INHOUD

Peter de Cock werd in 1751 gevangen gehouden in de kelders van het
Roermondse stadhuis. De stank aldaar verdreef zelfs zijn pleitbezorgers. Peter de Cock is door de eeuwen heen een schelm gebleven die
zijn stad op een Tij I Uilenspiegel-achtige wijze bekijkt.
STEDENBOUWKUNDIG KOESCHIJTEN
In feite hebben we al Indiase toestanden
in Roermond. Decennialang mogen heilige koeien roerloos grazen op de gemeentelijke stadsweide, genaamd de
Markt. De koeien moeten over niet al te
lange tijd - gedeeltelijk - weg. Maakt dat
een einde aan de Indiase toestanden?
Nee! De kans is groot dat arme sloebers zich gaan bezig houden met het
selecteren van kinderkoppen! En om het
helemaal macaber te maken: moeten
uitmaken of ze hergebruikt kunnen
worden of niet. De kinderkoppen,
natuurlijk. Zeer zelden zal klinken: wat
een mooi 'mopje'. Een groot deel van de
raad wil die dingen gaan hergebruiken .
De helft van de stenen is naar z' n mallemoer. Dat wordt verstelwerk zoals de
ouderen onder ons nog kennen van de
grote gezinnen. 'Mam, weneer krieg ich
weer ein nuuj bóks?' 'Haaj de mörref, ich

bön al aan de linker bóksepiep bezig!'
Ineens moet ik denken aan het eerste
Oranjeriebesluit van de raad. Toen de
schouwburg werd gebouwd, mocht daar
geen volwaardige horeca in. Het resultaat: een vissenkom, waar de bezoekers
bijna spartelend moesten wachten op
een glaasje bier, dat tergend langzaam
uit het goedkoopste tapkraantje druppelde. Het bier verschaalde onder het
tappen. Dat krijg je met hinken op twee
gedachten. In het geval van de Markt
heeft men een compleet hinkelparcours
uitgestippeld, dat uitmondt in een soort
stedenbouwkundig koeschijten. Roermond heeft het verkeersluwe plein
uitgevonden. Dat is ongeveer henelfde
es ein kondoom mit ein gaetje; er moet
beperkt geparkeerd kunnen worden én
de fietser moet zijn tweewielige 'winkelwagen' kwijt. Nu hebben we het niet
over het St. Pi.etersplein in Rome, maar
over de Roermondse Markt, ter grootte
van ein sjölkske. Hoe een kleine bisschopsstad toch kardinale denkfouten
kan maken! We zijn er nog niet: er
moet ook een kunstwerk verrijzen en
de processiegang zichtbaar gemaakt.
Kunstwerk? Dan kunnen ze op de
gemeentewerf weer een plekje vrijmaken. Want het gemiddeld kunstwerk op
één van de Roermondse pleinen wordt
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eerder verplaatst dan een draagbare
televisie. Bij de gemeente doen ze net
alsof men het enige uitgiftepunt is van
Tafeltje Dekje en daar dagelijks hele
volksstammen op afkomen. Hoe vaak
komt een normaal mens op het gemeentehuis? Een paar keer in z'n leven , daarna
is hij/zij compleet gestoord!
Laat de Markt maar gewoon verkeersvrij .
Laden en lossen tot I 1.00 uur.Ais we in
de Swalmerstraat halverwege, ter hoogte
van de stadswinkel, een ingang maken en
parkeerplaatsen creëren tot aan de Jesuïtenstraat kunnen we gemakkelijk een
àutootje of tien kwijt. Dan kan mijn witte
rollaterplan meteen in de ijskast. Een
beperkte fietsenstalling onder de Vleeshal, dan is dat probleem ook opgelost.
Kunstwerk en processiegang. Ga maar
eens kijken, er is inderdaad in de Markt
een patroon te vinden. Bijna geen hond
die het weet, maar toch. Plaats daar nou
eens een fraai horizontaal mozaïek, geïnspireerd op de vele processies en het
(godsdienstig) verleden van deze stad.
Dan heb je voldoende oude moppen over
om de Markt te herbestraten.
Tijd voor de kelderopruiming. Helaas,
voor sommigen, ik ga mij niet verhangen .
De maatschappij verhardt. Menig ambtenaar vertoont hetzelfde gedrag als een
ambitieuze wethouder die zijn stad wil
transformeren in een metropool. Strak in
het pak en met een attitude van: waarom
is er geen uitzettingsbeleid voor diegenen, die het niet met mij eens zijn? Hoe
langer ze hier wonen, hoe groter de
stoethaspel! Vandaar dat ik op zoek ben
naar een Vino Santo uit de Toscane,
beroemd om zijn fluwelen zachtheid. Een
schitterende combinatie met Gigot
d'agneau farci en croûte, oftewel gevulde
lamsbout in deegjas. Ik voel me Mans
genoeg om het debat met mijn bovenbuurman Hofhuis, (onze?) stedenbouwkundige, aan te gaan.
Dat was het weer voor deze keer. Wie
de rooftas in de algemene politieverordening opneemt, zou het niet moeten
hebben over een gedwongen herindeling.
Geef uw ogen de kost, dat is altijd nog
goedkoper dan een ander onderhouden.
Uw dienaar, PdC.
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REDACTIONEEL
LESSEN IN STEDENBOUW

Soms loopt een redactievergadering
van Ruimtelijk uit de hand . Vooral als
een thema aangesneden wordt dat tot
de verbeelding van een groot deel van
de redacteurs spreekt: de Componistenbuurt. En heel soms loopt zo'n uit
de hand gelopen vergadering serieus uit
de klauwen en ontstaat er een echte
discussie binnen eigen gelederen.
Zonder te weten waar ze zouden
eindigen hadden de redacteurs Poell,
Van de Garde en Moors op een mistige
avond in december een geanimeerd
gesprek en de denkbeelden die hier
over tafel vlogen lieten niets aan
duidelijkheid te wensen; over het
Roermondse Veld en de Roerdelta,
hangjongeren en rollators, Merum en
de Musschenberg en hoe het allemaal
wèl moet. Poell in de aanval, Moors
deels in de verdediging.
Vrijblijvende beterweterij van stuurlui
aan wal? In eerste instantie misschien
maar de discussie kreeg een nog
serieuzer vervolg in een gesprek op
niveau, met' mensen uit het vak. Op 6
februari jongstleden toog Ruimtelijk naar
Amsterdam om met Niek de Boer en
Donald Lambert in discussie te gaan.
Beide heren waren de idolen van Thei
Moors tijdens zijn studie en stonden
toen voor een visie op stedenbouw die
opmerkelijk was en nog is. Alleen de
stedenbouw zélf is niet meer opmerkelijk: vinexwijken, bouwen-voor-demarktwijken en projectbureauwijken
rijzen als paddestoelensteden uit de
grond, maar nergens lijkt er meer een
overallvisie op de stad te bespeuren.
In dit nummer leest u hoe stedenbouw
volgens de heren De Boer en Lambert
bedreven dient te worden en waartoe
dat kan leiden.
Discuss ie gesloten? Wat ons betreft
nooit.

FOTOWEDSTRIJD
Max Janssens is winnaar geworden
van de fotowedstrijd De verstafgelegen
Roermondsestraat Hij bezocht en
fotografeerde het Roermondsplein in
Arnhem, meer dan I00 km van
Roermond. Proficiat!
De winnaar heeft inmiddels zijn prijs
- het Jaarboek Architectuur .in
Nederland 2002-2003 - ontvangen.
Het Roermondsplein is een plek die al
eeuwen zo heet, al doet de huidige
entourage dat niet vermoeden . In

Roermond is er geen Arnhemsestraat
(of Arnhemseplein). Wil dat zeggen
dat Roermond vroeger voor Arnhem
belangrijker was dan omgekeerd? Je
zou het haast denken als je de
teksten op het 16e-eeuwse Duivelshuis in Arnhem leest die verwijzen
naar de vier Gelderse hoofdsteden:
Zutphen de rijkste, Nijmegen de
oudste, Roermond de stoutste,
Arnhem de genoeglijkste.

