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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.
(ACHTER)HAM 11

Wat de aantasting van de stadsmuur
betreft zou je kunnen spreken van een
Dohmenotheorie, als de ene steen valt,
valt de rest ook wel. En ja hoor, om de
hoek sodemietert ook nog een gedeelte
van de stadswal omver. Vriend Leen
van Marion (Rura) terecht in alle staten.
Maar er zijgt in deze stad nog meer in
elkaar. De Moutfabriek bijvoorbeeld.
Als we het over de Moutfabriek hebben
kunnen we spreken van (Achter)Ham 11.
Van de eens majestueuze boerderij verdween in de loop der jaren stukje voor
stukje. En de desbetreffende wethouders maar tranen plengen. Het gebouw
moest voor het nageslacht behouden
blijven. Politiek was het ogenschijnlijk
voortdurend hoogwater. Bäöke, bäöke,
bäöke. Het is verbazingwekkend, dat de
boerderij niet meteen op de werelderfgoedlijst is terechtgekomen. Uiteindelijk bleef van het hele Ham, inclusief
de majestueuze oprijlaan geen gram
over. Eerst laten instorten, dan pas kostenberekeningen maken. (Kosteneenheden is wat anders, dat ging over het
vlieglawaai). Het huiswerk werd wel
tien keer over gedaan. Wanneer de
gierkelder het best behouden onderdeel van het pand is, tja dan ligt natuurlijk sloop voor de hand. Nou ja, sloop,
als er nog anderhalve muur staat met
daaraan nog een enkele half vermolmde
balk, dan moet je toch ziende blind zijn
om niet tot de conclusie te komen, dat
dit in bouwtechnische zin leidt tot
'balkenende'. De restanten waren met
een pink om te duwen.
Net als de Schinderhannes, die om de
zeven jaar wordt opgevoerd, voert men
hier ter stede om de zoveel tijd
gemeentelijk z' n eigen opera-bouffe op.
Bij de Schinderhannes blijft het verhaal
in feite heuelfde, alleen wo rdt het stuk
opnieuw geënsceneerd. Nu is de Moutfabriek aan de beurt. Geen Rudolf
Valentinogedrag zoals bij het Ham; nee
nu wat minder dramatiek. Tijden
veranderen. Echter, het verhaal blijft
eve~ slap. Je zult toch een levenslustige
vrouw zijn en getrouwd met een
wethouder die in bed alleen maar rept
over een inspanningsverplichting en
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vervolgens de andere kant opkijkt en
meteen de motorzaag aanzet. Dat is niet
alleen huiselijk, maar tevens stedenbouwkundig geweld . Verrek, vanuit deze
optiek kan ik het meldpunt als eerste
beller 'openen'.
Het in elkaar laten zakken van monumenten is natuurlijk ook een vorm van
monumentenbeleid. Volgende locatie: de
voormalige rechtbank. Het gaat niet goed
met dat gebouw. Met de plannenmakerij
nog veel minder. Als de zaak in elkaar
dondert moet dat natuurlijk met Hans
Brouwersiaanse poeha gebeuren. Alle
(ex-)gedetineerden , sinds het aanpalend
pand weer in gebruik is als gevangenis,
zouden dan massaal tijdens het instorten
het beroemde lied het slavenkoor uit de
opera Nabucco kunnen aanheffen .
Wellicht kan de Alliance het koor sponsoren, dan doet d ie club voor het eerst
sinds jaren ook weer wat voor de stad.
Gasten aan tafel als het aan mij ligt: de
wereldberoemde Nederlandse architect
Rem Koolhaas ('dit land is bouwkundig
verpest', ik gun hem gaarne het copyright) en Jos van Rey {'ik word ziek van
die pesterijen van insprekers'). De beide
heren zou ik geen droge cijfers willen
voorschotelen, maar een smakelijke
maaltijd en wel: Buck ging ngap. In het
Nederlands: gelakte pekingeend. Met als
groente gepocheerde asperges, open
gesneden en gevuld met boter, verrijkt
met fijn gemalen amandelen in combinatie
met een vleugje citroensap. Geen wijn dit
keer, edoch een engekoelde kruidenjenever. Lék vinger, lék doem!
Het verplaatsen van de VVV naar een
eventueel museum in de Roerdelta is
natuurlijk een bezopen idee. Ik zie al een
samen-op-wegouderling van qe Veluwe,
met aan zijn rechterhand een niet te
verwijderen bloemetjesjurk, compleet
met een groot uitgevallen handtas, in
verband met de uitvaartpolis; de mens
wikt, de Heere beschikt, per trein
arriveren. Mag ik u iets vragen? Waar is
het VVV-kantoor? Beste antwoord: hier
heb je tien euro, neem een taxi. Niet
alleen in Irak is sprake van waanzin. Pas
op voor blindgangers!
Uw dienaar PdC
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MOUTERIJ LIMBURGIA
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TEKST EN FOTO'S: LEONARD FORTUIN
TEKENINGEN: KERN ARCHITECTEN
Op vrijdag 26 maart jongstleden is
een deel van de Mouterij Limburgia ingestort.Ais directe oorzaken
worden houtworm en inwaterjng
genoemd. De werkelijke oorzaak
echter is de traagheid van ambtelijke molens.
Sinds 200 I probeert HenkWolters,
directeur en eigenaar van Kern
Architecten te Melick, eigenaar te
worden van dit rijksmonument,
om het te restaureren en als
bedrijfspand te gebruiken. Zijn
bouwplan is goedgekeurd, voor
sanering van de bodem heeft de
gemeente Roermond krediet beschikbaar gesteld, de provincie is
akkoord met het saneringsplan.
Enkele procedures moeten nog
worden afgerond. Als alles meezit,
kan het architectenbureau het
pand in 2005 in gebruik nemen. En
als alles tegenzit? Dan stort de
hele mouterij in - en kan de ruïne
een 'monument' voor het gemeentelijk monumentenbeleid worden.
GESCHIEDENIS VAN HET GEBOUW

Op 17 augustus 1877 kreeg P.C.A.H.
Hermans uit Heel van de gemeente
Roermond toestemming een fabriek
voor stijfsel-gom-siroopkleursel te
bouwen in het Roermondse Veld. Al
bestond het woord logistiek nog niet,
ook toen al was de ligging dicht bij een
spoorlijn van groot belang. In 1878 was
de fabriek klaar. De architect is onbekend . Een jaar later verkocht Hermans
het bedrijf aan de gebroeders Hillen ,
die er een kunstboterfabriek van maakten. In 1896 werd Louis Beltjens eigenaar. Hij voegde aan het complex e~n
houten eesttoren toe (een eest is een
van onderen verwarmde vloer voor het
drogen van mout, graan, tabak, thee en
dergelijke; zie p. 4) en startte in 1905
een mouterij. Er werkten toen zes arbeiders en negen arbeidsters. In 1917
breidde Beltjens zijn bedrijf uit met een
groentedrogerij. Vooral de toren en de
schoorsteen werden beeldbepalend.
De Duitse bezetter vorderde het
complex in de Tweede Wereldoorlog.

Het ingestorte dak van de Mouterij Limburgia als teken van de traagheid
van de ambtelijke molens.
Zij sloeg er wijn en etenswaren uit
Frankrijk op en voerde die over de
IJzeren Rijn naar Mönchengladbach. Een
brand verwoestte de eesttoren aan het
eind van de oorlog. Ook bij bombardementen op het stationsemplacement
liep het gebouw veel schade op. In
1947 kreeg architect Boosten (Maastricht) opdracht de schade te herstellen. Het jaartal in de windgek op de
schoorsteen herinnert hier nog aan. In
1953 kreeg het complex er een productieloods bij; het kantoorgedeelte
werd in 1954 uitgebreid. In 1964 gaf de
gemeente een vergunning af ten behoeve van mechanisatie van het mouterijbedrijf. Tot eind jaren zestig heeft de
fabriek mout geproduceerd. Vanaf 1975
was er kort een bedrijf gevestigd dat
remvoeringen en koppelingsplaten
fabriceerde. Daarna volgde leegstand en
begon de verwaarlozing.
Vanaf 1993 bewoonden dakloze jongeren de mouterij . Drie van hen riepen in
maart 1994 de stichting De Muiterij in
het leven met als doel 'het opknappen
en instandhouden van de voormalige
moutfabriek (... ) alsmede de erkenning
van gemelde moutfabriek als monument
in de zin van de Monumentenwet'. De
gemeente wilde het complex kopen,

mits het leeg werd opgeleverd, om met
spoed (!) het stationsgebied te ontwikkelen. Ondanks hun ideële motieven
moesten de krakers na uitspraken van
de rechtbanken te Roermond en Den
Bosch het complex ontruimen. De
gemeente werd eigenaar, de plannen
bleven echter liggen. Allerlei nieuwe
bestemmingen voor de mouterij kwamen op tafel, zoals een kringloopcentrum ( 1996) en een industrieel
monument waarin het Vlakglasmuseum
van de Stichting Joep Nicolas zou kunnen worden ondergebracht ( 1996). Een
krantenbericht uit die tijd (Dagblad De
Limburger (DOL), 4-12-1996) meldt dat
de fabriek 'constructief nog in een verrassend goede staat verkeert' en dat de
gemeente het complex voor f 1,8 miljoen gaat restaureren. Maar de gebouwen bleven leeg staan, weer en wind
kregen vrij spel, al sloot de gemeente
de zaak wel 'hermetisch' af.
Groeperingen en personen met cultuurhistorische belangstelling maakten
zich sindsdien zorgen over de monumentale waarde van de mouterij . In
1993 probeerde Willem Cartigny het
complex geplaatst te krijgen op de
provinciale monumentenlijst. De
Stichting tot Behoud van Monumenten
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WAT DEED DE
MOUTERIJ LIMBURGIA?
De moutproductie verliep volgens een
strak proces. Gerst, aangevoerd per spoor,
werd opgeslagen in de kelder onder de
voormalige bedrijfswoning. Vervolgens
bracht een elevator het naar één van de
drie opslagpanden op de eerste verdieping. Vandaar ging het naar silo's, waarin
men elke werkdag (maandag tlm zaterdag) een nieuwe partij gerst mengde met
water dat voortdurend ververst werd, het
begin van het weekproces. De gerst nam
dan vocht op en begon te ontkiemen. De
weekbakken hingen in de eerste verdiepingsvloer van de productie- en opslagloodsen. Na twee dagen spreidde men de
gezwollen gerst over.de vloer van de kelder en de begane grond uit (de kiemruimten), in een laag van ongeveer 7 cm
dik. Deze werkwijze heet vloermouterij.
In een periode van zeven dagen werd de
gerst bij een constante temperatuur van
I 7° à 20° C herhaaldelijk omgeploegd,
waardoor het kiemen zich krachtig voortzette. Na deze periode moest het kiemen
worden stopgezet Dat gebeurde door de
gekiemde gerst (de groenmout) te drogen
in de eesttoren. In deze zogenoemde
hordeneest werd via roostervloeren verhitte lucht in de schacht omhoog gevoerd.
De lucht nam het vocht van de korrels op
en voerde het af. Hierna lag de gerst
gedurende een dag op de bovenste roostervloer. De volgende dag kwam hij een
niveau lager. Vervolgens werd de groenmout gezeefd, zodat men kiemen en stof
kon afscheiden op een lagere vloer in de
toren. Na deze bewerking was het product zuivere mout Deze werd weer
uitgespreid op de zolders van de
productie- en opslagloodsen. Ten slotte
laadde men de mout in vrachtwagens door
een luik in het dak, via een soort glijbaan.
Begin jaren zestig van de vorige eeuw
werd een deel van het proces gemechaniseerd. Vanaf dat moment gebeurde het
uitspreiden, omploegen en beluchten van
de gerst niet meer handmatig op een vloer
maar machinaal in kiemkasten. In die kasten kon de gerstlaag zeker een meter
hoog worden opgetast Zo veranderde een
arbeidsintensief proces in een kapitaalintensief proces. Eén man kon nu dezelfde
hoeveelheid werk uitvoeren als voorheen
vier of vijf arbeiders, terwijl de productie
hoger was en minder vloeroppervlak nodig
was. Na deze mechanisatie nam kastenmouterij de plaats in van vloermouterij.
Voor een grotere, zelfstandige mouterij
met landelijke afzet was de nabijheid van
transportmogelijkheden zeer belangrijk.
De Mouterij Limburgia, gelegen langs het
spooremplacement van Roermond,
verkeerde logistiek dus in zeer gunstige
omstandigheid.
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van Bedrijf en Techniek in het Zuiden
van Nederland vroeg in 1995 met
spoed rijksbescherming aan, en stelde
in 1997 beroep in, nadat de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg (RDMZ) de
aanvraag had afgewezen. In 1998 werd
het complex door Ruimte voorgedragen voor het Monumenten Selectie
Project. Al deze inspanningen leidden
er toe dat de mouterij sinds 22 april
2002 een rijksmonument is. In de
,'redengevende omschrijving' lezen we:
'De mouterij Limburgia is van belang als
bijzondere uitdrukking van een economische, technische en typologische ontwikkeling en bezit industrieel-archeologische waarde.' En ook: ' De voormalige
mouterij Limbu rgia bezit (...) architectuurhistorische, bouwtechnische,
typologische en functionele zeldzaamheidswaarde.' Voorstanders van
behoud van historische gebouwen haalden verlicht adem, want sloop leek lang
de enige 'oplossing'. Ru im vijf(!) jaar
geleden al zei wethouder Van Rey
(DDL, 12-1 1-1998): 'W ij doen het uiterste, maar als dat niet wordt aanvaard en de Moutfabriek geen rijksmonument wordt, dan moeten we vanwege de leefbaarheid maatregelen
nemen en wordt het gebouw direct
gesloopt. De situatie is daar niet meer
te houden.'
GESCHIEDENIS VAN DE 'AANKOOP'

