijvoorbeeld een winkel/ parkeerproject
gestalte kunnen krijgen.
Het open, groen houden of maken van
het binnenterrein is als eerste gesneuveld vanwege economische (on)haalbaarheden. Maar vanouds is dit gebied tot aan de vorige eeuw grotendeels open van karakter geweest in
tegenstelling tot het aangrenzende
noordelijke gebiedje dat altijd een
zeer dichte parcelering kende.
Dit open houden en een groene invulling geven had ook gepast in de optie
om de groen-arme binnenstad weer
wat van dat vroegere karakter terug
te geven (zie in dit nummer het artikel
over binnenstadstuinen).
Volgens de laatste ontwikkelingen is
er een cumulatie van diverse negatieve effecten ontstaan, zoals al hierboven genoemd.
Een doorbreking van de rooilijn vinden wij een zware ingreep die niet gedragen wordt door ardutectonische of
logistieke vereisten.
De ophoging van de Molenstraat is
een nieuw element dat nooit eerder
aan de orde is geweest en dat vergaande consequenties heeft voor het
oude stadsbeeld, zowel ter plekke als
voor de hele noordwesthoek van de
stad . Afgezien van de vraag waar
deze plotselinge wens vandaan komt,
de veronderstelde noodzaak ervan en
wat die betekent voor bijvoorbeeld het
aansluitend nivea u van de Roersingel,
is de ingreep ook een gevaarlijk precedent voor alle aflopend e straten en
stegen in dit stadsdeel. Het niveauverschil is een wezenlijk onderdeel
van dit oudste stadsdeel en een belangrijk cultuurhistorisch gegeven .
Samenwerking

We waren met deze ontwikkelingen
absoluut niet gelukkig en hebben dat
de gemeente ook laten weten. ·Inmiddels is er onder leiding van Kees Rijnboutt een nieuw plenair overleg ge-

weest en is de kou weer wat uit de
lucht. Midden september komt er nog
een overleg waarbij dan hopelijk tot
een positieve afslui ting gekomen kan
worden.
Positief vinden we dat met de restauratie van enkele panden aan de Roersingel op korte termijn gestart kan
worden.
Het is belangrijk, zeker voor dit project, alle neuzen in dezelfde richting
te houden en de afspraak en overeenstemming die er begin dit jaar was, gestand te doen. De jinishing touch' van
dit belangrijke project mag geen broddelwerk worden. •

~Bronzen'

Jury l<iest
Op 12 juli jongstleden werd in de Tuinzaal van het stadhuis aan de burgemeester het rapport overhandigd van de jury
voor de panden van Brons Eiken aan de
Markt (rus. 13, 14, 15 en 16).
Onder voorzitterschap van ir. Mertens is
een vijfkoppige jury aan de slag geweest
met 6 inzendingen voor deze panden.
aast enkele ardUtecten en een cultuurhistoricus waren in de jury ook de ondernemers en de stichting Ruimte vertegenwoordigd.
De selectie had plaats nuddels van tevoren duidelijk opgestelde criteria. Van de
jury was niemand op de hoogte van d e
architecten of kosten van de voorgedragen ontwerpen (alleen de ingeschakelde
notaris kende de kosten), zodat zoveel
mogelijk een onafhankelijke keuze kon
worden gedaan.
Bij de selectie vielen in eerste instantie
twee ingediende ontwerpen af omdat ze
niet voldeden aan het criterium dat voldoende respect geboden was voor de
monumentale waarden van met name
rijksmonument nr. 15/16: de architectonische ontwerpen toonden te weinig compensatie voor het verlies van de monumentale waarden die hier in het geding
waren .
In de volgende ronden vielen nogmaals
twee ontwerpen om diverse redenen af,
zodat uiteindelijk twee inzendingen
overbleven die naar het oordeel van de
jury voldeden aan de gestelde criteria.
Het winnende ontwerp werd deinzending van ir. Maarten Engelman, getiteld
MJM (=1999) en als tweede keuze een
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Begroting 2000
Onlangs publiceerde de gemeen te
Roermond haar Productbegro ting
2000. Op enkele punten daarvan die
voor de stichting Ruimte van belang
zijn gaan we nader in.
1. Formatie
Er is al diverse malen, met name ook
vanu it de Raad, betoogd dat de formatie (= ambtenarenbezetting, red.)
onderbezet is op diverse terreinen. De
gemeente ligt met 6,9 medewerkers
per 1000 inwoners flink onder het landelijk gemiddelde van 7,7. Het voornemen in de begroting is die formatie
met een aantal eenheden uit te breiden ten bedrage van structureel meer
dan f 500.000,-.
Ondanks een geza menlijk en duide-