GvdG

'Roermond de stoutste'

De redactie

RECTIFICATIE
Op de achterpagina van het vorige
nummer van Ruimtelijk stond een
bericht over de voorgenomen sloop
van een monumentale boerderijschuur
aan de Eiermarkt in Maasniel.
Als gevolg van een communicatiefout
binnen de redactie was niet de definitieve versie, maar een conceptversie
van het bericht afgedrukt. De formulering van de conceptversie leek - ten

onrechte - te suggereren dat de
eigenaar door verwaarlozing van het
onderhoud bewust zou hebben aangestuurd op een situatie waarin sloop om
veiligheidsredenen nodig is. Onze
excuses voor deze gang van zaken.
De sloopvergunning is inmiddels verleend; Ruimte heeft uiteindelijk geen
actie ondernomen.

De redactie

Sinds de Tweede Wereldoorlog wordt Nederland volgebouwd met nieuwbouwwijken.
De vormgeving heeft zich ontwikkeld, de onherbergzaamheid lijkt een constante. Quasigezellige slaapwijken zonder stedelijk leven die na een generatie verloederen, bestaan uit een
vormeloze massaliteit van woonblokken en gelijkvormige straten waar je niets mee hebt.
Maken onze stedenbouwkundigen er een potje van?
1a', zegt Paul Poel/, journalist met speciale belangstelling voor bouwen en wonen, en redacteur van Ruimtelijk
'Nee', zeggen Niek de Boer en Donald Lambert, toonaangevende stedenbouwkundigen van
de vorige en de huidige generatie: 'alleen slechte stedenbouwkundigen doen dat. '
Gerard van de Garde en Thei Moors confronteerden de mannen van het vak met de
stellingnames van de criticus.
DISCUSSIE OVER STEDENBOUW

Teker~t:a-felt:err~1..1r?
INTERVIEW~:

GERARD VAN DE GARDE ENTHEI MOORS

VITALE WIJ KEN

Poel/: 'De fysieke levensduur van een wijk, de levensduur
van de gebouwen is mede bepalend voor de vitaliteit van
die wijk. Sjoerd Soeters, een eigenzinnige stedenbouwkundige die Haverleij in Den Bosch heeft ontwo rpen ,
die zegt: " Luister: alles wordt opgeofferd aan het zo laag
moge lijk houden van de stichtingskosten, en daardoo r krijg
je een versnelde afschrijving. Op een gegeven moment
wordt zo'n w ijk dus een probleemwijk!'"

De Boer: 'De bouwkundige kwaliteitsmaatstaven waren na
de oorlog in Nederland heel erg laag, echt armzalig. Er
werden slechte woningen gebouwd - beroerde isolatie, veel
geluidshinde r - en de kosten die dat met zich meebracht
werden doo rgeschoven naar de bewoners. Woningen uit
die tijd kunnen vrijwel nergens meer concurrerend mee.'
Lambert: 'Dat speelt een grote rol. Als je dat vergelijkt met
hoe het daarvoor was - e n dan praten we over het begrip
duurzaamhe id - dan is sloop om bouwtechnische redenen
bij 19e-eeuwse bouw veel minder aan de orde dan bij 20eeeuwse bouw.'
De Boer: 'Wat de wijk als geheel betreft gaat het erom dat
je een goed programma hebt en daaraan vasthoudt. Gewoon vaststellen: dit willen we bereiken. In Emmen destijd
hadden we een heel bijzondere opgave, namelijk lange
tuinen voor de bewoners, veel openbaar groen, en zo min
mogelijk hoogbouw en etagebouw. Die combinatie zou met
de gangbare verkavelingen tot zeer hoge grondkosten voor
de woningbouw leiden . Uit de exploitatie-opzetten bleek
dat de hoge kosten zaten in de straatlengte en de
rioleringslengte. Toen hebben we een heleboel mensen aan
voetpaden laten wonen en hebben we, ook om doorgaand
verkeer te weren, in de hele wijk buurt- en woonstraten
dood laten lopen. Wij bespaarden daarmee op zandgrond
meer dan 30% van de verkavelingskasten en ik meen 20%
op veengrond . Dat werkte door in de constr uctie- en
onderhoudskosten en het bevorderde de verkeersveiligheid
aanzienlijk. In de wijk Angelsla konden de kinderen spelenderwijs naar school.'

Poel/: 'Veel woningen hebben een levensduur van 30 jaar,
die eventueel verlengd wo rdt door renovatie. Je moet
denken aan de samenstelli ng van de bevolking. Wat is in
feite de levensduur van een wijk? In de jaren zestig werd in
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Ir. Niek de Boer ( /924)
was van 1955 tot 1966
stedenbouwkundige bij
de gemeente Emmen,
van 1966 tot 1976
directeur van de
Provinciale Planologische Dienst van ZuidHolland en van 1969
tot 1989 hoogleraar
aan de TU Delft.
Ir. Donald Lambert
( 1950) werkte van 1975
tot 1979 als ontwerper
bij diverse stedenbouwkundige bureaus,
was van 1979 tot 1989
wetenschappelijk
medewerker c.q.
docent aan de TU Delft
en richtte in 1987 zijn
eigen bureau Urbis op, dat in 1992 met Kraaijvanger
Architecten fuseerde tot Kraaijvanger * Urbis. Hij
stelde voor de gemeente Roermond de nota Roermond
20 I 0 Architectuurbeleid op.
De Boer en Lambert publiceerden samen Woonwijken,
Nederlandse stedebouw 1945-1985. Hierin signaleren
ze, naast positieve zaken, onder meer 'een golf van
onbehagen' over de 'autowijken met hun overmaat aan
etagewoningen (...) en de rationalisatie van het bouwen' van de jaren-zestig en 'een onoverzichtelijke
huizenbrij', 'grillige, desoriënterende stratenpatronen
en uitbarstingen van architectonisch geknutsel ' in de
periode daarna.

Den Haag een grote nieuwbouwwijk gebouwd , Mariahoeve.
In de volksmond Maria, ho even - het barstte e r van de
kleine kinde ren. Er was te eenzijdig gebouwd voo r jonge
gezinnen . Dan krijg je na eèn tijd vanzelf een vertreksituatie .

Lambert:
'Een goed gebouwde wijk
heeft een veel groter
uithoudingsvennogen.,
Overzicht Bijlmermeer vlak na realisering van de eerste hoge woonbuurten.
Foto uit: 'Woonwijken, Nederlandse stedebouw 1945-1985.' Auteurs: Niek de Boer en
Donald Lambert.
Een wijk moet een minikosmos zijn. Niet alleen gezinnen ,
maar ook ouderen , ook jongeren. Dat is belangrijk voor de
vitaliteit van een wijk. Generaties kunnen elkaar treffen en
de bevolking vernieuwt zich automatisch. Noem nu eens
een wijk waar kinderen tussen de 12 en 16 zich happy
kunnen voelen. Hangjongeren vervelen zich te barsten.'
De Boer: 'Als je zorgt voor een goede woningdifferentiatie
en goede voorzieningen op de juiste plek, gaat het wèl
goed . Dus overwegend laagbouw, etagebouw en hoogbouw
alleen kwalitatief zeer hoogwaardig, en vrije kavels voor
grote huizen - nou, waar zie je dat? Al als student schokte
het me dat ik in allerlei steden zag hoe daar wijken tegenaan
geplakt werden zonder enige fantasie , met een
voorzieningenpatroon dat nergens op leek, zonder echt
concentratiepunt van activiteiten, ja ... schering en inslag.
Het was vroeger ook al zo: er is ruimte en daar bouwen
we even een wijk. Naoorlogse wijken die geen goede
bevolkingsopbouw hebben, zijn verkeerd gebouwd . Men
begreep blijkbaar volstrekt onvoldoende dat het ontwerp
voor een wijk heel veel meer moet omvatten dan een
autostraten plan.'
Lambert: 'Een goed gebouwde wijk heeft een veel groter
uithoudingsvermogen.'
De Boer: 'Voor een woonwijk moet je een ambitieus programma maken. Een wijk moet alle sublokale oftewel
alledaagse voorzieningen bevatten. Dat betreft veel meer
dan de geijkte dagelijkse behoeften. De bewoners moeten
binnen loopafstand een behoorlijk assortiment aan winkels,
vertier, accomodatie voor sport en spel, haltes voor
openbaar vervoer enzovoort tot hun beschikking hebben .
Kinderen moeten dicht bij scholen wonen. Een wijkcentrum

moet veel gevarieerder zijn dan het gemiddelde wijkwinkelcentrum, echt een trefpunt voor bewoners en
bezoekers. Aantrekkelijk met een hoge belevingswaarde,
dan krijg je die minikosmos.'