In 200 I neemt Henk Wolters contact
op met de gemeente. Hij wil het gebouw kopen , restaureren en als kantoorpand voor zijn architectenbureau
gebruiken. De tijd dringt: een collega- .
architect die het gebouw bezoekt voor
een 'bouwhistorische verkenning en
waardenstelling' zakt door een vloer en
komt in het ziekenhuis terecht.
Wolters legt de gemeente een bouwplan voor. Dat ontmoet bezwaren van
de zijde van de RDMZ. In februari 2004
heeft de RDMZ ingestemd met de aangepaste plannen van Kern Architecten.
Op basis daarvan heeft de gemeente de
monumentenvergunning verstrekt.
Deze is intussen 'onherroepelijk'
geworden.
Een belangrijk punt is de sanering van
de bodem. Vanaf 1877 hebben hier
bedrijven hun afvalstoffen gestort op
een man ier die nu streng verboden is.
Het naburige tankstation verontreinigt
de bodem tot op de dag van vandaag.
Het weghalen van de vervuilde grond
kost 687.000. Op I I maart 2004
besloot de gemeenteraad dit bedrag
beschikbaar te stellen uit de 'algemene ·

reserve'. Inmiddels heeft de provincie
het saneringsplan bij beschikking
goedgekeurd. Met de aanbesteding en
uitvoering van de bodemsanering is de
gemeente druk doende.
Een provinciale 'verklaring van geen
bezwaar' inzake de voor het plan noodzakelijke afvvijking van het bestemmingsplan is e r nog niet. Wolters verwacht die vóór de zomer. Pas dan kan
de gemeente zijn aanvraag voor een
bouwvergunning en een sloopvergunning afronden . Als die binnen zijn en de
bodemsanering is afgerond, kunnen de
herstel- en restauratiewerkzaamheden
beginnen, mogelijk nog voor de bouwvakvakantie.
Waardoor duurt de verkoop aan een
belangstellend architect met een goed
plan zo lang? Wethouder Schreurs
noemt twee oorzaken voor de trage
gang van zaken (DDL, 13-3-2004):
• de moeizame onderhandelingen met
NS en ProRaiL Deze instanties
bezitten aangrenzende grondstukken
die vervuild zijn doo r de mouterij en
aangekocht dienen te worden ;
• de RDMZ, die het eerste plan van
Wolters afkeurde.
Maar legt de wethouder hier de
oorzaak niet wat erg gemakkelijk bij
anderen op de stoep? De gemeente is
al sinds 1994 eigenaar van het complex.
Er zijn plannen voor het Stationsgebied
waarin herinrichting of herbestemming
van de mouterij goed zou kunnen passen. Echter, de ontwikkeling van het
Stationsgebied lijkt in de ijskast beland,
kazernevoorterrein en hoogbouw
krijgen voorrang. En zo is de moutfabriek langzaam maar zeker verloederd. Dankzij het initiatief van architect
Wolters lijken voor de mouterij betere
tijden in zicht!
WAT WIL WOLTERS?

De mouterij is een rijksmonument. Het
karakter dient dus zoveel mogelijk
bewaard te bl ijven. Om het gebouw als
kantoorpand te kunnen gebruiken,
moet Wolters echter wezenlijke ingrepen plegen. De belangrijkste is een
hoge gebogen muur door het hele pand
waaraan verdiepingen en andere onderdelen worden bevestigd. Maar de grote
beeldbepalende ru imtes blijven gehandhaafd, terwijl de minder beeldsterke
dele·n worden gesloopt en vervangen .
De Vlaamse trapgevel van het oude
woonhuis en de eesttoren met zijn
windgek blijven gehandhaafd. Bijgaande
artist's impressions geven een indruk
van het uiteindelijke resultaat. Het

nieuwe gebouw zal ' een visueel knooppunt vormen in de te herstructureren
Stationsomgeving.'
Het instorten van het dak van de loods,
hoe betreurenswaardig ook, vormt
voor Welters nog geen belemmering
zijn plan uit te voeren, maar haast is
geboden. Welters zal de gemeente
€ 67.000 betalen om eigenaar van de
mouterij te worden. De kosten voor
herstel en renovatie schat hij op € 3,6
miljoen. Kern Architecten verwacht het
nieuwe kantoor te kunnen betrekken in
2005 , het jaar waarin HenkWelters
zijn 25-jarig jubileum als architect
hoopt te vieren .
EEN OPROEP AAN HET GEMEENTEBESTUUR

Het voormalige woonhuis (met Vlaamse trapgevel) en kantoor na restauratie vanuit het

zuiden gezien.

Grote lichte kantoorruimten naar het spoor gericht, gescheiden van de oude loods door
een gebogen wand.

Het zou de gemeente sieren als ze op
het 'gouvernement' in Maastricht
gepaste druk zou uitoefenen voor snelle verstrekking van de vereiste documenten en ook zelf een voortvarendheid zou betrachten die in het verleden
vaak onzichtbaar was. Dat is niet alleen
van belang voor een architect die met
een dosis idealisme een markant
gebouw voor ondergang wil redden
door er de hoofdzetel van zijn bureau
te ve stigen . Een bedrijfspand op deze
locatie vormt tevens een stimulans
voor de ontwikkeling van Het Veld, het
kan de plannen voor het Stationsgebied
nieuwe impulsen geven, het verfraait
het gezicht op Roermond vanuit de
trein, en het brengt werkgelegenheid
naar Roermond. Welnu dan: actie! Zo
kan men Roermond 'op de kaart
zetten ' als ' de tweede monumentenstad
van Limburg' . ®

Met dank aan: Henk Walters (Kern
Architecten); Ruud Lamboo; Cor Houben;
Hans Hondelink (gemeente Roermond);
Gemeentearchief Roermond.
Bronnen:
- G.W.G. van Bree e.a. (red.), Roermond
in beweging (2000)
R.L.M.A. Brouwers, Moutfabriek

Limburgia Roermond - Bouwhistorische
verkenning en waardestelling (2002)
- W . Cartigny, Aanvraag rijksbescherming
vm. Mouterij 'Limburgia' te Roermond,
in: Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap ( 1996)
- R. Lambeo (red.), Mouterij 'Limburgia',
oorkonde van de krakers-/
kunstenaarsclub De Muiterij ( 1994)
- RDMZ, Objecten Data Bank, Object
6043AK-00002-0 I , Rijksmonument
nr. 520569 (2002)
- www.kernar ch itecten .n l

Van( de Spoorlaan-Noord verandert er qua aanzien relatief weinig ten opzichte van vóór
26 maart van dit jaar.
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VERSCHILLEND E SPECIALISMEN

Ooide rVeste BV is gevestigd in Heerlen. Maar in het tele foonboek van
Heerlen vindt u geen vermelding. Net zo min als u Stationspark Roermond BV (eigenaar van het voormalige woonwijkje Achter de Bielzen bij
de Stationstunnel) zult aantreffen in het telefoonboek van Weert. Of in
Maastricht de firma Groot Seminarie. Of in Roermond lAl Ontwikkeling
BV (van de bouwput achter het SVB-gebouw), Casimir Vastgoed BV (van
het Kazerne voorterrein) en De Roerdelta Projectontwikke lingsmaa tschappij BV.
TEKST: GERARD VAN DE GARDE
Projectontwikkelaars ontwikkelen niet
alleen projecten, maar vooral ook veel
holdings, werkmaatschappijen en joint
ventures. De meeste van deze bedrijven leiden 'een louter administratief
bestaan.
Voor de vele werkmaatschappijen
wordt vaak niet eens een naam bedacht; ze worden doorgenummerd:
3W 111, Mepro Weert VI, Stienstra
Woningen XXIV, Muermans Vastgoed
55. Het doel van al die BV's? 'Spreiding
van risico', of oneerbiedig gezegd: juridisch verstoppertje spelen met mogelijke schuldeisers en de Belastingdienst.
Risicospreiding is ook een reden voor
de vorming van joint ventures en
samenwerkingsverbanden. Daarn.a ast
zijn er nog andere factoren die samenwerking tussen projectontwikkelaars in
de hand werken.
REALISERINGSOVEREENKOMSTEN

Zolang verschillende projectontwikkelaars grond aankopen op bijvoorbeeld
een toekomstige woningbouwlocatie,
zijn ze elkaars concurrenten. Maar
gemeenten sluiten het liefst met één
ontwikkelaar, de grootste grondeigenaar in ee n plangebied, een zogenaamde realiseringsovereenkomst. In
zo'n overeenkomst met éé n exploitant
kunnen ze makkelijker bepaalde eise n
stellen. Projectontwikkelaars die
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minder grond hebben verworven, verkopen hun grond aan deze exploitant
onder de voorwaarde dat ze na herindeling van het gebied bepaalde kavels
kunnen terugkopen. Als de grond
teveel versnipperd is over verschillende
ontwikkelaars, vormen deze vaak
samen een project-BV die de rol van
exploitant kan vervullen.
VOORKEURSRECHT GEMEENT EN

Gemeenten kunnen op percelen in een
nieuw woningbouwgebied tijdelijk een
voorkeursrecht vestigen; dat recht
vervalt zodra het bestemmingsplan
definitief wordt. Dit biedt de mogelijkheid gronden te naasten teneinde
speculatie en prijsopdrijving tegen te
gaan. In de praktijk werkt het vaak
anders. Niet zelden gebruikt een
gemeente haar voorkeursrecht om één
vastgoedbedrijf als grootste grondeigenaar in het zadel te helpen.
Groenlinks-raadslid Cees Maison: 'Bij
Ooider Veste is het voorkeursrecht
hoofdzakelijk gebruikt om de projectontwikkèlaar de gronden in handen te
spelen.' De gemeente verkoopt de
grond dan door aan de ontwikkelaa r
waarmee ze de realise ringsavereenkomst sluit. Zo stimuleren gemee nten
de samenwerking tussen projectontwikkelaars en de concentratie van de
grond bij één grote partij.