Marl<tprijs
voor MIM
ontwerp van projectontwikkelaar Muermans, getiteld Brons Eiken.
De diverse inzendingen zijn enige tijd
geëxposeerd in het stadhuis.
In september moet de gemeenteraad een
definitieve keuze maken uit de twee
voorgedragen ontwerpen, waarvan bijgaand een impressie.
Het was een goede keuze van de gemeente om op deze manier te proberen een zo
groot mogelijke kwaliteit te verzekeren
voor dit complex aan de Markt. Zeker
voor dergelijke kwetsbare en markante
posities (Wilhelminaplein?) is de bewandelde weg voor herhaling vatbaar. •
Eerste en tweede prUs in de ontwerpwedstrUd . Foto 's: Peter Wijnands

lijk onderbouwd verzoek (met h et
aangeven van een financiële dekking)
door de stichtingen Ru ra en Ruimte
aan de Raad om aandacht voor de gebrekkige formatie monumentenzorg,
is dat verzoek, door het College in elk
geval, opnieuw, niet gehonoreerd .
De financiële dekking die mogelijk is
betreft de prioriteit van f 100.000,- die
de Raad een aantal jaren geleden heeft
gesteld . Dat geld, inmiddels± 0,5 miljoen gulden, is nooit voor de monumentenzorg gebruikt of gereserveerd,
maar altijd naar de algemene middelen teruggevloeid. Wij vinden dat
slecht beleid, het geld is er maar wordt
niet gebruikt voor h et doel dat de
Raad in het verleden heeft aa ngewezen. Hopelijk heeft de Raad bij de komende begrotingsbesprekingen zoveel ruggegraa t om het College hjer
terug te fluiten.
2. Cultuur
Het voornemen wordt uitgesproken
te komen tot een "culturele structuurvisie Roermond ", waarvoor een prioriteit van f 50.000,- wordt gesteld; e.e.a.
in het kader van het ac ti ep unt "profileren en uitbouwen van mogelijkheden
cultuurhistorisch erfgoed en culturele
voorzieningen".
3. Museum
Er komt, opnieuw, een Museumnota,
mede naar aanleiding van de bevindingen van de commissie voor effecti v ite i tsonderzoek.
De eerder, in 1995 gesignaleerde problemen worden enkel nijpender, maar
de problematiek is kennelijk zeer stroperig van aard, want behalve d eze
nieuw aangekondigde nota is een oplossing niet in zicht.
4. Archeologie
Er wordt beleid aangekondigd voor
het terrein van de archeologie. Ook
dat hebben we eerder gehoord .
5. Wonen boven wink els
Ook hiervoor word t "s peciale aandacht" aangekondigd, maar ook bij dit
punt geldt dezelfde soort stroperigheid als bij het Museumbeleid. Volgens de plam1ingstabel zouden er d it
jaar nog tien projecten verwezenlijkt
worden. Dat wordt dan opschieten
voor de gemeente.
6. Ruimtelijke structuurvisie
De begroting gaat ervan uit dat deze
visie in 1999 ha ar beslag krijgt, maar
dat lijkt rijkelijk optimistisch.
In ieder geval is er voor deze maand
(september 1999) een werkconferentie voorzien om een start te maken.
7. Bes temmingsp lannen
De begroting geeft de prognoses voor
een aantallopende of nog te ontwik-