Poel/: ' Nieuwbouwwijken zijn bijna altijd suburbane wijken.
Steeds maar herhaalde kleinschaligheid . Dat wordt dan
vanzelf onpersoonli jk, onhe rbergzaam.'
De Boer: 'Ja, kleinschalige massaliteit. Je hebt er niks mee.
Het grote verschil tussen grootschalig en kleinschalig is, dat
je wel iets kleinschaligs binnen een grootschalig complex
kunt maken maar niet omgekeerd. Boeiende afwisseling is
een vereiste.'
HOOGBOUW

Poel/: 'In de Donderbe rg zi jn al vrij snel problemen ontstaan.·
Zodra men elders terecht kon , trok men weg. Er is volstrekt naast de markt gebouwd. Die hoogbouw was een
tijdlang een bijna universele vorm van gekte. Zelfs in Finland
zijn dorpen gebouwd vol flats , waar nu niemand meer in
woont- terwijl daar toch ruimte genoeg is. Tekentafelterreur. Men kon de hoogbouw niet aan de straatstenen
kwijt. St. Jozef heeft zich suf geadverteerd, Roermond kreeg
de sociale gevallen van de omliggende gemeenten op haar
bordje en sindsdien heeft de Sociale Dienst hier de handen
vol .'
Lambert: 'In de Bijlmerwillen de bewoners gewoon dat er
gesloopt wordt.'
De Boer: 'Maar er is daar bij de bouw ook zoveel misgegaan.
De flatgebouwen kregen op de eerste etage een centrale

De Boer:'Naoorlogse wijken die geen goede bevolkingsopbouw hebben, zijn verkeerd gebouwd.
Het ontwerp vooreen wijk moet heel veel meeromvatten dan een autostratenplan.,
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loopstraat. Die was in het plan
royaler en daar zouden allerlei
voorzieningen aan gebouwd
worden die uit de buurt zelf
voorkwamen. Maar daar waren
de middenstandsverenigingen
tegen, dus dat mocht niet. Er
mocht geen huisvrouw gaan
zitten die eigen huisvlijt verkocht
en een jeugdhonk kwam er ook
niet.'
Lambert: ' Het concept is nooit
gerealiseerd. En hoe is de situatie
nu? Die loopstraat wordt overal
dichtgespijkerd omdat hij gevaarlijk geworden is. Dan heb je dus
een entree naar je flat in een
dichtgespijkerde straat. Dat is
het begin van het einde.'
De Boer: Terwijl het juist de bedoeling was, om daar die
levendigheid in te brengen, om daar die sociale control e te
houden.'
Lambert: 'Die woningen zouden aanvankelijk veel meer liften
krijgen . Daar is op bezuinigd. In plaats van, zeg maar, voor
een heel groot blok vijf liften, kreeg je er twee. Met name
de lange flats zijn nu onverhuurbaar. Want hoe verder je
van die liften afwoont, hoe sociaal onveiliger het wordt.
Er was 85% openbare ruimte. Op zichzelf goed, maar als de
gemeente op een gegeven moment niet bereid is de grond
te onderhouden en de zaak maatschappelijk niet meer
beheersbaar is, dan is het over. Dat zijn dus twee dingen die
puur maatschappelijk van aard zijn. Die natuurlijk met de
stedenbouw te maken hebben, want het heeft een
wisselwerkingseffect, maar ga niet zeggen dat daarmee het
stedenbouwkundig concept fout was.
Men heeft eigenlijk de stedenbouwer te hulp geroepen voor
het oplossen van maatschappelijke problemen. En dat klopt
niet. Het is natuurlijk niet zo dat we met een stedenbouwkundig middel een sociaal probleem oplossen. Dat
sociale probleem blijft. Goed, er zijn natuurlijk wel degelijk
stedenbouwkundige fouten gemaakt. Tienduizend maal
dezelfde woning, dat gaat in deze tijd niet meer. De bezuinigingen op de infrastructuur. Het te grote vertrouwen in de
maatschappij - toen wel. In de huidige stedenbouwkundige
plannen wil je privé en openbaar in stadswijken nóóit meer
mengen, dat is te gevaarlijk, die plannen gaan er niet meer
in. Zolang wij maatschappelijk niet kunnen zorgen voor
sociale veiligheid, werkt het niet.'
De Boer: 'Die sociale onveiligheid, dat speelde nog niet in de
jaren zestig.'
TRENDWATCHING

Poel/: 'We hebben plannen nodig die getuigen van een
bepaalde visie. Als stedenbouwkundige moet je ook
trendwatcher zijn . Anders zit je vanuit het hedendaagse
maar wat te tekenen. Je moet bijvoorbeeld inspelen op
eenpersoonshuishoudens. Op de vergrijzing. Als je de
demografie bekijkt, is 20% van de bevolking 60-plusser.
Daar kun je dus stedelijk voor bouwen. Men wil ruimte en
comfort: een living van 40 m2, niet van 20 m2• Wonen op
tweehoog? Geen probleem, maar dan moet er wel een lift
zijn.'
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Lambert: 'Het is moeilijk, maar je zou als stedenbouwkundige moeten anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen . Je moet proberen daar voeling mee te krijgen, ogen
en oren open. Dat wel , maar je kunt niet gaan sturen . Je
maakt geen stedenbouwkundig plan waarbij jij degene bent
die als een soort Franse president uitlegt: het moet zo-enzo, en zo moeten we voortaan leven - dat hele patriarchale,
nee . Dat is de grote , wezenloze fout die Niek en ik heel
vaak gezien hebben bij architecten en stedenbouwkundigen .'
De Boer: 'Het referentiekader van mensen is altijd het
verleden. Ik heb in Emmen nog een wethouder gehad die
pleitte voor huizen met bedsteden, want die had hij zelf
meegemaakt. Maar er is ook een groep die vooruit kijkt en
verbeteringen wil, een voorhoede, een avant-garde, waar je
dingen van kunt leren . Maar je kunt je vergissen . Indertijd in
Emmen dachten we bijvoorbeeld dat er bij elk stadscentrum een helikopterveld zou komen. Wat wel kan is dat
je in een plan rekening houdt met latere intensivering van
de bebouwing zonder dat je precies weet wat dat zal
inhouden. Willekeurig voorbeeld: leg het parkeerterrein bij
het wijkcentrum zo aan dat er later eventueel een groot
complex gebouwd kan worden met in de kelders parkeer-,
laad- en losruimte. Dat betekent verlevendiging van het
wijkcentrum . Ook als het- één van de mogelijkheden - een
kantorenkolos met werknemer uit de hele stad zou zijn .
Die brengen er de middagpauze door en doen er boodschappen bij het naar huis gaan.'
UITBREIDEN, INBREIDEN

Poel/: 'Het is altijd suburbaan wat er gebouwd wordt. Het
probleem daarmee is dat er geen publieke ruimte is, geen
sociale ontmoetingsplaats. In de vinexwijken krijgt iedereen
een tuin ter grootte van een postzegel. In Roermond hebben we weliswaar officieel geen vinexlocatie, maar je-ziet
er hetzelfde. Kijk maar naar de Musschenberg. Dat is een
inbreidingsplan waarbij geen enkele band met Herten is
gecreëerd; een gemiste kans. Neem Oolderveste. Als je de
plannen bekijkt, dan word je daar niet vrolijk van. Weer
meer van hetzelfde. Zolang een suburbane wijk aan de
stadsrand ligt lijkt dat nog leuk. Maar later wordt er wéér
zo'n wijk tegenaan geplakt, en nóg één en nóg één. Je krijgt
één brij.