Voor grote projecten zijn versch illende
specialismen nodig. De ene ontwikkelaar kent de situatie en de mensen ter
plaatse, een ander verschaft extra
kapitaal, een derde haalt de grote klant
binnen die onmisbaar is om het project
van de grond te brengen.
Opmerkelijk is de rol van woningcorporaties. Hun specialisme is het aan de
man brengen en beheren van de huurwoningen, maar ze ontwikkelen steeds
vaker koopwoningen. Woningcorporaties gebruiken de winst op koopwoningen om huurwoningen betaalbaar
te houden en ze bouwen goedkope
instapwoningen voor hun huurders die
willen kopen. Hierdoor vervaagt de
grens tussen woningcorporaties en
projectontwikkelaars. Wat te den ken
van een Wonen Zuid, dat aan de Hamstraat koopappartementen ontwikkelt
(Résidence De Stad Parijs)? Volgens het
Centrale Fonds Volkshuisvesting, toezichthouder namens de regering, geven
de corporaties steeds meer geld uit aan
hun eigen organisatie: 'Dat zijn onder
meer pensioenkosten, salarissen, en
kosten van projectontwikkeling.' De
Woonbond, belangenbehartiger
namens de huurders, voegt daaraan
toe: 'Corporaties zijn vooral bezig met
het veiligstellen van hun zelfstandigheid
als geprivatiseerde ondernemingen'
(De Volkskrant, 14-05-2004). Het
verbaast niet dat ook woningcorporaties - formeel stichtingen zonder
winstoogmerk - allerlei BV's oprichten
voor hun ontwikkelactiviteiten.

Sommige vastgoedontwikkelaars zijn
actievere samenwerkers dan andere.
Vaak gaat het om samenwerkingsve rbanden tussen kleinere Roermondse
ondernemers en (middel)grote bed rijven uit andere delen van Limburg, o f
tussen Roermondse/Limburgse partijen
en nationale spelers. Vooral vijf bedr ijven nemen spilposities in:
• Stienstra Nouville Ontwikkeling te
Heerlen, eind 2002 ontstaan b ij de
opdeling van het vastgoedconcern van
Henk Stienstra en nu behorend tot
Bouwfonds Ontwikkeling Zuid {dat
zelf onderdeel is van ABN Amro).
• 3W Vastgoed te Maastricht, enkele
jaren terug voortgekomen uit MBO
Ruijters, in Roermond vooral bekend
van het RoerCenter.
• Meuten Projectontwikkeling te
Weert, in Roermond bekend als o nt wikkelaar van Molenveld, Musschenberg I Kop van Herten, de flats bij het
Kadaster, en recent het complex
Quadr ivium I Laurentiushof aan de
Oranjelaan en de nieuwe Dr. Homanstraat in Maasniel.
• Van Pol Behee r te Roermond, eige-
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Wonen luid
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(Ooider
Veste BV)

(Stationspark
Roermond BV)

(De Roerdelta
Projectontwikkelings
maatschappij BV)

~
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~
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~
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r

Ooider Veste
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Roerdelta
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r
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_/

Stationspark

Van Pol
Beheer BV

De NMaoo rdeelde anderhalf jaar geleden bij de ove rname van aannemer
HBG door branchegenoot BAM N BM
'dat e r nog een voldoende aantal kracht ige aanbieders overblijft, zodat ni et kan
worden geconcludeerd dat BAM NBM
en HBG ten aanzien van (pro jectontw ikkel i!lgs)activiteiten een dominante
positie zullen gaan· innemen.' En wet houder Van Rey stelde onlangs tegenover een raadscommissie: 'De ontwikkelaars gunnen elkaar het licht in de
ogen niet' (Dagblad De Limburger,
14-5-2004).
Maar samenwerking is de normaalste
zaak van de vastgoedwereld. O nlangs
wilden Roermondse vastgoedbedrijve n
die vonden dat de Alliance van I00 te
gro ot en te rommelig geworden was,
een eigen businessclub oprichten voo r
alleen aannemers, projectontwikkelaars
e n makelaars. Dat tekent de sfeer.
Bij zoveel gezelligheid moet je je afv ragen of er no g wel voldoende conc urrentie tussen de projectontwi kkelaa rs
e n dus vo ldoende marktwerking is. ®

Schema actuele samenwerkingsverbanden

-...,.

VOLDOENDE MARKTWERKING?

rond projectontwikkelaars in Roermond.

Al"

IN SCH AKELIN G MAKELAARS

Als de bouw van start kan, draagt de
exploitant een deel van de kavels over
aan kleinere ontwikkelaars die grond
hebben ingebracht, woningcorporatiesen/of institutionele beleggers. Dan
begint de verkoop aan particuliere klanten door verschillende makelaars. De
ontwikkelaars clusteren met elkaar hun
aanbod per woningtype en verdelen die
clusters over de makelaars. Naar de
markt toe is dat helderder. Maar ook
dit bevo rdert de samenwerking tussen
projectontwikkelaars.

Gulikerweide

naar van Kasteeltje Hattem e n
andere horecapanden. D irecteur Piet
van Pol was in het verleden partner
van de gebroeders Muermans.
• Enkele dochterbed rijve n van Koninklij ke Volker Wessels Stevin te Rotterdam, waaronder AannemersbedrijfLouis Scheepers te Ro ermo nd.
Tot dit concern behoort ook Bouwontwikkeling Jongen (project Dennemarke nhof in Maasniel).
De G rote Vijf en hun partnerbed rijven
nemen gezamenlijk het leeuwendeel
van de Roermondse bouwproductie
voo r hun rekening, voor een deel op
eigen kracht en voor een deel via
samenwerkingsver banden (zie schema).

/8 edrl}venterrem
..
.

~

~

~
Francheville

Merurn
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VERSCHILLENDE SPECIALISMEN

OoiderVeste BV is gevestigd in Heerlen. Maar in het telefoonboek van
Heerlen vindt u geen vermelding. Net zo min als u Stationspark Roermond BV (eigenaar van het voormalige woonwijkjeAchter de Bielzen bij
de Stationstunnel) zult aantreffen in het telefoonboek van Weert. Of in
Maastricht de firma Groot Seminarie. Of in Roermond lAl Ontwikkeling
BV (van de bouwput achter het SVB-gebouw), Casimir Vastgoed BV (van
het Kazernevoorterrein) en De Roerdelta Projectontwikkelingsmaatschappij BV.

TEKST: GERARD VAN DE GARDE
Projectontwikkelaars ontwikkelen niet
alleen projecten, maar vooral ook veel
holdings, werkmaatschappijen en joint
ventures. De meeste van deze bedrijven leiden ·een louter administratief
bestaan.
Voor de vele werkmaatschappijen
wordt vaak niet eens een naam bedacht; ze worden doorgenummerd:
3W 111, Mepro Weert VI, Stienstra
Woningen XXIV, Muermans Vastgoed
55. Het doel van al die BV's? 'Spreiding
van risico', of oneerbiedig gezegd: juridisch verstoppertje spelen met mogelijke schuldeisers en de Belastingdienst.
Risicospreiding is ook een reden voor
de vorming van joint ventures en
samenwerkingsverbanden. Daarnaast
zijn er nog andere factoren die samenwerking tussen projectontwikkelaars in
de hand werken.
REALISERIN GSOVEREENKOMSTEN

Zolang verschillende projectontwikkelaars grond aankopen op bijvoorbeeld
een toekomstige woningbouwlocatie,
zijn ze elkaars concurrenten. Maar
gemeenten sluiten het liefst met één
ontwikkelaar, de grootste grondeigenaar in een plangebied, een zogenaamde realiseringsovereenkomst. In
zo'n overeenkomst met één exploitant
kunnen ze makkelijker bepaalde eisen
stellen. Projectontwikkelaars die
6 RUIMTELijKJUNI 2004

minder grond hebben verworven, verkopen hun grond aan deze exploitant
onder de voorwaarde dat ze na herindeling van het gebied bepaalde kavels
kunnen terugkopen. Als de grond
teveel versnipperd is over verschillende
ontwikkelaars, vormen deze vaak
samen een project-BV die de rol van
exploitant kan vervullen.
VOORKEURSRECHT GEMEENTEN

Gemeenten kunnen op percelen in een
nieuw woningbouwgebied tijdelijk een
voorkeursrecht vestigen; dat recht
vervalt zodra het bestemmingsplan
definitief wordt. Dit biedt de mogelijkheid gronden te naasten teneinde
speculatie en prijsopdrijving tegen te
gaan. In de praktijk werkt het vaak
anders. Niet zelden gebruikt een
gemeente haar voorkeursrecht om één
vastgoedbedrijf als grootste grondeigenaar in het zadel te helpen.
Groenlinks-raadslid Cees Maison: ' Bij
Ooider Veste is het voorkeursrecht
hoofdzakelijk gebruikt om de projectontwikkelaar de gronden in handen te
spelen.' De gemeente verkoopt de
grond dan door aan de ontwikkelaar
waarmee ze de realiseringsavereenkomst sluit. Zo stimuleren gemeenten
de samenwerking tussen projectontwikkelaars en de concentratie van de
grond bij één grote partij.

Voor grote projecten zi jn verschillende
specialismen nodig. De ene ontwikkelaar kent de situatie en de mensen ter
plaatse, een ander verschaft extra
kapitaal , een derde haalt de grote klant
binnen die onmisbaar is om het project
van de grond te brengen.
Opmerkelijk is de rol van woningcorporaties. Hun specialisme is het aan de
man brengen en beheren van de huurwoningen, maar ze ontwikkelen steeds
vaker koopwoningen . Woningcorporaties gebruiken de winst op koopwoningen om huurwoningen betaalbaar
te houden en ze bouwen goedkope
instapwoningen voor hun huurders die
willen kopen . Hierdoor vervaagt de
grens tussen woningcorporaties en
projectontwikkelaars. Wat te denken
van een Wonen Zuid , dat aan de Hamstraat koopappartementen ontwikkelt
(Résidence De Stad Parijs)? Volgens het
Centrale Fonds Volkshuisvesting, toezichthouder namens de regering, geven
de corporaties steeds meer geld uit aan
hun eigen organisatie: 'Dat zijn onder
meer pensioenkosten, salarissen, en
kosten van projectontwikkeling.' De
Woonbond, belangenbehartiger
namens de huurders, voegt daaraan
toe: 'Corporaties zijn vooral bezig met
het veiligstellen van hun zelfstandigheid
als geprivatiseerde ondernemingen'
(De Volkskrant, 14-05-2004). Het
verbaast niet dat ook woningcorporaties - formeel stichtingen zonder
winstoogmerk - allerlei BV's oprichten
voor hun ontwikkelactiviteiten.
INSCHAK ELING MAKELAARS

Als de bouw van start kan, draagt de
exploitant een deel van de kavels over
aan kleinere ontwikkelaars die grond
hebben ingebracht, woningcorporatiesen/of institutionele beleggers. Dan
begint de verkoop aan particuliere klanten door verschillende makelaars. De
ontwikkelaars clusteren met elkaar hun
aanbod per woningtype en verdelen die
clusters over de makelaars. Naar de
markt toe is dat helderder. Maar ook
dit bevordert de samenwerking tussen
projectontwikkelaars.