kelen bestemmingsplannen. Zo zal,
althans volgens de planning, in 2000
o.a. de besluitvorming / vas tstelling
dienen plaats te vinden van de plannen met betrekking tot de Roerdelta,
't Veld en het Kazerneterrein .
De (bestemmings)plannen voor de
A73 en Oosttangent zo uden zowel in
1999 als in 2000 ter hand genomen
worden(?).
8. Architectuurbeleid
Hierover wordt met meer dan het volgende opgemerkt: " De verdere ontwikkeling van het architectuurbeleid zal z ijn
beslag krijgen . "(pag. 140) .
Iets meer informatie was njet overbodig geweest, gezien het feit dat ook
dit punt al vele jaren in de steigers
staat.
9. Monumentenbeleid
Gesteld wordt dat dit jaar de gemeentelijke lijst zal worden vastgesteld. Dat
mag dan ook wel, meer dan 5 jaar na
de oorspronkelijke planning, maar het
zal ons niet verbazen als ook deze
zoveelste aankondiging niet waargemaakt zal worden. Dat blijkt trouwens
al uit de bijgeleverde tabel waarin
eerst 2000 als afsluitend jaar naar voren komt. Tevens worden 50 provinciale mon urnenten aangekondigd,
waarvan wij ons afvragen of dat wel
klopt.
Voor 2000 worden zo'n 13 restauraties
geprognosticeerd (waaronder Roersingelpanden, Kepelse Meule, Mouterij, Swalmerstraat 52 en 56, complex
Cillekens, Kazerne, Katten toren), wat
groot njeuws mag heten, maar over
de feitelijke realisering daarvan hebben we ook de nodige reserves .
Over de toekomstige restauratiebudgetten wordt vaag aangekondigd
dat er " .. .een overweging (zal plaatsvinden) over de wijze waarop de financiering
va n restauraties en instandhouding van
monumenten in de toekomst plaats kan
v inden " (pag. 142).
Kortom, er staat veel op stapel, maar
de meeste plannen zijn weinig concreet of lopen al vele jaren.
De vraag blijft hoe reëel de gemeentelijke planningen in de praktijk blijken te zijn. Dè zwakke s teen in het gemeentelijk mon umentenbeleid , de
gebrekkige formatie, wordt opnieuw
niet aangepakt als het aan het College
ligt. Verdere ach terstand ligt daarmee
in het verschiet.
Als dit college serieus werk wil maken van monumentenzorg (een indruk die men toch graag wekt) dan
zal dat duidelijk moeten worden in de
prioriteiten die men stelt. •
> Willem Cartigny
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W inl<elpuien en etalages,
> Arjo Brouns

In de twee vorige nummers van Ruimtelijk
heeft u de delen 1 en 2 over winkelpuien en
etalages kunnen lezen. In dit afsluitende artikel
staan we stil bij enkele recente ontwikkelingen
en geven we een aantal aanbevelingen die
kunnen leiden tot behoud van al dit schoons.
Terug naar ...

We doen eerst een stap terug in de tijd waarbij we til
staan bij een alom bekend Roermonds kruideniersgeslacht.
We bevinden ons op Varkensmarkt 2 en met onze
ogen de kostelijk gepresen teerde waar in de etalage
bespeurend, valt al direkt op dat de blootgestelde
kostelijkheden voorzien zijn van prachtige, met de
hand geschreven kaartje die informatie verschaffen
over prijs, druivensoort en karakter van al deze
liquide middelen.

Huidige pui en etalage Varkensmarkt 2. Foto: Arjo Brouns

dig ondernemer vestigde Louis Haas zich in augustus
1945 op Varkensmarkt 2. Daar bleef het niet bij.
In 1950 werd door een broer van Jos de zaak HermensMaons van de dames Vinken overgenomen. Deze winkel
was gevestigd op de Hamstraat en dient nu als ingang
van het Hazepad (!).Tot 1980 werden hier delicatessen
verkocht. En in de nabijheid van Kapel in 't Zand, waar
nu de Rabobank gevestigd is, werd vanaf midden jaren
50 tot aan 1970 werd door de famme de kruideniers- en
souvenirszaak uitgebaat.
Dat aanpassingen van winkelpuien niet alleen van de
laatste tijd zijn laat ons de twee oude afbeeldingen van
de Albert Heijnwinkel op de Markt zien. Een foto uit
1932 toont duidelijk de hardstenen classicistische omlijstingen van de etalages. Deze werden echter eind jaren 30
vervangen door geglazuurd tegelwerk. Zie de foto
ernaast, gemaakt op 10 mei 1940.

Etalage Varkensmarkt 2- midden jaren 50. Foto: Lenarts

(De etalage van een winkel was - tot aan het einde
van de jaren 60, begin jaren 70 - een van de weinige
middelen om de produkten onder de aandacht van
het winkelend publiek te brengen. Radio- en TV
reklame bestonden amper.) Het was (dus) van groot
belang de potentiële klanten middels de etalage te
verleiden tot aankoop. Dit was een grote zorg voor
de winkelier. Met name bij delicatessenzaken, slagers
en bakkers.
iet zelden werd daarbij de hulp ingeroepen van
kunstenaars- o.a. Max Weiss-of bevriende relaties
om te helpen de etalages te decoreren en op te sieren.
In de loop van de jaren 60 werd gebruik gemaakt
van beroepsetaleurs.
Mijn naam is ...