Paul Poell:
'De Musschenberg is een
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inbreidingspion waarbij
geen enkele band met
Herten is gecreëerd. & is
geen sociale ontmoetingsplaats.'
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Foto: Peter Wijnands.
Je kunt toch ook stedelijk bouwen met ruimte? De Roerdelta is daar een uitgelezen kans voor. Ik zou daar het
Venetië aan de Roer maken. Dan ben je al heel wat vervuilde grond kwijt. Mensen die met boten aanleggen en wat
te spenderen hebben, winkels, cafés, ateliers etcetera.
Toeristen en Roermondenaren die samen flaneren. Pleinen
over de grachten, vergelijk het maar met de wildviaducten
bij Terlet of de Woeste Hoeve. Op de derde etage bijvoorbeeld een peuterspeelzaal met een directe verbinding naar
een trefcentrum voor ouderen, waar een dreumes zonder
meer binnen kan lopen - "Ik heb gepoept". Jongeren die
skaten , volleyballen of voetballen op de weinige platte
daken, die ik dan voor ogen heb. En de hele wijk
rollatorproof.'

Lambert: 'De bouwopgave van een stad moet bestaan uit èn
uitbreiden aan de stadsrand, èn herstructureren. Dat wordt
teveel uit elkaar getrokken. Het is een keuze om altijd zo'n
nieuwbouwwijk te doen, om zoiets nieuws aan de stad vast
te zetten. Aan de ene kant ontkom je er niet aan, maar aan
de andere kant is het de laatste twintig, dertig jaar ook een
kwestie van gemakzucht geweest. We exploiteren onze
naoorlogse wijken veel te weinig. Je ziet daar een goedkope
woningvoorraad uit de jaren vijftig en zestig met een
bepaalde categorie bewoners: starters, mensen uit de
stadsvernieuwingsgebieden, buitenlandse gezinnen, kortom
een bepaalde eenzijdige bevolkingsopbouw. Dat is een
enorme kans als je gaat herstructureren. Door daar op
strategische plekken andere soorten woningen in te bouwen, krijg je een veel mooier gelaagde bevolkingsopbouw
en een gedifferentieerde, veel beter lopende wijk. En let op:
ze zijn kansrijk. Liggen allemaal fantastisch dicht bij het
centrum. De dichtheid is dunner dan in de vinexwijken die
nu buiten gebouwd worden. De ligging aan het openbaarverveerssysteem is goed . Er zijn goed geoutilleerde centra.
Dat kan je rustig in kleinere stukken tegelijk doen, waardoor de mensen zich ook veel meer in gelaagdheden over
die wijken verspreiden . Dan krijg je vanzelf voor de totale
stad een rustiger bouwopgave, waardoor dat hoge tempo
met die monomane oplossingen niet meer hoeft. En daardoor hoef je dan ook niet van die grote plakken aan de rand
neer te zetten. Dan heb je dus twee bouwopgaves die
elkaar versterken. Maar de politiek is bang. Door de sociale

problemen gaan er verschillende portefeuilles over. Men
heeft geen zin in moeilijke opgaven zoals het opblazen van
de Knoepert of de Tubaflat. Liever niet, want iedereen heeft
er wel wat over te zeggen. Het is kostbaar. Als er een
nieuwbouwwijk gebouwd moet worden, dan is dat een
kwestie van zeven jaar, dan staat het er wel. Maar als ik dat
vergelijk met de snelheid, of liever de traagheid bij de
herstructurering van een bestaande wijk, dan praat je over
vijftien tot twintig jaar. Men kiest er dan veel te makkelijk en
te snel voor om de grote programma's naar buiten te
schuiven. Terwijl ·de herstructureringswijken, dat is allemaal
moeilijk-moeilijk, maar dáár moet de energie in!
In Roermond is het niet anders. Het ontwikkelingstempo
van Musschenberg, Molenveld, Ooiderveste ligt te hoog,
terwijl het in de Roerdelta, het Veld en de Kemp te traag
gaat. Dat zijn die echte inbreidingslocaties met restauraties,
en ook de gebieden waar sociale problemen zitten . Voor
een deel zijn dat toplocaties, vlakbij één van Nederlands
grootste recreatiegebieden. En als we praten over het Veld,
dan zeg ik: dat is wel dicht bij de stad, zeg. Problemen die ik
in een uitbreidingswijk heb, heb ik hier ineens niet. Daar
zitten dus grote kansen . Terwijl als je naar buiten blijft
doorbouwen , staan we daar straks in de file.'
SAM ENHANG

De Boer: 'Ik heb er altijd voor gepleit dat- liefst intergemeentelijke - structuurplannen verplicht worden gesteld,
want die dienen de samenhang binnen het stedelijk gebied
te waarborgen en ze vormen het kader voor de bestemmingsplannen .'
Lambert: 'In de tijd wat wij nog samenwerkten deden we
gewoon: schaalniveau I, 2, 3, 4, 5, en die moesten eerst
allemaal op tafel. Dit is m'n detail , dit is m'n grote
structuurvisie en hier heb ik al mijn tussenliggende plannen.
Daarbij heb je enorme voordelen van de huidige computertechniek, want het kan. Vroeger kon dat niet, tekende je je
helemaal rot, moest je twintig tekenkamers hebben om dat
te doen, maar dat hoeft niet meer. I, 2, 3, 4, 5 naast e lkaar,
ik heb ze allemaal en ik ga nu schuiven. Terwijl ik hier
ontwerp, verandert het daar. Dat is wat je doet.'
De Boer: ' In Emmen begin jaren zestig werkten we al vanaf
het begin van de stedenbouwkundige planvorming in werkgroepverband. Gemeentewerken leverde de deskundigen
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SCHUIN STRAATJE
Donald Lambert over
uitbreiden aan de
stadsrand:
'Het orrtwikkelingstempo
van Musschenberg, Molerr
veld, OoidelVeste ligtte
hoog, terwijl het in de Roerdeha, het Veld en de Kemp
te traag gaat Als je naar
buiten blijft doorbouwen,
staan we daar straks in de
file.'
Foto: Peter Wijnands.

van stedenbouw, wegenbouw, grondbedrijf, plantsoenendienst, bouw- en woningtoezicht en - heel belangrijk - de
gemeentearchitect. Maar ook de beide aannemers van de
grote woningbouwprojecten deden mee. Ze werkten met
open begrotingen; geen openbare aanbesteding! Dan was er
nog een planologische onderzoeker. Zelf onderhield ik
bovendien nauwe cantaten met de sociologische commissie
- woonwensenonderzoek-en met instituten voor winkelplanning. Ook bracht ik veelvuldig verslag uit aan de burgemeester. Er was op een gegeven ogenblik een oekaze van de
regering dat plannen achteraf allemaal nog eens nagekeken
zouden worden door een efficiency-ingenieur. Die schrapte
dan alle aardige, leuke dingetjes uit het plan, want dan kon
de bouwkraan goed draaien en zo. In Emmen hebben we
toen die efficiency-ingenieur gewoon in het team opgenomen. Die lette bij voorbaat op of iets haalbaar was of niet.
Hij werd medeplichtig.'
Lambert: 'Tegenwoordig doen ze dat wel op projectgroepniveau, maar dan alleen bij bijzondere projecten. Dat is
jammer. Het zou bij alle projecten zo moeten gaan, omdat
de samenhang gewoon verschrikkelijk be langrijk is. De
vermoeidheid over stedenbouw en planologische ruimtelijke ordening heeft ertoe geleid dat die plannen niet meer
gemaakt worden en dat iedereen maar zo snel mogelijk een
project wil opstarten. Projectbureau erop, huppekee,
gewoon beginnen. "Welke plek?" "Nou, die", en maar aan
de slag, denkend dat dat goed zit. In je totaalvisie voor een
goed functionerende stad sla je dan de plank waanzinnig
mis. Projectbureaus zijn wel goed om het proces te trekken, maar je moet het overzicht over die verschillende
schaalniveaus behouden. Dat is stedenbouw.'
De Boer: 'Voor een goed plan is niet alleen een bekwame
stedenbouwkundige nodig, maar vooral een doortastende,
zeer betrokken opdrachtgever: het gemeentebestuur. Op
dat punt is er heel wat mis in dit land. Vaak lijkt stedenbouw niet meer dan een onderonsje tussen projectontwikkelaar en het grondbedrijf.' ®
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Heeft u zich ook wel eens afgevraagd waarom er zo'n raar
schuin pad loopt van de hoek van
de Minderbroederssingel/Graaf
Reinaidstraat naar de hoek van
de Dr. Leursstraat/Bisschop
Boermansstraat? Het pad loopt
diagonaal door het woonblok
heen en vindt zijn voortzetting in
de al net zo schuine Dr. Leurszijstraat.
Ton van den Berg vond de oplossing via een oude kadasterkaart
en maakte ons daarop attent.
Het pad èn de Dr. Leurszijstraat
volgen het beloop van één van
de bastions rond Roermond, aangelegd in 1702 en gesloopt kort
nadat de verdedigingswerken in
1782 waren overgedragen aan
het Roermondse stadsbestuur.®