l

don-twikkeling
DE GROTE VIJF

Sommige vastgoedontwikkelaars zijn
actievere samenwerkers dan andere.
Vaak gaat het om samenwerkingsverbanden tussen kleinere Roermondse
ondernemers en (middel)grote bedrijven uit andere delen van Limburg, of
tussen Roermondse/Limburgse partijen
en nationale spelers. Vooral vijf bedrijven nemen spilposities in:
• Stienstra Nouville Ontwikkeling te
Heerlen, eind 2002 ontstaan bij de
opdeling van het vastgoedconcern van
Henk Stienstra en nu behorend tot
Bouwfonds Ontwikkeling Zuid (dat
zelf onderdeel is van ABN Amro).
• 3W Vastgoed te Maastricht, enkele
jaren terug voortgekomen uit MBO
Ruijters, in Roermond vooral bekend
van het RoerCenter.
• Meulen Projectontwikkel ing te
Weert, in Roermond bekend als ontwikkelaar van Molenveld, Musschenberg I Kop van Herten, de flats bij het
Kadaster, en recent het complex
Quadrivium I Laurentiushof aan de
Oranjelaan en de nieuwe Dr. Homanstraat in Maasniel.
• Van Pol Beheer te Roermond, eige-

naar van Kasteeltje Hattem en
andere horecapanden. Directeur Piet
van Pol was in het verleden partner
van de gebroeders Muermans.
• Enkele dochterbedrijven van Koninklijke Volker Wessels Stevin te Rotterdam, waaronder AannemersbedrijfLouis Scheepers te Roermond .
Tot dit concern behoort ook Bouwontwikkeling Jongen (project Den nemarken hof in Maasniel).
De Grote Vijf en hun partnerbedrijven
nemen gezamenlijk het leeuwendeel
van de Roermondse bouwproductie
voor hun rekening, voor een deel op
eigen kracht en voor een deel via
samenwerkingsverbanden (zie schema).
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De NMa oordeelde anderhalf jaar geleden bij de overname van aannemer
HBG door branchegenoot BAM NBM
'dat er nog een voldoende aantal krachtige aanbieders overblijft, zodat niet kan
worden geconcludeerd dat BAM NBM
en HBG ten aanzien van (projectontwikkelings)activiteiten een dominante
positie zullen gaan· innemen.' En wethouder Van Rey stelde onlangs tegenover een raadscommissie: ' De ontwikkelaars gunnen elkaar het licht in de
ogen niet' (Dagblad De Limburger,
14-5-2004).
Maar samenwerking is de normaalste
zaak van de vastgoedwereld. Onlangs
wilden Roermondse vastgoedbedrijven
die vonden dat de Alliance van I00 te
groot en te rommelig geworden was,
een eigen businessclub oprichten voor
alleen aannemers, projectontwikkelaars
en makelaars. Dat tekent de sfeer.
Bij zoveel gezelligheid moet je je afvragen of er nog wel voldoende concurrentie tussen de projectontwikkelaars
en dus voldoende marktwerking is. ®

Schema aauele samenwerkingsverbanden
rond projeaontwikkelaars in Roermond.
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VOLDOENDE MARKTWERKING?
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DE HERTENSE GRONDRUIL

Ruilhandel bij het sluiten
van de markt
TEKST: GERARD VAN DE GARDE
In 2000 waren de nieuwbouwwijken
Hammerveld en Molenveld A helemaal
klaar, de realisering van Molenveld B en
Musschenberg was in volle gang en de
plannen voor Ooider Veste stonden al
op papier. Toen drong bij het gemeentebestuur het besef door dat er bijna
niets meer over was van de maatschappelijke voorzieningen in Herten, maar
dat ook al die nieuwe Hertenaren
schoolgaande kinder en hebben, van tijd
tot tijd ziek zijn, dagelijks hun boodschappen doen en in het weekend een
balletje willen trappen of slaan. Men liet
een paar duizend woningen bouwen
zonder enig stedenbouwkundig plan
('bouwen voor de markt') en dat
wreekte zich nu. De gemeente liet
daarom het Masterplan Voorzieningen

Herten - Merurn - Ooi 2000-2008
opstellen . Niet door een stedenbouwkundige, maar door een ... projectontwikkelaar! (Dat projectontwikkelaars
financiële belangen bij zo'n plan kunnen
hebben die verder gaan dan de opdracht tot het schrijven ervan, was
kennelijk geen bezwaar.)

Ooiderveste

-~

De gang van zaken verdiende geen
schoonheidsprijs, maar er kwam nu
tenminste een inventarisatie van de
behoefte aan voorzieningen . Inmiddels
was er voor die voorzieningen nog
maar één locatie over die centraal lag
en niet reeds voor woningen geclaimd
was: de Putkamp (sportcentrum Herteheym en omgeving), en die bleek al
gauw te klein.
Kort vóór het masterplan was de verhuizing van voetbalclub SHH naar
sportpark De Wolfsberg (aan de Gerbergaweg in Merum-Zuid) in gang
gezet. Het tennispark van Ace, gelegen
op gemeentegrond in het woningbouwgebied Ooider Veste, moest ook verhuizen. Merurn-Zuid leek de ideale
plek, maar de grond rond het nieuwe
SHH-complex was eigendom van
Meulen Projectontwikkeling. En
Meulens core business is nu eenmaal :
(agrarische) grond kopen, huizen erop
zetten en het geheel met winst verkopen - niet: strategisch gelegen grond
voortijdig zonder die winst van de hand
doen. Toch was dat laatste precies wat

erte

..

-

Toekomstige woningbouw

Solvay
Eigendom Meulen Projectontwikkeling
Het Ace-tennispark van Ooider Veste verhuist naar Merurn-Zuid
en Meu/en Projectontwikkeling mag bij het nieuwe tennispark woningen gaan bouwen.
-
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de gemeente Roermond van Meulen
vroeg.
Maar wat had de gemeente aan Meulen
te bieden? Eigenlijk maar één ding:
mogelijkheden om te bouwen. De
projectontwikkelaar krijgt de grond van
het huidige tennispark in Ooider Veste
en mag daar woningen bouwen .
Volgens een gemeenteambtenaar kon
de gemeente op het nieuwe tennispark
enkele tonnen aan BTW 'besparen '
door de aanleg onder te brengen bij
het woningbouwproject Ooider Veste.
De ontwikkelaar van dat project, Ooider Veste BV, neemt de grond tijdelijk
over en zal nu het tennispark aanleggen
- een typisch voorbeeld van de samenwerkingscultuur. in de vastgoedbranche.
En een voorbeeld van belastingontduiking door een overheid die zelf belasting heft en het goede voorbeeld zou
moeten geven.
Maar de gemeente had ook grond èn
geld nodig voor een nieuwe basisschool
in Musschenberg. Ook hiervoor moest
ze bij Meulen aankloppen. De ruil werd
uitgebreid. Meulen hielp de gemeente
opnieuw aan grond en een terrein bij
de nieuwe tenn isbaan werd aangewezen als woningbouwlocatie. De projectontwikkelaar mag dus versneld bouwen
in Merurn-Zuid en heeft daar inmiddels
alle gronden verworven . Hiervoor
wordt het bestemmingsplan aangepast.
En wie be.taalt dat? 'De kosten van het
op grond van de samenwerkingsovereenkomst op te stellen inrichtingsplan
en bestemmingsplan, alsmede de
gemeentelijke personele lasten komen
voor rekening van Meulen' (Rapportage
Grondexploitatie 2003).
Daarmee is de gemeente nog steeds
niet uit de zorgen rond de Hertense
voorzieningen. SHH wil uitbreiden met
een extra voetbalveld; daarvoor wordt
nog naar een oplossing gezocht.
Groenlinks-raadslid Cees Moison is
kritisch over deze gang van zaken: 'Als
een gebied wordt aangewezen als
woningbouwlocatie, dan stel je daarvoor een stedenbouwkundig plan op en
vervolgens een bestemmingsplan.
Binnen dat bestemmingsplan moet de
gemeente zelf selectief grond aankopen,
om bij de uitvoering mede bepalend te
kunnen zijn. Als Roermond de grond
zelf wèl in handen heeft, kan ze onder

meer concurrentie tussen ontwikkelaars bevorderen. Bijvoorbeeld door
het uitschrijven van prijsvragen of
door concessiemodellen. Dat gebeurt
nu nog veel te weinig. Er zitten voor
een gemeente natuurlijk risico's aan
een actieve grondpolitiek. Maar je
hebt altijd centrumfuncties, algemene
bestemmingen. Om die voorzieningen veilig te stellen zou de gemeente
grond moeten aankopen, dus alleen
op beperkte schaal. Zo krijg je een
andere situatie dan wat nu het geval
is: een projectontwikkelaar komt met
een prachtig plan en zegt: "dit wil ik
realiseren", en de gemeente is volgend en stelt zich lijdzaam op. De
algemene voorzieningen moeten
steeds achteraf op kosten van de
gemeente gerealiseerd worden. Al
die maatregelen komen voor rekening van de gemeente. Je moet tegen
projectontwikkelaars kunnen zeggen:
"Jullie kunnen instappen, maar dan
moet je die algemene bestemmingen
ook meenemen." In een exploitatievergunning kan de gemeente voorwaarden stellen aan ontwikkelaars,
zodat die bijvoorbeeld de kosten
voor hun rekening moeten nemen
van voorzieningen waar locaties
significant voordeel van hebben .'
De positie van de projectontwikkelaar-met-grond was zo sterk en de
positie van de gemeente-zondergrond zo zwak, dat de ontwikkelaar
letterlijk een bestemmingsplan kon
kopen . De gemeente had zichzelf
mede in die dwangpositie gemanoeuvreerd door niet op tijd een stedenbouwkundig plan voor de uitbreidingen in Herten op te stellen. Ze geeft
dat zelf ook toe: de ruil maakt het
mogelijk Merurn-Zuid 'planologisch te
"repareren"' door een deel alsnog
voor sportvelden te bestemmen
(Rapportage Grondexploitatie 2003).
Overigens doet de gemeentelijke
afdeling Voorlichting bij gedetailleerde vragen over de grondruil of haar
neus bloedt: 'Meulen en Ooider
Veste regelen een aantal zaken met
elkaar. De gemeente staat hier
buiten.' Raadslid Maison kreeg van
het college eenzelfde reactie: ' Ik heb
gevraagd: "Wat zijn dan de randvoorwaarden?" "Dat ziet u achteraf wel.
Dat behoort tot de uitvoerende
bevoegdheid van het college, en het
college vraagt achteraf wel goedkeuring aan de raad." Zo gaat dat dan in
het duale stelsel.' ®

OP o'N AAJE KIRKHAOF
TEKST: WILLEM CARTIGNY
In december 2003 kondigt de gemeente
de sluiting aan van het Oude Kerkhof
aan de Herkenbosscherweg wegens
werkzaamheden. Waar dat op uitloopt
blijkt in februari/maart van dit jaar: zo'n
400 grafstenen zijn, zonder vergunningverlening (verplicht bij een rijksmonument als het Oude Kerkhof),
omgelegd en wel wegens 'onveiligheid'