"Ik kan me nog goed herinneren dat men met speciale
inktpennen en penselen uren bezig was prijskaartjes te
vervaardigen. " Aldus Jos Haas, wijnhandelaar,
negociants en vin fins. Oftewel op z'n Remunjs: De
wienkloot van de Vèrkesmert.
Maar ... delicatessen is een halve eeuw lang hét
handelsmerk geweest van de familie Haas.
Vanaf 1926 tot en met augustus 1945 was de vader
van Jos, Louis genaamd, uitbater van de Albert Heijn
winkel, intertijd gevestigd op de markt. Als zelfstan-
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Albert HeUn op de Markt, linkerfoto uit 1932.
Foto: Persbureau Lenarts
Rechterfoto van 10 mei 1940! Foto: H. v/d Beek

deel 3 (slot)
De geschilderde naam Albert Heijn verdween van de
ramen en werd in messing letters boven het zonnescherm geplaatst zodat te allen tijde de winkel duidelijk
te herkennen zou zijn.
Zo vader, zo zoon

Sinds 1962 runt Jos Haas de winkel Varkensmarkt 2.
Eer tonder supervisie van zijn vader die het winkeliersvak in 1966 beëindigde. Het 'delicatessen tijdperk' werd
enkele jaren geleden afgesloten en Jos heeft zich helemaal gestort op 'het wijngebeuren'.
De huidige etalage heeft een typisch jaren 60 ontwerp en
is geplaatst in 1964: "De toenmalige kozijnen waren slecht,
voor oudere en minder valide mensen was de winkel slecht
toegankelijk en de nieuwe ijzeren constructie bood meer veiligheid. Tevens werd door de vernieuwing het etalageoppervlak
vergroot en kreeg het de moderne uitstraling van die tijd",
motiveert Jos. En dit alles met aanvraag en verlening
van een bouwvergunning.
Geen toestemming

u zult u zich wel afvragen: Wat een rare zin om het
hierboven vermelde artikelgedeelte mee af te sluiten.
Het is toch logisch dat men voor een verbouwing een
vergunning aanvraagt en wacht met de werkzaamheden
na verlening ervan. U heeft gelijk. Zo moet en hoort dat
te gebeuren.
Roermond is echter een grote stad en het viel (bijna) niet
op dat er tijdens een weekend begin 1999, een compleet
unieke jaren 20 etalage met werkelijk schitterende glasin-loodconstructie eruit werd 'gerost' en vervangen door
een werkelijk 'prachtig' toonbeeld van een hedendaagse
invulling à la Steenweg, een stijl zoals reeds in deel 2
van deze serie ruimschoots beschreven. Maar voor de
liefhebber nogmaals: vormloze rechttoerechtaan donker
grijze kunststof kozijnen.

het kwaad is geschied bestaan er geen boeteclausules. Ik
snap dit niet: als men ongevraagd een tuinhuisje plaatst
dan dient het afgebroken te worden en het tuinaanzicht
in oorspronkelijke staat hersteld te worden . Bij beeldbepalende panden schijnt deze maatregel niet toepasbaar te zijn.
Wel aanbevelingen

Om zoiets te voorkomen heeft de gemeente Roermond
geen capaciteit en onze stichting- de stadswachten van
onze stad - komt handen en voeten tekort om continu
waakzaam te zijn. Men is vaak afhankelijk van de 'good
wil!' van de eigenaar. Dat dient gestimuleerd te worden.
In Haarlem bestaat de actieve Werkgroep Architectuur
Haarlem die in 1994 het boekje 'Het winkelgezicht van
Haarlem ' heeft gepubliceerd. Een inventarisatie van oorspronkelijke winkelpanden en nieuw ontworpen winkelpuien die de tand des tijds zullen doorstaan . Die werkgroep heeft gerealiseerd, middels een convenant met een
bekende winkelketen, dat aanpassingen aan bepaalde
voorwaarden dienen te voldoen. Verder hebben zij een
aantal richtlijnen geformuleerd die door de commissie
welstandstoezicht integraal zijn overgenomen:
- bij de bestaande waardevolle gevels is herstel vaak beter dan
sloop of vervanging;
-de vormgeving van de pui dient samenhang te vertonen met
de architectuur van de bovenbouw van het pand;
-gelet moet worden op een goede verhouding in maat en
schaal van de onderdelen van de pui;
-verantwoord kleurgebruik en detaillering die bij het pand
passen zijn noodzakelijk;
- duurzarne materialen zijn vereist, zoals natuursteen, staal,
hardglas en gebakken materiaal;
-integratie van reclame en naamsaanduiding met het puiontwerp is gewenst;
- beveiliging door deugdelijke bouwkundige oplossingen maakt
rolluiken overbodig.
Ik sluit deze reeks over winkeletalages en puien af met
de dringende aanbeveling aan onze abonnees, winke-