Bastion XV op een kaart uit I 782 (het
noorden ligt rechts).
Kort na I 782 werd het uit opgehoopte
aarde bestaande bastion geslecht en als
akkerland uitgegeven. De schuine grens
van de nieuwe percelen akkerland leeft
voort in het huidige stratenpatroon.
Kaart: Gemeentearchief Roermond.

Hoekpand Dr. Leursstraat/Bisschop
Boermánsstraat met links het pad naar
de Minderbroederssingel/Graaf Reinaldstraat. Het lijkt of de oorspronkelijke
eigenaar, net als andere aanwonenden,
zijn kant van het pad wilde annexeren althans de ruimte erboven. Samen met
de schuine hoek rechts leverde dat een
merkwaardig stukje architectuur op.
Foto: Ton van den Berg.

catieconcepte n, maar de subcultuu r van
graffiti-artiesten. Ook in Roermond.
Ik heb de moo iste voo rbeelden op de
foto gezet, voor de niet-treinreizigers

o nder u. Poëzie is o veral; je moet er
alleen o og voor hebben. ®

GvdG

ZICHTLOCATIES
Sinds Van Kooten en De Bie uit elkaar zijn, zijn de makelaars o.g. misschien wel de belangrij kste vernieuwers van
de Nederlandse taal. Aan hen hebben we talloze nieuwe
woorden te danken, vooral substantieven (carport,
kitchenette, stadsvilla, nettomaandlast} en adjectieven
(halfvrijstaand, inpandig, uitpandig, privacy-biedend). Ook
gaven ze bestaande woorden en combinaties een heel
nieuwe betekenis (studio, knus, verrassend ru im, voor
starters; authentiek, kar akteristiek).
Eén van hun mooiste vondsten vind ik zichtlocatie. De
woordenboekomschrijving zou ongeveer als volgt .moeten
luiden: 'ligging langs een drukke, brede st raat of weg
(gezegd van te koop staande bedrijfspanden)'.

Hoe dat ook zij, langs het spoor zie
je iets anders dan langs de weg. Niet
onze bovencultuur van exposure,
front office en integrale communi-

GvdG

Gek eigenlijk dat de ligging aan een spoorlijn geen zichtlocatie is. Daar komen toch ó ók dagelijks veel klanten,
prospects, doel- en publieksgroepen voorbij. Bovendien
kunnen die daar hu n verveelde ogen onbekommerd langs
logo's en dat soort dingen laten dwalen zonder gevolgen
voor de verkeersveiligheid.
Waardoor dat komt? Re izen makelaars o .g. altijd per auto,
zodat ze noo it op het idee komen om ook een ligging aan
het spoor bloemrijk aan te prijzen?
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Jarenlang stond het pand aan de Neerstraat er verloren bij. Het diende uiteindelijk nog slechts als opslagloods
voor de aan het Pelsersjtröätje en de
Christoffelstraat gelegen bedrijven.
Het was een geliefd billboard (voor
paasraces in Baarlo, hotrods op het
Jabacircuit van Posterholt, wie kende
ze niet?) totdat Fa. Thibor en Dagblad
De Limburger uiteindelijk uit de binnenstad wegtrokken om plaats te
maken voor nieuwe appartementen.
Het voormalige klooster met bierbrouwerij werd aanvankelijk in tweeën
gedeeld: links Neerstraat 63 (thans
Yoga-instituut), rechts Neerstraat 65/
65a.

gedeelte onder Neerstraat 65 bereikbaar werd gemaakt. Wél werd de
rechterkelder onder Neerstraat 65A
gebruikt om er een riolering doorheen
te leggen, maar bereikbaar was dit
gedeelte slechts via een luikje van de
buren op nummer 65.
De nieuwe eigenaar onderkende de
mogelijkheden van het pand en maakte
een vaste trap naar de enorme (tweelaagse) zolder en in de patiotuin een
trap naar de gewelfde kelder, om zo in
ieder geval profijt te kunnen hebben
van het enorme volume van het huis.
Toen het pand in 1992 opnieuw te
koop kwam te staan, hoefden Annemarie van Os en Henri Vermeulen er

I 10 9o
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1 -, Oorspronkelijke achtergevel
I
I

Het pand Neerstraat 65a.
De achtergevel (rechts) is bij een verbouwing in 1987 een stuk naar binnen verplaatst,
zoals nog te zien is aan de aansluiting van de dakkap.

Het Roermondse aannemersbedrijf
Straus van Mierlo veranderde in 1987
de twee rechter gedeeltes en verkocht
ze als gezinswoningen. Tijdens deze
verbouwing bleek de technische
kwaliteit van het pand nogal tegen te
vallen, met als gevolg dat er hier en
daar flink moest worden bezuinigd.
'Slachtoffers' waren de zolders (provisorisch afgewerkt, slechts via een
vlizotrap bereikbaar) en de gewelfde
kelders, waarvan alleen het linker-

niet lang over na te denken. Zij woonden immers tegenover het pand en
waren al een beetje verliefd op het
smalle, statige huis. Ze kochten het
pand en besloten direct de keuken naar
boven te verplaatsen om op de begane
grond meer ruimte te krijgen. Maar
toen er kinderen kwamen was ook de
ruimte boven hard nodig. Verhuizen,
zoals de vorige eigenaar om dezelfde
rede n deed, of toch iets anders bedenken? iets met de kelder doen, die van

voor tot achter onder het huis liep?
Maar ja, die was alleen via een smal en
steil trapje vanuit de tuin bereikbaar!
VERRASSENDE OPLOSSING