GE! mee
gra"fsch
volgens de gemeente. Stel u voor:
jarenlang is er niets gedaan aan het
kerkhof ma.a r plotsklaps in december
2003 staan 400 grafstenen klaar om de
argeloze voorbijganger en met name
diens kinderen en oma te bespringen
en bedelven. Dankzij heldhaftig optreden van de gemeente is Roermond aan
een ramp van ongekende omvang
ontsnapt; honderden zo niet duizenden
doden lagen, letterlijk, in het verschiet.
Deze baarlijke nonsens beweert de
gemeente met droge ogen.
Nog afgezien van het feit dat een
zekere mate van verval bij een oud
kerkhof van deze signatuur kan passen,
is de megalomanie van de gemeentelijke
ingreep typerend voor het voortdurend
wanbeleid op cultuurhistorisch gebied.
Nabestaanden hadden geen bericht
ontvangen want de gemeente kon ze
niet achterhalen - was het argument maar ... de gemeente zou er alles aan
doen om vanaf heden het onderhoud
en herstel van de monumentale grafstenen ter hand te nemen. W ie dat gelooft
in deze tijd van bezuinigen mag zijn .
hand opsteken.
Uiteraard moest en moet er het nodige
gebeuren aan het Oude Kerkhof, maar
dat is nu juist het punt: de gemeente
heeft de zaak vele tientallen jaren lang
laten verloederen. De Stichting Oud :
Kerkhof heeft vele malen aan de bel
getrokken, in het Monumentenoverleg
is er herhaaldelijk op gewezen, vorig
jaar heeft ook het Service Gilde
Roermond de deplorabele onderhoudsteestand van het kerkhof onder de
aandacht gebracht, maar de gemeente
deed niets, zelfs de meest elementaire

administratie werd kennelijk niet
bijgehouden (op het bijwerken van de
standenregisters grafrechten wordt de
komende jaren volgens het voorstel
van het college aan de raad zo'n twee
ton bezuinigd). En dat terwijl nog
amper een jaar geleden een stappenplan van de organisatie Genius Loci in
de raad is aangenomen waaronder de
opbouw van een deugdelijke begraafplaatsenadministratie.
En als dan een aantal zerken en kelders
op instorten staat, worden plotsklaps
draconische maatregelen genomen. Net
zoiets als bij de moutfabriek (zie elders
in dit nummer): men wacht bij wijze
van spreken tot de zaak op instorten
staat.
Dit zoveelste incident met betrekking
tot een (rijks-)monument was voor ons
aanleiding maar eens een gesprek aan
te vragen met de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. ®

DUALISME OP
ZIJN ROERMONDS?
Ruimte heeft op 5 januari 2004 aan
de raad een brief gestuurd waarin
wordt gewezen op het feit dat het college onzorgvuldig omgaat met het cultuurhistorische erfgoed van onze stad.
Tot onze grote verbazing ontvingen
wij de mededeling dat onze brief ter
afhandeling aan het college is overgedragen , de instantie dus waar we
kritiek op hebben. Hun reactie, áls die
komt, laat zich raden. ®
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DERTIENDE-EEUWS BEELDHOUWWERK BIJ SCOUTING IN MAASNIEL
TEKST EN ILLUSTRATIES: DOMINIQUE CLERX
Bij een bezoek aan de levende kerststal
van .scoutinggr~ep St. Joris te Maasniel
viel mijn oog op een hardstenen kop en
een sluitsteen die ingemetseld waren in
de schouw. Om hier meer van te
weten te komen plaatste ik een foto
van deze objecten op de historische
site van Maasniel, www.maasniel.nl. Al
snel reageerde Ton van T uyl, een oudlid van deze scoutinggroep, en vertelde
mij dat de kop afkomstig was van een
doo pvont. Ook vertelde hij mij, dat
beide stenen aan het eind van de
Tweede Wereldoorlog tussen het puin
van de gesloopte St. Laurentiuskerk
gevonden werden. Dit verhaal werd
later door oud-lid Ger Steeghs bevestigd. Op 28 februari 1945, de dag dat
de Duitsers op de vlucht sloegen voor
de geallieerden, is de toren van deze
kerk opgeblazen door een
Duits Sprengkommando
(op I maart werd Maasniel bevrijd). Menige ker k
in Midden-Limburg onderging hetzelfde lot. De toren kwam op
het middenschip terecht, waardoor dit
o nhe rstelbaar beschadigd werd.
MAASLANDS- ROMAANSE DOOPVONTEN

Om de juiste ouderdom van de kop
vast te stellen, heb ik contact opgenomen met mevrouw Schönlank-Van der
W al. Zij stud eerde in 1994 af als

kunsthistorica aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam met een scriptie over
middeleeuwse sten en doopvonten in
Nederland. Zij omschrijft de kop als
volgt: 'Zeer waarschijnlijk is deze kop
één van de vier koppen van een
Maas lands-Romaans doopvont. Deze
vont en dit fragment worden niet in de
oudste studie over Limburgse vonten
vermeld (... ) Uit de lijst Stenen doopvonten en fragmenten in Limburg in De
Maasgouw haalde ik drie doopvonten
(Broekhuizenvorst, W anssum en
Voerendaal) ter vergelijking. De koppen op deze vonten en het Maasnielse
kopje hebben gemeen: de dicht bij
e lkaar geplaatste ogen, (...) een platte
muts (...) en een verdiepte plaatsing.

Het Maasnie lse kopje heeft een haarpartij, is voller gemodelleerd en heeft
ook volle lippen. Het staat niet, zoals
de andere, op een console. Deze koppen stonden op gelijke afstanden van
elkaar aan een ronde kuip. De ruimte
t ussen de koppen kan een laagreliëf
getoond hebben: het is speculatief,
maar het scherfje ingemetseld naast het
kopje in de sc houw kan van zo'n reliëf
dee l uitgemaakt hebben. De ontstaanstijd van de doopvont waartoe de kop
uit Maasniel behoorde schat ik op (... )
het eerste kwart van de dertiende
eeuw. Qua o uderdom past het kopje
op het eerste gezicht tussen Wanssum
en Voerendaal in.' Tot zover het
rapport van mevrouw Schönlank.

Links: Maaslands-Romaanse doopvonten zijn ronde kuipen met vier ver naar voren
komende mannenhoofden op regelmatige afstand van elkaar. De koppen hebben een
cilindervorm, de vormgeving is primitief. Zij staren recht voor zich uit, dragen platte of
geen mutsen. Onder de koppen kunnen kleine zuiltjes geplaatst zijn, rondom een dikke
ronde schacht. De kuipwand is verticaal en draagt meestal een voorstelling in laagreliëf
De voet is groot en vierkant. De meeste exemplaren bevinden zich in Limburg, enkele in
Noord-Brabant en Gelderland. Rechts: de doopvont van Voerendaal.

De oudste doopvonten in Limburg
dateren uit de 12e eeuw. Zij hebben
een rond bekken met daaronder een
ronde schacht. Deze vonten moesten
aan bepaalde eisen voldoen, die in diverse synoden zijn vastgelegd. Zo moesten ze circa 90 cm hoog zijn en een
buitendiameter van 90 cm bezitten. Ook moesten de vonten van steen gemaakt
zijn. De Maasnielder vont is gemaakt van
grijsblauwe kolenzandsteen, die werd
gewonnen in Namen waar ook de
steen houwers hun werkp laatsen
hadden. De meeste oude vonten uit de
Maasvallei zijn van daar afkomstig en
werden in serie gefabriceerd.
IN TOTAAL DRIE KOPPEN

Uit de inventarislijst van rijksmonumenten uit 1926 blijkt dat er enige tijd
daarvoor twee koppen van een doopvont in bewaring ware n gegeven bij een
smid. De vooroorlogse kerk bezat een
zwart marmeren doopvont. Met dit

gegeven kunnen we zeggen dat de oude
doopvo nt in de 19e eeuw al niet meer
intact was en dus niet is gesneuveld bij
het opblazen van de toren. Wat wel
opvalt is dat er sprake is van twee
koppen. Op dit moment is er maar één
kop bekend.
Bij archiefonderzoek kwam ik een brief
uit 1956 tegen. De heer Beek, toenmalig groepsleider van de scoutinggroep,
beschrijft hierin het interieur van het
lokaal van de groep als volgt: 'In het
voorfront van de haard is een granietstenen kop ingemetseld. Deze is bij
opgravingen o nder de weggebombardeerde kerk gevonden. Hij lag tussen de
fundamenten van één van de eerste hier
gebouwde kerken. Wij hebben niet
kunnen vaststellen of hij gediend heeft
als draaipunt voor de kerkdeur of dat
hij één van de versierselen van een
doopvont is geweest.'
Mocht dit citaat kloppen, dan kunnen
we concluderen dat het gaat om een
derde exemplaar. De twee bij de smid
opgeborgen koppen bevonden zich
immers bovengronds en niet tussen de
fundamenten van de in 1880 gesloopte
oude kerk.
Uit de datering van mevrouw Schönlank blijkt dat de ouderdom van de kop
in het scoutinggebouw exact dezelfde is
als die in de lijst van ·monumenten uit
1926. Waarschijnlijk betreft het hier
dus een kop van dezelfde doopvont als
waarvan de twee koppen bij de smid
afkomstig waren. Bij fam ilieleden van
beide Maasnielder smeden (Rietra en
Bo ngaarts) is niets over in bewaring
gegeven koppen bekend.
Uit al deze feiten kan men concluderen
dat .het hoogstwaarschijnlijk om in
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totaal drie koppen van dezelfde doopvont gaat.
De sluitsteen met een inscriptie T en
het jaartal 167 1 zijn volgens de genoemde brief afkomstig van de voormalige stándaardmolen op de Donderberg.
Van deze molen bevindt zich ook nog
een molensteen in de vloer van het
scoutinggebouw.
HET BEHOUDEN WAARD

Het kopje is meteen het oudste middeleeuwse kerkelijke object van Maasniel.
Daarmee is aangeven dat de kop voor
Maasniel een enorme cultuurhistorische
waarde heeft. Het scoutinggebouw zal
waarschijnlijk in de nabije toekomst
plaats moeten maken voor woningbouw. Het kerkbestuu r heeft het
huurcontract inmiddels opgezegd. Het
is dus raadzaam dat dit object een
goede bestemming gaat krijgen. Men
kan hierbij denken aan het terugplaatsen
in de kerk of het tentoonstellen in een
museum. De betrokken instan~ies zijn
op de hoogte gesteld van de enorme
culturele waarde voor Maasniel en
hebben hun medewerking toegelegd
om hier een goede bestemming aan te
geven.
OPROEP

Twee koppen zijn dus verdwenen. Het
zou heel goed kunnen zijn dat deze zijn
weggegeven door de smid en dat
iemand deze als tuindecoratie o.i.d. in
gebruik heeft. Mocht iemand bovengenoemde koppen herkennen, dan kan hij
dit melden bij de redactie van d it blad of
bij de redactie van www.maasniel. nl (emai l: neel@maasniel.nl). ®
Bronnen:
- M. Schönlank-Van der Wal, Middeleeuwse doopvonten in Umburg, in:
De Maasgouw 188 ( 1999)
- Voorloopige Ujst der Nederlandsche
·Monumenten van Geschiedenis en
Kunst ( 1926)
- Brief van groepsleider Beek aan de
Landelijke commissaris van de
scoutingorganisatie, Gemeentearchief
Roermond ( 1956)
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DERTIENDE-EEUWS BEELDHOUWWERK BIJ SCOUTING IN MAASNIEL
TEKST EN ILLUSTRATIES: DOMINIQUE CLERX
Bij een bezoek aan de levende kerststal
van .scoutinggroep St. Joris te Maasniel
viel mijn oog op een hardstenen kop en
een sluitsteen die ingemetseld waren in
de schouw. Om hier meer van te
weten te komen plaatste ik een foto
van deze objecten op de historische
site van Maasniel , www.maasnieLnL Al
snel reageerde Ton van Tuyl, een oudlid van deze scoutinggroep, en vertelde
mij dat de kop afkomstig was van een
doopvont. Ook vertelde hij mij, dat
beide stenen aan het eind van de
Tweede Wereldoorlog tussen het puin
van de gesloopte St. Laurentiuskerk
gevonden werden. Dit verhaal werd
later door oud-lid Ger Steeghs bevestigd. Op 28 februari 1945, de dag dat
de Duitsers op de vlucht sloegen voor
de geallieerden, is de toren van deze
kerk opgeblazen door een ·
Duits Sprengkommando
(op I maart werd Maasni el bevrijd). Menige kerk
in Midden-Limburg onderging hetzelfde lot. De toren kwam op
het middenschip terecht, waardoor dit
onherstelbaar beschadigd werd.
MAASlANDS-ROMAANSE DOOPVONTEN

Om de juiste ouderdom van de kop
vast te stellen, heb ik contact opgenomen met mevrouw Schönlank-Van der
WaL Zij studeerde in 1994 af als
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kunsthistorica aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam met een scriptie over
middeleeuwse stenen doopvonten in
Nederland. Zij omschrijft de kop als
volgt: 'Zeer waarschijnlijk is deze kop
één van de vier koppen van een
Maaslands-Romaans doopvont. Deze
vont en dit fragment worden niet in de
oudste studie over Limburgse vonten
vermeld (... ) Uit de lijst Stenen doopvonten en fragmenten in Limburg in Oe
Maasgouw haalde ik drie doopvonten
(Broekhuizenvorst, Wanssum en
Voerendaal) ter vergelijking. De koppen ·op deze vonten en het Maasnielse
kopje hebben gemeen: de dicht bij
elkaar geplaatste ogen, (...) een platte
muts (... ) en een verdiepte plaatsing.