Coffeeshop Skunk vóór en na de illegale puiverandering. Foto 's; Arjo Brouns
Het betreft Zwartbroekstraat 29: coffeeshop Skw1k. Waar
niet alleen menige joint maar ook het karakter van het
pand i_n rook is opgegaan: de hel e voorgevel, inclusief
etalage, vormde een geheel. De modernisering is verwezenlijkt zonder aanvraag van een bouwvergwming, wat
bevestigd wordt door medewerkers van Bouwtoezicht
Gemeente Roermond.
Tegen dergelijke praktijken staan ze machteloos en als

liers, medewerkers van Bouwtoezicht Gemeente Roermond en verder iedere Roermondenaar, om onze nochtans waardevolle schat aan oorspronkelijke etalages en
puien met de hierboven genoemde richtlijnen te benaderen. Wellicht dat ze een nieuwe, extra dimensie zullen
geven aan het comité dat de Witte Donderdag etalageprijzen organiseert!? •
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Interieur van Apoth eek Haan: gesloopt, verkocht en uit Roermond verdwenen. Foto: Franco Gori

Column
Peter de Cock werd in 1751 gevangen
gehouden in de kelders van het Roermondse stadhuis. De stank aidnar
verdreef zelfs zijn pleitbezorgers.
Peter de Cock is door de eeuwen heen
een schelm gebleven, die zijn stad op 'n
Tij/ Uilenspiegelachtige wijze bekijkt.
Jeuk

Wat hebben de zeer geachte Roernwndse apotheker Van Gemert en het
stadsbestuur gemeen? Inderdaad, het
zijn alle twee pillendraaiers. Al dan niet
op recept. Praatjes vullen geen gaatjes.
Nu is dat laatste in dit land voorbehouden aan tandartsen.
Wat hebben de zeer geachte Roermondse
apotheker van Gemert en het stadsbestuur nog meer gemeen? Beiden zijn
absolute grootmeesters in het plengen
van krokodillentranen.
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De 'rouw' die het stadhuis tentoonstelt
Met Lood in de schoenen heeft de zeer
geachte apotheker een uniek stukje
Roermonds erfgoed uit de stad laten
verdwijnen. Dat er lood in het spel is,
wil ik best geloven. Volgens mij heeft
Van Gemert last gehad van een acute
loodvergiftiging in combinatie met
gordelroos. Nu is niks zo erg als jeuk.
Dat geldt ook voor jeuk in de portemonnee. Dat laatste is bijna ondraaglijk
voor sommigen. Een noodzaak om de
unieke inventaris van apotheek Haan te
verkopen was er niet. Wie de gemeente
een aanbod doet om de zaak te kopen
voor welgeteld een vaderlandse gulden,
heeft normaal gesprokenniet zo'n haast
om de koopsom te innen. Het renteverlies is voor iedereen nog wel te
behappen.

is helenwal een staaltje van schitterend

toneelspel. Goed voor alle vaderlandse
toneelprijzen. Een beetje bestuurder had
die piek uit eigen zak betaald en vervolgens de inventaris aan de gemeente
geschonken. Maar ja de hoge heren
waren bang voor de consequenties.
Het is simpeler om de kop in het zand
te steken, dan om een goed plan te
ontwerpen. De consequentie van die
houding heeft Roermond andermaal
beroofd van een stuk wltuurgoed.
Op naar het volgende drama, en dan
bedoel ik niet 'de moord van Meutebraak'. Het blijft een trieste constatering dat het monumentenbeleid geen
cent, laat staan een piek waard is.
Tijd voor een Rennie.
Peter de Cock