Ze keken naar andere huizen, maar
konden toch telkens weer geen afscheid nemen van het eigen huis. En
steeds weer denken aan die kelder!
Uiteindelijk werd de knoop doorgehakt
en maakte binnenhuisarchitecte lsabella
Vanderschueren (bureau Ode Interieur) via aannemer Tom Loven een ontwerp voor een van binnenuit bereikbare kelder, om deze zo ook werkelijk
een woonfunctie te kunnen geven.
Daarmee verhuisde de keuken van de
eerste verdieping naar het souterrain.
In relatie met het straatniveau moeten
we het inderdaad souterrain noemen,
maar eigenlijk werd er een nieuwe
basisbouwlaag gevormd.
Omdat de gewelfde kelder oorspronkelijk verder liep dan de achtergevel (niet
vreemd, omdat de achtergevel bij de
verbouwing in 1987 een stuk naar binnen werd gehaald; zie tekening), ontstond het plan om ook een deel van de
patiotuin bij het plan te betrekken.
Doordat het keldergewelf nóg verder
doorloopt dan de oorspronkelijke achtergevel kon hiervan een extra stukje
als patio worden gebruikt, zodat er
vanuit de tuin meer licht kon binnenvallen. En licht is schaars in smalle, hoge
binnenstadspanden, zeker in een
kelder!
Na een gedegen voorbereiding werd
eind 2002 de verbouwing uitgevoerd.
Hierbij werd simpel gezegd een stuk uit
het gewelf binnen weggehaald en werd
de aanvulling/bestrating boven het
buitengewelf gedeeltelijk verwijderd.
Een verrassend resultaat. Je moet echt
een paar keer goed kijken wat er nu
eigenlijk gebeurd is, terwijl de eigenlijke
structuur van het huis niet is aangetast.
De afwerking is modern (verzinkt
stalen trap, tegelvloer, geïntegreerde
verlichting, designkeuken etcetera),
maar door de gewelfvorm blijf je er
toch steeds aan herinnerd dat je in een
kelder bent. Jammer dat het raampje
naar de straat dicht is gezet, maar
volgens Annemarie wordt dat nog wel
eens open gemaakt.
Natuurlijk is er een stukje idealisme en
sentiment nodig om over nuchtere
kostenberekeningen en vooroordelen
heen te stappen, maar wat heeft een
oude binnenstad toch een enorm
potentieel om haar karakter verder te
versterken! ®
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'HERSTEL' BRANDSCHADE RESTAURANT TIN SAN

Nël.~ Ch~Lirlg
TEKST: LUCIEN JANSEN
FOTO 'S: GERARD VAN DE GARDE, CHARLOTTE RUYS, GEMEENTEARCHIEF

'We snijden die tank met snijbranders in
kleine stukken, zodat we die door het gat
kunnen afvoeren.' Door een gat in de
vloer van ongeveer vijf bij twee meter is
een olietank zichtbaar die niet meer
wordt gebruikt, aldus een bouwvakker die
verrassend goed op de hoogte is van het
historisch karakter van het pand waarin
hij met een aantal collega's bezig is . Door
dat gat is ook goed zichtbaar dat er vanuit de kelder een verbindingsgang wordt
gemetseld naar een tweede kelder, die
tot nu toe alleen via een luikje vanaf de
straat te bereiken was. De gewelfde kelder is opgetrokken uit mergelblokken en
maaskeien . Er is weinig moeite gedaan het
gewelf te sparen. En dat terwijl de kelder
op grond van het bestemmingsplan beschermd is! 'Die kleine nisjes gebruikten
ze vroeger om een kaars in te zetten ,
maar die verdwijnen nu achter de muur
van de gang. Jammer, maar het is niet
anders.'
Inderdaad, op deze manier gaat er weer
een stukje verloren van de historie van
het pand Varkensmarkt I. Het ChineesIndische restaurant Tin San is erin gevestigd. De zolderverdieping is in de nacht
van 14 op IS augustus 2003 afgebrand .
De brandschade wordt hersteld en er
wordt verbouwd/gemoderniseerd. Misschien goed om uw geheugen even op te
frissen ten aanzien van dit voor Roermond historisch gezien zo belangrijke
pand.
Gossen van Dulcken werd in 1637 benoemd tot postmeester en maakte het
toen nog niet gesplitste huis, tot het belangrijkste rijkspastkantoor in de vierhoek Hamburg-Keulen-Brussel-Amsterdam. Bij de grote stadsbrand van 1665
werd ook .dit pand verwoest en daarna
in 17e-eeuwse stijl herbouwd . Aan de
functie van postkantoor kwam een einde
in 1702, toen Roermond door de Hollanders werd bezet.
Twee kleinkinderen van Van Dulcken, de
kanunnik Frans Goswijn Bors en zijn zus
Dorothea, stichtten in het pand het Hospitaal Generaal, later bekend als het
Rooms-Catholijk Godshuis. Omdat de
behuizing daarvoor spoedig te klein bleek
en de garnizoenscommandant het Gouvernementsgebouw (Prinsenhof) te groot

De oudst bekende afbeelding van het
pand ( 1815). Restaurant Tin San is
tegenwoordig gevestigd in het rechterdeel.
vond, werd er geruild. Tussen 1741 en
I 782 was het gebouw aan de Markt en
Varkensmarkt /'Hotel du Commandant.
Zo functioneerde het ook in de politiek
roerige tijden daarna, toen het werd gebruikt door Belgische revolutionairen die
de Oostenrijkse regering verjoegen , de
teruggekeerde Oostenrijkers en de Fransen. (Details in het artikel van Gerard van
de Garde in Ruimtelijk van maart 1999.)
Het R.C. Godshuis, dat eigenaar was gebleven, heeft het pand in 1871 gesplitst
en verkocht. Door het opnieuw opmetselen van de voorgevel na de Twee de
Wereldoorlog en verbouwingen in 1985
en 1987 is aan de buitenzijde alleen voor
een geoefend oog te zien dat de twee
panden Markt 35 en Varkensmarkt I één
geheel hebben gevormd. Alleen de hardstenen vensters op de eerste verdieping
zijn nog authentiek. Inwendig was het met
name de eiken kapconstructie die bewees
dat het oorspronkelijk om één breed
pand ging.
Dit bewijs is echter sinds de zolderbrand
in augustus 2003 verdwenen. Vanwege
instortingsgevaar werd het dak volledig
gesloopt. De gemeente kon niets anders
doen dan dit achteraf met een sloopvergunning sanctioneren. Omdat het
pand door de gemeente Roermond
slechts gekwalificeerd is als beeldondersteunend en het niet op de gemeentelijke (laat staan op de rijks)monumentenlijst staat, was de gemeente bij herbouw
(grotendeels) overgeleverd aan de (on)wil
van eigenaar Cheung, om de historisch
elementen van het pand al of niet te behouden .

Op verzoek van de stichting Ruimte werd
op 27 november 2003 een zogenaamde
quick scan uitgevoerd doo r het Monumentenadviesbureau Nijmegen. De conclusie van het rapport liet aan duidelijkheid niets te wensen over: 'Het pand
heeft zeldzaamheidswaarde vanwege verschillende onderdelen zoals de achtergevel met de 17e-eeuwse natuurstenen
gootli jst met consoles , de twee 17eeeuwse balklagen boven de eerste en de
tweede bouwlaag, de laat-middeleeuwse
gewelfkelder met oude wand met maaskeien en het 17e-eeuwse stucplafond op
de begane grond.'
Op 25 november 2003 is een aanvraag
ingediend voor een reguliere bouwvergunn ing. De voorgevel van de begane
grond wordt ingrijpend gewijzigd en dat
is mijns inziens . een verbetering. De gemeente Roermond heeft geprobeerd met
de eigenaar, architect en aannemer afspraken te maken om zoveel mogelijk historisch waardevolle elementen te behouden. Het had er de schijn van dat de bouwers de afspraken zouden nakomen.
Maar zoals zo vaak: schijn bedriegt (zie
de eerste alinea)! De boosheid hierover
bij. de gemeente was oprecht en terecht.
Gelukkig is de aannemer niet zo ver gegaan dat hij de gemeente de toegang tot
het bouwterrein heeft ontzegd. Er zijn
opnieuw afspraken gemaakt.
Op 3 februari 2004 is een bouwvergunning aangevraagd voor het plaatsen van
aluminium kozijnen op de begane grond
in plaats van de eerder aangevraagde houten kozijnen. Hiervoor zal geen vergunning worden verleend.
In de Monumentennota van 1990 (géén
drukfout) is de inventarisatie van niet-beschermde panden van vóór 1850 vastgelegd. De inventarisatie zou in de loop van
1991 (ook géén drukfout) worden uitgevoerd . We hebben de gemeente te pas
en te onpas (volgens B&W) gewezen op
deze afspraak, die tot op heden niet is
nagekomen. Het excuus van de wethouder ligt voor de hand: er is in deze tijd
van bezuinigingen geen geld voor dit soort
projecten. We hebben als alternatief aangedragen één en ander door studenten
archeologie of kunstgeschiedenis te laten
uitvoeren . Verder is er kennis voorhanden binnen de stichtingen Rura en
Ruimte. Uit niets blijkt tot nu toe dat onz~
suggestie serieus wordt overwogen. En
dus valt te vrezen dat de gang van zaken
rond het pand Varkensmarkt I nog vaker zal voorkomen . Want als er eenmaal
iets fout kan gaan , gaat het ook fout.
Of neet, Cheung? ®