Het Maasnielse kopje heeft een haarpartij, is voller gemodelleerd en heeft
ook volle lippen. Het staat niet, zoals
de andere, op een console. Deze koppen stonden op gelijke afstanden van
elkaar aan een ronde kuip. De r uimte
tussen de koppen kan een laagreliëf
getoond hebben: het is speculatief,
maar het scherfje ingemetseld naast het
kopje in de schouw kan van zo'n reliëf
deel uitgemaakt hebben. De ontstaanstijd van de doopvont waartoe de kop
uit Maasniel behoorde schat ik op (... )
het eerste kwart van de dertiende
eeuw. Qua ouderdom past het kopje
op het eerste gezicht tussen Wanssum
en Voerendaal in.' Tot zover het
rapport van mevrouw Schönlank.

Unks: Maaslands-Romaanse doopvonten zijn ronde kuipen met vier ver naar voren
komende mannenhoofden op regelmatige afstand van elkaar. De koppen hebben een
cilindervorm, de vormgeving is primitief Zij staren recht voor zich uit, dragen platte of
geen mutsen. Onder de koppen kunnen kleine zuiltjes geplaatst zijn, rondom een dikke
ronde schacht. De kuipwand is verticaal en draagt meestol een voorstelling in laagreliëf
De voet is groot en vierkant. De meeste exemplaren bevinden zich in Limburg, enkele in
Noord-Brabant en Gelderland. Rechts: de doopvont van Voerendaal.

De oudste doopvonten in Limburg
dateren uit de 12e eeuw. Zij hebben
een rond bekken met daaronder een
ronde schacht. Deze vonten moesten
aan bepaalde eisen voldoen, die in diverse synoden zijn vastgelegd. Zo moesten ze circa 90 cm hoog zijn en een
buitendiameter van 90 cm bezitten. Ook ·
moesten de vonten van steen gemaakt
zijn. De Maasnielder vont is gemaakt van
grijsblauwe kolenzandsteen, die werd
gewonnen in Namen waar ook de
steenhouwers hun werkplaatsen
hadden. De meeste oude vonten uit de
Maasvallei zijn van daar afkomstig en
werden in serie gefabriceerd.
IN TOTAAL DRIE KOPPEN

Uit de inventarislijst van rijksmonumenten uit 1926 blijkt dat er enige tijd
daarvoor twee koppen van een doopvont in bewaring waren gegeven bij een
smid. De vooroorlogse kerk bezat een
zwart marmeren doopvont. Met dit

gegeven kunnen we zeggen dat de oude
doopvont in de 19e eeuw al niet meer
intact was en dus niet is gesneuveld bij
het opblazen van de toren. Wat wel
opvalt is dat er sprake is van twee
koppen. Op dit moment is er maar één
kop bekend.
Bij archiefonderzoek kwam ik een brief
uit 1956 tegen. De heer Beek, toenmalig groepsleider van de scoutinggroep,
beschrijft hierin het interieur van het
lokaal van de groep als volgt: 'In het
voorfront van de haard is een granietstenen kop ingemetseld. Deze is bij
opgravingen onder de weggebombardeerde kerk gevonden . Hij lag tussen de
fundamenten van één van de eerste hier
gebouwde kerken. Wij hebben niet
kunnen vaststellen of hij gediend heeft
als draaipunt voor de kerkdeur of dat
hij één van de versierselen van een
doopvont is geweest.'
Mocht dit citaat kloppen, dan kunnen
we concluderen dat het gaat om een
derde exemplaar. De twee bij de smid
opgeborgen koppen bevonden zich
immers bovengronds en niet tussen de
fundamenten van de in 1880 gesloopte
oude kerk.
Uit de datering van mevrouw Schönlank blijkt dat de ouderdom van de kop
in het scoutinggebouw exact dezelfde is
als die in de lijst van ·monumenten uit
1926. Waarschijnlijk betreft het hier
dus een kop van dezelfde doopvont als
waarvan de twee koppen bij de smid
afkomstig waren. Bij familieleden van
beide Maasnielder smeden (Rietra en
Bongaarts) is niets over in bewaring
gegeven koppen bekend.
Uit al deze feiten kan men concluderen
dat het hoogstwaarschijnlijk om in

totaal drie koppen van dezelfde doopvont gaat.
De sluitsteen met een inscriptie T en
het jaartal 1671 zijn volgens de genoemde brief afkomstig van de voormalige standaardmolen op de Donderberg.
Van deze molen bevindt zich ook nog
een molensteen in de vloer van het
scoutinggebouw.
HET BEHOUDEN WAARD

Het kopje is meteen het oudste middeleeuwse kerkelijke object van Maasniel.
Daarmee is aangeven dat de kop voor
Maasniel een enorme cultuurhistorische
waarde heeft. Het scoutinggebouw zal
waarschijnlijk in de nabije toekomst
plaats moeten maken voor woningbouw. Het kerkbestuur heeft het
huurcontract inmiddels opgezegd. Het
is dus raadzaam dat dit object een
goede bestemming gaat krijgen. Men
kan hierbij denken aan het terugplaatsen
in de kerk of het tentoonstellen in een
museum. De betrokken instanties zijn
op de hoogte gesteld van de enorme
culturele waarde voor Maasniel en
hebben hun medewerking toege+egd
om hier een goede bestemming aan te
geven.
OPROEP

Twee koppen zijn dus verdwenen. Het
zou heel goed kunnen zijn dat deze zijn
weggegeven door de smid en dat
iemand deze als tuindecoratie o.i.d. in
gebruik heeft. Mocht iemand bovengenoemde koppen herkennen, dan kan hij
dit melden bij de redactie van dit blad of
bij de redactie van www.maasniel.nl (email: neel@maasniel.nl). ®
Bronnen:
- M. Schönlank-Van der Wal, Middeleeuwse doopvonten in Limburg, in:
De Maasgouw 188 ( 1999)
- Voor/oopige Lijst der Neder/andsche
· Monumenten van Geschiedenis en
Kunst ( 1926)
- Brief van groepsleider Beek aan de
Landelijke commissaris van de
scoutingorganisatie, Gemeentearchief
Roermond ( 1956)
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Gedot:t:er aan
het: st:adshart:
HERINRICHTING MARKT
De Roermondse Markt en zijn omgeving zijn aan de beurt om opgeknapt en
heringericht te worden. De plannen
doen veel stof opwaaien. Ruimte doet
mee in de inspraak om het oude hart
weer fel te doen kloppen.
DIAGNOSE

Aan de basis van de gemeentelijke operatie Herinrichting Markt en omgeving ligt
een hoeveelheid specialistisch onderzoek. De heren en dames doktoren halen hun conclusies voor een grootscheepse ingreep uit totaal elf nota's,
plannen, concepten en visies. Daarbij
wordt gevoegd de inbreng van de gemeentelijke stedenbouwkundige. Het
medisch dossier levert ten slotte één
centrale doelstelling voor het ruimtelijk beleid: 'De cultuurhistorische identiteit wordt sterker richtinggevend voor
de inrichting van de ruimte.' Voor de
Markt en omgeving wordt in 2003 uit al
die studies een nieuwe gefilterd: het
concept Stedenbouwkundige visie Noordwestelijk deel Binnenstad Roermond. (Aanbevelingen uit de nota Het kan verkeren
van de stichting Ruimte zijn er ook in
terug te vinden.) Daarin wordt- terecht
- gesteld dat de Markt het hart van de
stad is en dat 'door het ontbreken van
uitstraling en samenhang in de openbare
ruimte de cultuurhistorische betekenis
niet goed uit de verf komt.' 'Nieuwe
functies en nieuwe ontwikkelingen nopen tot een opwaardering van die openbare ruimte. Het historisch erfgoed is
hierbij de leidraad.'
Dat is nog eens een diagnose. We hebben een patiënt met aanzienlijke kwalen, we hebben onze studies erop losgelaten, opereren maar.
In de verschillende hoofdstukken van
deze visie valt dan verder te lezen hoe
een nieuw elan voor de Markt, een vernieuwd gezicht van de oude stadsranden, nieuwe entrees, het verkeer en
de stedenbouwkundige structuur kunnen worden aangepakt. Het geheel is ten
slotte verwerkt in een plan voor de
stadsstraten, de winkelstraten, de stegen, de Markt en het kerkdomein. En
het mag gezegd: als dit totale plan wordt
uitgevoerd is er sprake van meer dan
een schoonheidsbehandeling.
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TEKST: BERT THOMASSEN
HARTKLOPPINGEN

OPERATIE

Als het hart van de stad een bypass krijgt
of gedotterd moet worden staan er veel
'medelevenden' aan het ziekbed. Ruimte
voelt ook mee met de patiënt. Alle belangstellenden worden door de gemeente uitgenodigd om in te spreken. Er wordt een
openbare inspraakavond georganiseerd,
een klankbordgroep opgericht en daaruit
weer een werkgroep. Het autoluw maken van de Markt (een raadsbesluit van
tien jaar geleden) en het vervangen van
de maaskeien door natuurstenen platen
blijken dan echter de hete hangijzers. Een
tweede inspraakavond belicht nog meer
dan de eerste, dat de (nieuwe) gebruikers
van de markt en omgeving de voetgangers, de verblijvers en de winkelaars zullen zijn. Al of niet met wandelstok, rolstoel of rollator.
De angst voor hardstenen platen zoals op
het Kloosterwandplein is groot. Een excursie wordt gepland, want 'wat je van
ver haalt is lekker'. Alle insprekers en veel
raadsleden, commissieleden, twee wethouders en diverse ambtenaren zitten
acht uur in de bus om in de Belgische
plaatsen Brussel, Ath en Namen met een
kritisch oog naar het plaveisel te staren.

Inmiddels heeft de commissie Economische Zaken, in al haar wijsheid, aangegeven dat de oude keien zoveel mogelijk moeten blijven liggen, dat er
ruimte moet zijn voor zo'n zestien kortparkeerders en dat de verkeerscirculatie met de klok mee afgewikkeld
moet worden via de Luifelstraat. Want
er is onder andere niet genoeg geld om
ook de omgeving (de gatsen, de stadranden, de andere entrees enz.) uit het
concept uit te voeren. Daarop hebben
klankbordgroep en werkgroep boos
gereageerd dat het door hen gevonden
compromis (hardstenen randen en
eventueel nieuwe, betere en goed neergelegde keien) niet het enige is dat uitgevoerd moet worden. Geen marktbestrating zonder aanpak van tenminste Kraanpoort, Grotekerkstraat en
noordkant van de Markt!
Het door de commissie EZ aangenomen beperktere plan voor de Markt
wordt nog deze zomer aan de gemeenteraad gepresenteerd, dan kan er in september met de .werkzaamheden worden begonnen en kunnen we zomer
2005 de Markt bewandelen.