BOERDERIJ HAWINKELS
De Boerderijenstichting Limburg heeft
de boerderij Euver 't Brökske van de
familie Hawinkels voorgedragen voor
bescherming als gemeentelijk monument. Dat is door de commissie Ruimtelijke Kwaliteitszorg (RKZ) en vervolgens door B&W afgewezen. Daartegen
is de Boerderijenstichting in beroep gegaan. Nu adviseert de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften B&W om op
formele gronden de voordracht, c.q.
beoordeling over te doen, omdat de
Boerderijenstichting niet is gehoord
door de commissie RKZ. Dat is wettelijk wel voorgeschreven. B&W schijnen
nog steeds na te denken over de vraag
wat te doen met dat advies. Ondertussen is gebleken dat de inhoudelijke afwijzing door de bezwaarschriftencommissie mede gebaseerd is op een foute
interpretatie van de positie van de stichting Ruimte. De stichting heeft de commissie dan ook laten weten dat zij haar
besluit genomen heeft op onjuiste gronden .
LF

HISTORISCH PLATFORM ROERMOND
18 mei a.s. vindt in het Gemeentemuseum de tweede bijeenkomst van
het vorig jaar opgerichte Historisch
Platform Roermond plaats. Het platform geeft (amateur)historici die zich
bezighouden met de geschiedenis van
Roermond de gelegenheid elkaar en
elkaars interessegebieden te leren kennen. Op de tweede bijeenkomst staat
de mogelijke oprichting van een aantal
werkgroepen centraal, waaronder wellicht een werkgroep Monumenten en
een werkgroep Gemeentemuseum .
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Cathy ni Cheallaigh op het
Gemeentearchief, Swalmerstraat 12,
6041 CX Roermond, tel. 0475-359617.

KLEIN LEED IN
HET VRIJVELD

Willem de Zwijgerschool. Versterking van
beeldkwaliteit is vooral buiten het stadscentrum nodig.
Foto: Thei Moors.
De opknapbeurt die de riolering en de
straten in het Vrijveld ondergaan , gaat
onverdroten voort en maakt hier en
daar slachtoffers. De Willem de Zwijgerschool aan de Minister Beversstraat,
kent een karakteristieke ingangspartij
met een jaren-vijftigluifel die de school
haar bijzondere karakter verleent. Dit
accent werd versterkt door het toegangspad naar de schoolingang ·en het
ruime schoolplein voor de ingang. Door
het hek meer naar de school toe te
plaatsen en het pad te verleggen heeft
men dit beeldversterkende effect verloren laten gaan. Ook dit is (was) beeldkwaliteit!
TM

OPEN OVERLEG
HERTEN
Bewoners van Herten hebben zich georganiseerd in het Comité Heerlijkheid
Herten: naast de organisatie van allerlei carnavals- en ludieke activiteiten ondersteunt het comité het Open Overleg Herten. Tal van actuele zaken uit
de Hertense gemeenschap, waaronder
ook het behoud van (bedreigde) monumenten, leefbaarheid en veiligheid
komen in dit overleg aan bod.
Het aanspreekpunt is W. Poulussen,
adres Broekstraat 17, 6049 CJ OoiHerten, tel. 0475-317514.
LF
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HETVERGETEN
G ~er1z:lar1d ri r1g

Mijn interesee in streekgeschiedenis bracht mij op een mooie dag
in oktober naar Wegberg.
Een fietskaart die ik van mijn
vader had gekregen, toonde een
interessante rondweg rond dit
Duitse plaatsje en ik besloot op
onderzoek uit te gaan.

TEKST EN FOTO'S: THEI MOORS

DE EERSTE RACES

De ringweg werd door de Wehrmacht
tussen juni 1939 en juni 1942 zonder
vooraankondiging gebouwd. De aanleg
van de Westwall, een verdedigingslinie
ter bescherming van de Duitse westgrens tussen Basel en Geilenkirchen ,
eiste namelijk goede wegen voor bouwtransporten. De wegen doo r Wegberg
en Beeck waren echter te smal, zodat
er voor 3,3 miljoen Rijksmark werd
geïnvestee rd in een ringweg om deze
dorpen heen . Zelfs de bewoners uit de
omgeving wisten niet dat het hier ging
om een complete ringweg rond Wegberg. Pas door toeval kwam men erachter; de burgemeester van de Stadt
Reydt reeds 's nachts tijdens een
dienstreis drie keer dezelfde fietser
voorbij , waarmee hij dus in de rondte
gereden moest zijn. En ook nog op een
voor die t ijd uitstekende weg. Dat
bracht hem op het idee enkele coureurs uit te nodigen om eens te bekijken of er mogelijkheden voor wegwedstrijden waren. Enkele weken later
keurden wedstrijdleiders en coureurs
de baan goed wat leidde tot de eerste
wegrace op 19 september 1949. De
baan had een lengte van iets meer dan
9 km , was van 6,8 m breed beton en
kende lange bochten, gesch ikt voor een
echt hogesnelheidscircuit. Omdat de
ringweg nooit als racecircuit bedacht
was, miste het de typische race-infrastructuur en veiligheidsvoorzieningen.
De eerste wedstrijd werd georganiseerd voor motorfietsen en sportwagens in de formule 2. ledereen die een
voor de wedstrijd bruikbaar vehikel
kon 'organiseren ', kwam opdagen.
Coureurs als Karl Kling en Toni Ulmen
met een Veritas, Hans Stuck met een
AFM , Huschke van Hannstein, Fritz
Ries met Ferrari, en de motor-fietsgiganten van die dagen Schorsch Meyer,
HP Müller en Wiggerl Kraus op een
BMW evenals Wilhelm Herz op NSU .
Er werden I00.000 bezoekers verwacht, maar op die dag kwamen
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250.000 mensen met vrachtwagens,
fietsen en te voet naar Wegberg.
De eerste wedstrijd stond in het teken
van snelheidsrecords en maakte de
baan tot het snelste stratencircuit van
Europa. Reeds op de tweede wedstrijddag, op 11 september 1949, zorgde
Schorsch Meyer met zijn BMW 500
Kompressor voor de snelste ronde
met 216 km per uur (in 2 minuten 30
seconden rond) en een wedstrijdgemiddelde van 209 km per uur. Deze
snelheden kon Toni Ulmen in de Veri-

tas Meteo r Formule 11 op 9 september
195 I niet overtreffen: hij haalde destijds 'slechts ' 21 I,9 km per uur.
Het succes van de Grenzlandring ging
even snel voorbij als dat het gekomen
was. Er werden vanaf 1949 jaarlijks
races verreden, steeds in september,
met een gemiddeld aantal bezoekers
van 250.000. Echter op 31 augustus
1952 verongelukte Heirnut Niedermayer met zijn AFM in de Roermonder
Kurve. Hij en 31 toeschouwers raakten

·ciRCUIT:

Een mooi gedeelte in het stratencircuit
waar ooit Meteor, Valuas en NSU om het
hardst reden: de Roermonder Kurve.

Grote aantallen bezoekers bevolkten deze taluds om een glimp van de races
op te vangen.
zwaar gewond, 13 toeschouwers lieten
het leven. Daarmee kwam er een
verbod op races rondom Wegberg en
verdwenen de plannen om de provisorische baan uit te bouwen tot een permanente voorziening in de prullenbak.
Ook een geplande verbreding om het
circuit toe te rusten voor formule
I-wedstrijden was van de baan.
GRE NZLAN DRIN G VANDAAG

Wanneer je tegenwoordig de Grenzlandring bezoekt tref je een verbluffend
onveranderd beeld aan . Het circuit is
bijna volledig intact en opgenomen in
de Bundes- und Landstrassenstruktur,
die de grensregio ontsluit. De Roermonder Kurve, Erkelenzer Gerade,

Beeck-Kurve en Rheydter Gerade kun
je ook vandaag de dag nog berijden.
De races werden destijds tegen de klok
in verreden en dat hebben wij ook
gedaan op een rustige zondagmiddag.
Vanaf onze start bij de aansluiting
vanuit Bissen gaan we rechtsaf en zien
een mooie flauwe bocht naar links wegdraaien . De hellende weg doet een
beetje denken aan een kombaan , maar
veel minder steil. En met de vroegere
6,8 m breedte kom je er tegenwoordig
niet meer. Bij de afslag naar Tüschenbroich lag de start- en finishstreep . De
lange bocht uitkomend laat je je blik af
dwalen naar de horizon, over een hele
lange rechte baan door het open veld,

de Erkelenzer Gerade .Ais automobilist
zul je je rechtervoet moeten bedwingen; 90 km per uur en op kru ispunten
zelfs maar 70! Bij de laatste aansluiting
voor de Beeck-Kurve zijn er wegwerkzaamheden waardoor we niet
mooi de bocht in kunnen draaien . Dat
blijkt maar goed ook, want in onze tijd
heeft de aansluiting naar Moorshoven
(what's in a name?) een nieuwe vorm
gekregen waardoor de bocht in een
haakse afslag veranderde. Na linksaf te
zijn geslagen rijden we het tweede deel
van de Beeck-Kurve in, die echt mooi
wegdraait richting Reydter Gerade.
Daar kun je de baan overzien tot aan
het viaduct over de IJzeren Rijnspoorweg, waar de weg omhoog gaat.
Ook nu is de maximumsnelheid moeilijk te houden . Eenmaal het viaduct
over zie je de Roermonder Kurve vlak
voor je. Hier wordt het verloop van de
baan op enkele plaatsen abrupt onderbroken door aantakkingen van hoofdwegen. Echt mooi is het stuk onder de
viaducten richting finish, ware het niet
dat er enkele verkeerslichten zijn
geplaatst. Vanaf de viaducten heb je een
mooi zicht op de plek waar eens de
racers vol gas reden. Wij moeten het
helaas doen met oude beelden.
Overigens moet u dit verslag niet zien
als een uitnodiging voor illegale straatraces: op enkele plaatsen staan er
flitspalen . En de Duitse boetes liggen
tegenwoordig snel op de mat, ook in
Nederland. ®

MAART 2004 RUIMTELijK 15

OP DE ROL
Wat dreigt in het Roermondse te verdwijnen, hoe staat het met nieuwe
projecten en wat doen 'die mensen van Ruimte' daaraan?
TEKST: LEONARD FORTUIN, WILLEM CARTIGNY, LUCIEN JANSEN
FOTO' s: PETER WIJNANDS, GERARD VAN DE GARDE, JO SCHREURS

vele aanwezigen, o.a. Ruimte, Rura en
oud-burgemeester Kaiser, de nota te
vaag. De architect zal proberen concretere aanbevelingen te geven en een algemeen kader met richtlijnen te schetsen. Daarmee kunnen vruchteloze discussies over individuele gevallen worden vermeden . De gemeente bezint
zich op 'procedures en termijnen '.
Ruimte benadrukte dat concrete plannen, zoals dat voor Huize Ernst Casimir
en het Kazernevoorterrein, pas aan de
orde kunnen komen als de Hoogbouwnota door de raad is goedgekeurd.
HUIZE ERNST CASIMIR

RECLAMEMASTEN

Ruimte heeft met verbijstering vastgesteld dat de Neerstraat als deel van
een beschermd stadsgezicht door vier
reclamemasten is verkracht. B&W hebben het afwijzende advies van de commissie RKZ naast zich neergelegd met
kul-argumenten. Ruimte heeft het college een protestbrief gestuurd. Het gemeentebestuur, in tweede instantie ook
niet gelukkig met de masten, schijnt in
gesprek te zijn met de nieuwe eigenaar
van het Roercenter, over verwijdering
van de masten. Ruimte heeft voorgesteld ze langs invalswegen te plaatsen
om bezoekers te wijzen op het Roercenter.
De Winkeliersvereniging Neerstraat wil
geen baatbelasting afdragen zolang die
gedrochten er staan. De winkeliers beroepen zich op afspraken met het gemeentebestuur over terughoudendheid bij reclame-uitingen, zomer 2003.
Ruimte steunt hen en stelt voor de
rente van de niet-afgedragen belasting
te gebruiken om het monumentale
straatbeeld verder te verbeteren.

Nieuwe Borg Projectontwikkeling wil
Huize Ernst Casimir, een rijksmonument aan de Yenloseweg, verbouwen tot
appartementen. En vlak naast de villa is
een torenflat gepland. Maar de Hoogbouwnota van de gemeente moet nog
behandeld worden. Ruimte vindt dit een
volstrekt verkeerde volgorde. Ee rst dienen in de nota de uitgangspunten voor
hoogbouw te worden vastgelegd, pas
daarna kunnen concrete plannen bekeken worden. Nu voert de gemeente een
politiek van voldongen feiten op grond
van ad-hocbeslissingen. Mocht de torenflat er toch moeten komen, dan wensen
wij die zo ver mogelijk van de villa vandaan . Alleen dan kan Huize Ernst Casimir zijn oorspronkelijke vorm en
omgeving terug krijgen. Ruimte heeft
deze zienswijze in een brief aan het
college en de provincie kenbaar gemaakt. De provincie is in deze partij
omdat zij het ruimtelijk plan moet
toetsen .

HOOGBOUWNOTA

De gemeente heeft een Hoogbouwnota
laten opstellen. Daarin wordt beschreven hoe en waar in Roermond hoogbouw mogelijk zou kunnen zijn . Tijdens
een informatieve bespreking vonden

MARKT EN OMGEVING

De stedenbouwkundige van de gemeente
heeft een plan opgesteld voor de herinrichting van de Markt en omgeving.

Daari n zijn gedachten terug te vinden die
Ruimte in 1999 beschreef in een nota
Het kan verkeren. Het plan is begin januari 2004 gepresenteerd tijdens een informatieve bijeenkomst. De Kraanpoort, de
ruimte achter de kathedraal en de aansluiting Markt-Swalmerstraat krijgen een
opknapbeurt. De Markt wordt bijna
autovrij, voor de bestrating denkt men
aan natuurstenen platen. Omwonenden
willen de kasseien behouden en zijn in
actie gekomen. Ruimte is van mening dat
de Markt geheel autovrij dient te worden , conform de nota Centrum In-Zicht uit
1994. De bestrating met kasseien dateert
uit 1920. Ruimte heeft daarom in
beginsel geen bezwaar tegen vervanging,
maar houdt een slag om de arm zolang
de afmetingen van de 'natuurstenen platen' niet bekend zijn en benadrukt het
verschil in karakter met het Stations- en
Kloosterwandplein . Rura pleit, net als
Ruimte al deed in genoemde nota, voor
het zichtbaar maken van de middeleeuwse put voor L'Union en de voormalige zoutkelder.

1

DOUVESHOF

Ons bezwaar tegen het 'oprichten van
een garage, een poolhouse en een zwembad ' op het terrein van de monumentale
boerde rij leidde tot een informele 'hoorzitting' op 9 februari 2004. Uitkomst: een
afspraak met de eigenaar, die zijn plannen
ter plaatse zal toelichten. Ook de vorige
bouwplannen zijn onderwerp van discussie geweest: na 's wethouders toezegging
ons de sloopvergunning te tonen kregen
we inzage in het dossier. Daaruit blijkt
dat de gemeente in een brief aan de
eigenaar de sloop van de monumentale
schuur inderdaad (zoals wij eerder in
Ruimtelijk hebben betoogd) achteraf heeft
gesanctioneerd, op voorwaarde dat
herbouw gebeurt volgens afbeeldingen
van de oorspronkelijke schuur en met
oorspronkelijke materialen. Ook wordt
daarin gemeld dat de subsidie lager zal
worden omdat het gebouw zijn monumentale status verliest. ®