Foto's: Ton Henssen.
'Kijk naar de "bestening", ... '

Maar na deze operatie moeten er dus
nog enkele volgen. Want het hart kan
pas weer bruisen als ook de 'verstopte
aders zijn schoongemaakt' en andere
aanpassingen en verbeteringen zijn uitgevoerd. Ruimte ziet veel potenties in
het oorspronkelijke totaalplan. De
wond alleen schoonmaken zonder de
noodzakelijke nazorg is weinig meer dan
een doekje voor het bloeden.
De Markt verdient het om nog eeuwenlang te blijven wat het al eeuwenlang is:
een vitaal hart in een mieters lijf! Heren doktoren: luister naar de sterk meelevende familie, zet uw mondkapjes
voor en ... Onderweg naar morgen! ®

De stedenbouwkundige van de gemeente
Roermond, Mans Hofhuis, legt ter plaatse
zijn uitgangspunten nog eens letterlijk aan
onze voeten. 'Kijk naar de "bestening" van
de Maria-Theresiabrug en de onderrand
van stadhuis en kathedraal. Dat is de referentie. Wees niet bang dat er een marmeren vloerbedekking komt, en de
Naamse (natuurstenen) platen worden
niet als tegelwerk gelegd.'
Hij leidt bezielend rond. De onrust onder de meelevenden maakt plaats voor
inzicht.

Met: st:een
uit: de brand
NAAMSE STEEN HOORT BIJ DE MARKT
Zoals bekend, ten minste dat mag ik
hopen, is Roermond tweemaal door een
grote standsbrand getroffen. Met name
de eerste stadsbrand van 1554 heeft het
stadsbeeld tot de dag van vandaag het
meest bepaald. Op IS juli 1554 brandden ongeveer 950 huizen af. Roermond
telde destijds circa 1300 panden, waarvan het grootste deel uit hout en leem
was opgetrokken, terwijl het toch om
het rijkste gedeelte van de stad ging. Het
bleef niet bij die grote brand, want op
25 juli van dat jaar deed een enorme
storm vele huizen die herbouwd hadden kunnen worden, instorten.
Nu was Roermond destijds een uitermate belangrijke stad. Immers Karel V
arriveerde niet voor niets begin september 1543 met een enorm leger. Hij
kwam niet alleen om de hoofdstad van
het Overkwartier van het hertogdom
Gelre op de knieën te dwingen, maar
het hele hertogdom. Een en ander heeft
geresulteerd in de Vrede van Venlo.
De val van Roermond was destijds wereldnieuws. Wie alles over de bewogen
dagen van eind augustus/begin september 1543 aan de weet wil komen, moet
naar de archieven in Londen en Rome.
In het stadsarchief of het rijksarchief in
Maastricht valt minder te ontdekken. Nu
zijn Londen en Rome, ook geen verkeerde plekken op deze aarde. Hij/zij
kan daar ook nog de nodige pleinen bekijken.
Terug naar de stadsbrand. Nieuwe voorschriften vormden de basis om stenen
gebouwen op te richten. Het dak moest
minimaal bestaan uit pannen. Eenderde
van die kosten kregen de burgers vergoed. Mede door zulke maatregelen (in
Roermond maar ook in Maaseik en elders) kreeg onze strèek de mogelijkheid
een eigen bouwstijl te ontwikkelen, het
Maaslands bouwen. Dat kwam helemaal
in een stroomversnelling, wat Roermond aangaat, na de tweede stadsbrand
in 1665. Een extra impuls voor een
unieke bouwstijl vanaf Namen met zo
ongeveer als uiterste grens Venlo. Hier
moet wel een nuancering worden aangebracht, want kerken, kloosters en kastelen, overheidsgebouwen en dergelijke
bestonden toentertijd al eeuwen uit (gedeeltelijk Naamse) steen. Roermond
kan zonder enige twijfel als meest noor-

TEKST: PAUL POELL

delijke stad van de Lage Landen worden
aangemerkt, waar Naamse steen op grote
schaal eeuwenlang is gebruikt.
De term Maaslands bouwen dekt de lading beter dan het begrip Maaslandse renaissance, zo'n 40 jaar geleden geïntroduceerd door prof. J. Timmers, omdat die
doet denken aan de luchtigheid van Toscane. De creativiteit om steen te laten
ogen als kant hadden de Maaslanders niet.
Er kan eerder gesproken worden van een
kloeke bouwstijl. Daar is overigens niks
mis mee, want deze bouwstijl straalt wel
degelijk elegantie uit. Enige overeenkomst
metToscanewas het gebruik van streekeigen materialen: mergel, Naamse steen,
baksteen.
DE MARKT

Het huidige plaveiselligt er zo'n 120 jaar.
In het licht van de historie een modern
bouwmateriaal. Nooit eerder gebruikt in
Roermond , Naamse steen wel. Denk
maar eens aan de Maria-Theresiabrug. Het
meest imposante gebouw dat ooit op de
Markt heeft gestaan, de Grauwe Toren,
was in hoofdzaak opgetrokken uit Naamse steen(!) Het gebouw was destijds hoger dan wat wij nu de toren van de ka-

Foto's: Ton Henssen.
De bestening in Namen (B).
thedraal noemen. Tot 1661 deed deze
kerk uitsluitend dienst als parochiekerk,
daarna werd zij pas de bisschopskerk. De
Grauwe Toren, te zien op leen tekening
van Jan de Beyer ( 1744), toont dit bouwwerk in vervallen staat. Onkruid, zelfs bomen groeien uit de overgebleven etages
en toch oogt het gebouw imposant. Wie
de afbeeldingen van de kathedraal bestudeert ziet de toren hiervan in de loop der
eeuwen 'groeien'. Met andere woorden:
hij is nog nooit zo hoog geweest als nu.
Vijf jaar na de eerste stadsbrand werd

Roermond in 1559 voor het eerst bisschopsstad. Twee jaar later werd Lindanus benoemd tot eerste bisschop. De
eerlijkheid gebiedt te zeggen: een bisdom van niks. Eentje van anderhalve parochie en drie verdwaalde pastoors. De
eerste honderd jaar fungeerde de H.
Geestkerk als bisschopskerk. Die lag aan
de H. Geeststraat/Hoge Hegstraat, nu
beter bekend onder de benaming Pollartstraat en u raadt het al, inmiddels allang afgebroken. De H. Geestkerk was
de kerk van het kapittel van St. Odiliënberg, dat destijds in Roermond gevestigd was. De GrauweToren symboliseerde de bestuurlijke en de economische macht van Roermond. Wie destijds van Swalmen via Horn naar Maaseik liep, had -te maken met zeven 'staatjes'. Dus was indruk maken van groot
belang. De GrauweToren was het symbool van de term die wij nu met het
bijna On-Nederlandse woord fierheid
betitelen.
Dan is het toch op z'n zachtst gezegd
verwonderlijk dat er door diverse fracties en insprekers zo'n zwaar geschut is
ingezet tegen het gebruik van Naamse
steen. Met als 'argument' dat dit het

Voor wie niet op een terras wil zitten:
een houten vlonder op stenen ondergrond. In Namen (B).

historisch karakter van de Markt zou
aantasten. Oké, stedenbouwkundige
Mans Hofhuis heefu in eerste instantie
een uitermate strak plan gepresenteerd. Maar toch. Kennelijk is er
sprake van een gebrek aan historisch
besef of een niet helemaal te verklaren vorm van pleinvrees. ®

JUNI 2004 RUIMTELijK 13

TEKST: WILLEM CARTIGNY. FOTO: PETER WIJNANDS
DE N IEUWE ALDI
INLEIDING

In Ruimte/ijl< van december 2003 hebben
wij onze frustratie over het gemeentelijk
wanbeleid op monumententerrein uit de
doeken gedaan . Helaas blijft het niet bij
'simpele' afbraak van monumenten. De
volgende fase is het vogelvrij verklaren
van waardevolle structuren en dan met
name buiten de binnenstad .
Afgelopen april heeft de raad zonder
enige discussie van belang de nieuwe •
welstandsnota, geheten Nota Beeldkwaliteit, aangenomen. Die werd er door het
college doorheen gejast omdat men in
tijdproblemen was geraakt: de nieuwe
nota moest namelijk voor I juli in werking treden. Als ooit inspraak een wassen
neus bleek dan hier, want met de uitvoerige opmerkingen van onder andere
Ruimte werd niets gedaan. En dat terwijl
in het Monumentenoverleg al was aangedrongen op herschrijving van de nota
vanwege de vele fouten, tegenstrijdigheden en het niet voldoen aan de uitgangspunten van het nieuwe welstandsbeleid.
Kortom broddelwerk dus. Een voorproefje van het 'nieuwe beleid ', dat leidt
tot een bouwwerk dat niet in de betreffende omgeving past, liet niet lang op zich
wachten .
VOORMALIG LANDGOED DENNEMARKEN

In de jaren zeventig van de vorige eeuw
werd het landgoed Dennemarken met
een kapitale villa gesloopt, waarschijnlijk
om plaats te bieden aan Sportpark Den-
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nemarken, waarbij bestaande kwaliteit
werd ingeruild voor non-kwaliteit. Van de
fraaie villa bleven enkele kelderrestanten
over die al snel overwoekerd raakten .
Dat gebeurde ook met het restant van
het landgoed. Dat werd in bezit genomen
door de natuur en er ontwikkelde zich
een fraai gemêleerd, wat ruig gebied met
bosjes, water en een bijzondere fauna,
waaronder de kamsalamander.
In de jaren negentig bleek er geen
behoefte meer aan dit soort 'ongestructureerde' natuur, maar des te meer aan
woningen en dus moest het gebied er,
ten behoeve van enkele tientallen nieuwe
woningen, aan geloven.
Omdat er beschermde diersoorten voorkwamen kon dat niet zomaar, er moest
natuurcompensatie komen, met name
voor de kamsalamander, en dus werd een
piepklein deel van het gebied hiervoor
. gereserveerd. Tevens zou er een ecologische verbinding komen tussen het restantgebiedje en de overkant van de St.
Wirosingel richting T egelarije. Onder die
flankerende voorwaarden gingen de
diverse betrokken organisaties, waaronder zijdelings ook Ruimte, akkoord met
de ontwikkeling van woningbouw. Omdat
de T egelarije steeds meer door wegen
zou worden ingesloten (St. Wirosingel,
N280 en R73) werd ook besloten om het
resterende gebied rondom de T egelarije
in te richten als landschapspark of
landgoed conform de Natuurschoonwet.

Begin dit jaar brandde de Aldi in Maasniel af, en er werd gezocht naar tijdelijke
vervangingsru imte hiervoor, een noodvoorziening. Om onduidelijke reden viel
de Lindelaan af en kwam als nieuwe optie
aan bod een gebied bij de St. Wirosingel.
Erg logisch oogt dat niet, want een noodlocatie aan de Lindelaan zou in ieder geval
weer aan de Lindelaan zijn , nog altijd
beter dan de (overzijde van de) St. Wirosingel, die nu naar voren werd geschoven.
Het college had zijn oog laten vallen op
een gebied noordelijk van het lntratuinterrein, ongeveer tegen het landschapspark-in-oprichting Tegelarije. Volgens een
woordvoerder van de gemeente is de
plek weliswaar niet bedoeld voor een
Aldivestiging in het toekomstig bestemmingsplan Stadsrandzone, maar is die
vestiging tijdelijk. Bedoeld dus voor vijf
jaar, maar waar dit soort voornemens
toe leiden hebben we kunnen zien aan de
zeer ontsierende reclamemasten in de
Neerstraat. Bovendien, wat gebeurt er als
na vijf jaar blijkt dat er even geen nieuwe
locatie beschikbaar is voor de Aldi?
Wordt één en ander dan voor vijf jaar
verlengd , dan wel alsnog definitief
gemaakt? Wie dan leeft dan zorgt, zal het
college wel geredeneerd hebben, wie
weet dan nog dat het slechts 'tijde-lijk'
zou zijn . Volgens de gemeentelijk woordvoerder wordt er voldoende afstand
gehouden tot de T egelarije. Als voldoende noemt hij een afstand van 60
meter tot het landgoed T egelarije.

DE TEGELARIJE

Terecht maakt eigenaar Theelen van de
T egelarije hier ernstig bezwaar tegen. Hij
had zeer contre-coeur al akkoord
moeten gaan met een praktisch volledige
insluiting van de bijzondere kasteelboerderij door allerlei nieuwe wegen in de
nabije toekomst. Om nog iets van het
bijzondere karakter van T egelarije en
omgeving te redden is er, in overleg met
de gemeente en Rijkswaterstaat, besloten
tot de ontwikkeling van een landschapsparkje, waartoe landschapsarchitect
Taken een fraai plan heeft opgesteld.
Theelen is terecht bang dat aan dit plan
wordt getornd. De gemeente heeft
namelijk haar voorkeursrecht op een
perceel ten zuiden van de Elmpterweg en
oostelijk van de Wirosingel uit handen
gegeven, waardoor zij geen sturingsmogelijkheden meer heeft.
Alhoewel het gebied voor de Aidi-vestiging nog steeds een agrarische bestemming heeft, vinden er nu , vooruitlopend
op het nog op te stellen bestemmingsplan
Stadsrandzone, reeds grondwerkzaamheden plaats, terwijl de bouwvergunning
voor de Aldi nog moet worden aangekondigd! Theelen heeft behalve met de
gemeente al te maken met Rijkswaterstaat, twee instanties die elkaar nu al de
bal toespelen of naar elkaar wijzen als er
zaken fout lopen. En daar komt dan
straks ook nog een particulier bedrijf bij.
Eén en ander betekent een verdere aanslag op de toch reeds aangetaste natuuren faunawaarden in dit nu al, maar straks
helemaal, door wegen doorsneden
gebied. De afspraken over compensatie
betroffen overigens niet enkel de herinrichting van het landgoed T egelarije en
de bescherming van de kamsalamander
maar ook van de das, die hier in bijzondere mate voorkomt. Zo bijzonder zelfs
dat sprake is van een uitzonderlijke
stedelijke populatie, die overigens ook
zeer kwetsbaar is.
Via ecoduikers, verbetering van de stedelijke Maasnielderbeek en herinrichting van
het la!)dgoed T egelarije zou de verstedelij kingsdruk te compenseren zijn, althans
gedeeltelijk. Maar terwijl de verbetering
van de stedelijke Maasnielderbeek een
gebed zonder eind blijkt, zal met een
grootschalige stedelijke voorziening als
een Aidi-vestiging in dit gebied van compensatie wel helemaal weinig terechtkomen .
Naast strijdigheid met het bestemmingsplan, reden waarom de bouw eind mei
werd stilgelegd , is de huidige ontwikkeling, volgens ons, strijdig met de gemaakte afspraken uit het verleden, en boven-
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De situering van de (tijdelijke?) A/di-vestiging tussen De Tege/arije en lntratuin.
dien niet in overeenstemming met de
Structuurvisie. Onder het mom van
tijdelijkheid dreigt er nu opnieuw een
onzalig plan doorgedrukt te worden . Een
plan dat een nieuwe aantasting betekent
van de toch al sterk onder druk staande
bijzondere gebieden die de stad nog
heeft, terwijl er juist was afgesproken om
het gebied rondom de T egelarije te vrijwaren van verdere verstedelijking. Dat
'rondom' is weliswaar een rekbaar begrip,
maar het zal duidelijk zijn dat de ecologische en cultuurhistorische waarden verder onder druk komen te staan, als
gevolg van de nieuwe verstedelijking op
deze plek en de verdere versnippering
van de resterende natuurgebiedjes.
Het lijkt erop dat het gevoerde wanbeleid
op monumentengebied zich voortzet op

het gebied van ruimtelijke kwaliteit in het
algemeen. Precies datgene wat nu juist
niet had moeten gebeuren en waar een
kwalitatief goede welstandsnota voor had
kunnen zorgen ligt in het verschiet: de
kwaliteit van de openbare ruimte wordt
structureel ondergeschikt gemaakt aan
andere belangen. Een zegen voor projecten andere ontwikkelaars die niets ophebben met architectonische kwaliteit of
bestaande cultuurhistorische waarden
maar enkel kijken naar volumineuze en
economische groei . In de Nota Ruimte, de

Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening,
vinden ze steun (als die tenminste ongewijzigd wordt overgenomen door de
Kamer, wat nog de vraag is} en het ziet
er niet naar uit dat ze van de wethouder
van monumentensloop enig tegenwicht
hebben te vrezen. ®

TROUWE ABONNEES
leder jaar in maart verzendt de administratie van Ruimte de acceptgirokaarten
naar de abonnees voor het blad Ruim-

telijk.
Al na enkele dagen komt er een overzicht van alle bijschrijvingen binnen en
worden de ovegmaakte bedragen verwerkt. (Er zijn ook abonnees die een
acceptgiro niet afwacht17n en al vóór
maart op eigen initiatief hun jaarlijkse
bijdrage overmaken)
De oproep om 'ons werk extra te ondersteunen door (iets) meer over te

maken dan het basisbed rag' wordt door
zeer veel abonnees gehonoreerd. En
daar zijn we uitermate blij mee. Want
dan kunnen we ondersteuning bieden
op allerlei terrein. (Zoals o .a. bij de op
deze pagina beschreven kwestie)
Tot juni heeft ca. 80% van de abonnees
zijn bijdrage overgemaakt. Mogen we
van de overige abonnees verwachten
dat ze dat ook spoedig doen? Dan hoeven er geen (extra) kosten gemaakt te
worden voor 'herinneringen'.
ledereen van harte bedankt. ®
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OP DE ROL
Wat dreigt in het Roe~mondse te verdwijnen, hoe staat het met nieuwe
projecten en wat doen 'die mensen van Ruimte' daaraan?
TEKST: LEONARD FORTUIN , WILLEM CARTIGNY, LUCIEN JANSEN
FOTO: LEONARD FORTUIN

BESTEMMINGSPLAN BINNENSTAD

Op 2 oktober 2003 hebben wij het College van B&W drie vragen gesteld over
een collegebesluit dat vooruitloopt op
de herziening van het Bestemmingsplan
Binnenstad. Het besluit machtigt de
wethouder 'om op basis van een ambtelijk voorstel' procedures aan de kant te
schuiven die te maken hebben met
mogelijke cultuurhistorische waarden 'bij
bouwplannen voo r ondergeschikte
aanpassingen, welke geen beeldbepalend
karakter hebben.' Ruimte wil weten wat
dit in de praktijk gaat betekenen , vooral
nu er geen monumentencoördinator is.
Wie bepaalt wat 'ondergeschikte aanpassingen' zijn. De gemeente heeft na
veel aandrang onzerzijds gemeld dat de
machtiging is verleend voor een 'proefperiode' van twee jaar. Maar de vragen
bleven tot nu toe onbeantwoord.
MONUMENTENZORG EN ECONOMIE

Wethouder Van Rey heeft zowel economie als monumentenzorg in zijn portefeuille. Hij roept te pas en te onpas dat
historische gebouwen en stadsgezichten
gebruikt moeten worden 'om Roermond
op de kaart te zetten', want die vormen
een 'unique selling point' voor 'de tweede
monumentenstad van Limburg'. Maar de
economie krijgt van hem steeds voorrang als er een afweging gemaakt moet
worden. Bij de start van de coalitie-·
besprekingen heeft Ruimte het CDA
(dat in het college inmiddels de plaats
van Groenlinks heeft ingenomen) voorgesteld te eisen dat monumentenzorg
wordt overgedragen aan de wethouder
belast met de portefeuille voor cultûur.
NOTA BEELDKWALITEIT

In de raadsvergadering van 22 april 2004
is de Nota Beeldkwaliteit bij hamerslag
aangenomen, vrijwel zonder inhoudelijke
discussie. Op 6 januari 2004 stuurden
wij het college per brief onze kritische
opmerkingen bij de conceptversie. De
raad hebben we deze brief op 19 april jl.
gezonden, tezamen met een samenvatting van onze bezwaren. Van al onze
opmerkingen en aanmerkingen is vrijwel
niets terug te vinden in de nota. Hoe
zinvol is inspraak in onze gemeente? Die
vraag wordt steeds klemmender. In een
vergadering van de Commissie Economi-
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sche Zaken hebben wij onze kritiek toegelicht. Tijdens de raadsvergadering
bleek een aantal raadsleden van onze
opmerkingen kennis genomen te hebben
en kritische vragen te stellen. De meerderheid ging echter braaf mee met
wethouder Van Rey.
BRUG KLEIN HELLEGAT

In 1999 heeft Ruimte aangegeven zich
niet te verzetten tegen een eventuele
sloop van de brug. Wij deden dat om de
ECI-centrale te redden, en op voorwaarde dat beeldbepalende elementen
een plaats zouden krijgen in de nieuwe
brug. Vervolgens heeft de gemeente de
verkregen sloopvergunning ongebruikt
laten liggen. Uit technische bereken ingen
is.gebleken dat de watertoevoer naar de
ECI-centrale, nu 90 % van het vereiste
peil, op I00 %gebracht kan worden
zonder de brug te slopen, namelijk door
de duikers schoon te maken . Kosten
hiervan: € 7000, zodat de gemeente
ruim € 278.000 kan besparen. Ruimte
steunt de pogingen van de Stichting
Roerdelta om de brug op de rijksmot~u
mentenlijst te plaatsen. De gemeente
moet daarvoor advies uitbrengen aan de
RDMZ (Rijksdienst voor de Monumentenzorg) . Op 22 april 2004 heeft de
gemeenteraad besloten de RDMZ te
adviseren de brug niet tot rijksmonument te bevorderen, ondanks verzet van
enige kleine fracties. Ook het advies van

de commissie voor de Ruimtelijke
Kwaliteitszorg die de brug 'monumentaal' heeft verklaard , werd zonder argumenten terzijde geschoven. Te hopen
valt dat de RDMZ het advies van ons
gemeentebestuur niet overneemt en de
brug toch op de lijst van rijksmonumenten plaatst.
MERKENDORP FASE 2
Toen Fase I aan de o rde was, werd een
miljoen gulden uitgetrokken voor monumentenzorg. Dat zou ten goede komen
aan de Noordelijke vestingwerken .
Terwijl de gemeente nu luidkeels Fase 2
van het merkendorp aankondigt, blijft
het oorverdovend stil rond de vestingwerken . Het valt steeds moeilijker te
begrijpen hoe wethouder Van Rey aan
de reputatie komt dat hij 'altijd doet wat
hij zegt'. Ruimte blijft hameren op dit
aambeeld, bij elke gepaste gelegenheid.

COX HORECA OUTLET

In het poortgebouw van de Ernst Casimirkazerne is een friettent gevestigd.
Eigenaar Cox heeft een bouwvergunning
voor het veranderen van enige deuren
en ramen. Ruimte heeft daartegen bezwaar aangetekend wegens de precedentwerking: als Cox toestemming krijgt
voor een wijziging van het rijksmonument, kan dat andere pachters van
bedrijfsruimten niet meer geweigerd
worden. Inmiddels heeft Cox veranderingen uitgevoerd die niet overeenstemmen met de goedgekeurde bouwplannen. Tijdens een hoorzitting op 29 april
2004 heeft Ruimte ook hiertegen
geprotesteerd, evenals tegen het zonnescherm en de lichtreclame die op de
bouwtekeningen zelfs helemaal niet
voorkomen. ®

