


Peter de Cock werd in 175 I gevan
gen 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 Tijl Uilenspiegel-achtige wijze bekijkt. 

OPPOMPEN 

De befaamde wielrenner Fausto Cap
pi bedwong de bergen, begin vijftiger 
jaren vorige eeuw, met reserveban
den om zijn schouders en als hij lek 
reed moest hij zelf de banden oppom
pen. Zijn rug was even krom als zijn 
neus als hij op de fiets zat. Na gedane 
arbeid was Fausto een uitermate 
gesoigneerd heerschap. Fraai in het 
pak en in het bezit van een uitermate 
rechte rug. De neus bleef hetzelfde, 
krom. Fausto, was zo mager als een 
lat. Uitermate gespierd. Vel over 
been. Een soort luchtpostenvelop. 
Toch slaagde hij erin om zich als ex
preszending aan te dienen bij de 
plaatselijke schoonheden aan de meet. 
Dan kromde hij zijn rug en ging nog 
even diep in de beugel. Wellicht een 
ietwat cryptische inleiding. 
De huidige rijksbouwmeester Coenen 
beklaagt zich over het oppompen van 
plannen door projectontwikkelaars. 
De plannen worden dan gewijzigd. Die 
zouden anders niet haalbaar zijn, zo 
gezegd. Meer op minder, hoger, 
goedkoper en tot slot, alles duurder 
verkopen. Volsterkte onzin roept de 
Rijksbouwmeester. De gebroeders 
Grimm hadden nog jaren met deze 
stelling vooruit gekund. De Nationale 
Rekenkamer roept gemeenten op dat 
ze moeten stoppen met te ambitieu
ze, melomane plannen die de burger, 
wie anders, moet ophoesten. 

Likkebaardend hebben ze hun smaak
promillen naar hun mallemoer gehol
pen, de liefhebbers van het Albert 
Heyn Vaste Klantenfonds, in de ban 
van de melomaan Cees van der Hoe
ven. Hij zou de hele wereld een AH
erlebnis bezorgen. Dat laatste is hem 
ook gelukt, zij het met een andere 
uitkomst. 
Een of andere 'mevrouw' of 'meneer' 
Duthier huurt een winkel in het Roer
center en bedingt enorme ingrepen 
inzake de inrichting van de openbare 
ruimte en krijgt dat ook voor elkaar, 
dank zij een volstrekt verkeerde toe
passing van ontsnappingsclausules 
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zoals geregeld in de Wet op de Ruim
telijke Ordening. Hier hadden we een 
Fausto Coppi moeten hebben, een 
man c.q. vrouw, die de rug recht ge
houden had. Men kan toch niet ver
kopen dat hier een majeur maatschap
pelijk belang is gediend. Nu kan ik wel 
roepen, weg met die handel. Maar zo 
simpelliggen de zaken niet, hoewel? 
Waar een wil is is een (spoor)weg. 
Vraag dat maar aan de verschillende 
ministers van Verkeer en Waterstaat. 
Ontbindt het huurcontract met 
Duthie r en maak er een overdekte 
fietsenstalling van. Kunnen die treu
rige rekken op de Neerstraat in één 
keer ook verwijderd worden. Als het 
bedrijf daar bezwaar tegen maakt, 
betekent dat dat men goed verdient! 
Daar is overigens geen enkel bezwaar 
tegen. Dan heeft men de rendements
doelstellingen behaald en is er geen 
enkele reden om deze stad te belas
ten met wanstaltige uitingen zoals de 
reclamemasten voor de Steenen 
Trappen. 

Tijd voor een hapje, een goed glas en 
minstens zo belangrijk, een goede 
gesprekspartner. Deze keer is mijn 
keuze gevallen op mr. Morris Tabaks
blatt. Ruimte voor een stevige Chou
croute, één van de lekkerste gerech
ten uit de Elzas. Bij de bereiding kies 
ik voor Sylvaner, zodat ik mijn gast 
een voortreffelijke wijn kan voor
schotelen: een Schoenenbourg Ries
ling Grand Cru van het wijnhuis Dopff 
& lrion. Een dergelijk godsgeschenk 
besprenkelt de geest. Nederland heeft 
volgens mij behoefte aan een tweede 
code Tabaksblatt. Politici moeten niet 
denken in getallen, maar in mensen. 
Uw dienaar zonder winstoogmerk. 
PdC 

P.S. De meevaller van € 145 miljoen bij 
het monument van de waanzin, de 
Betuwelijn, kan ingezet worden voor 
de instandhouding van de top tien 
monumenten, waar het rijk ineens 
€ 75 miljoen te kort heeft. 



RUIMTELIJK EN RUIMTE 

Het kwartaalblad Ruimtelijk is een uitgave 
van de stichting Ruimte. De vrijwilligers 
die dit blad produceren, werken echter 
onafhankelijk van 'Ruimte ' en worden 
daarbij 'beschermd' door een redactie
statuut. Maar in dauelfde redactiestatuut 
staat ook geschreven, dat de redactie het 
bestuur de gelegenheid geeft om de 
bestuursstandpunten te publiceren. Dat is 
een logische zaak, immers de stichting fun
geert als uitgever. Toch zult u geregeld 
verhalen van de redactie tegenkomen, 
waarin (deels) een andere zienswijze naar 
voren wordt gebracht dan het officiële 
standpunt van 'Ruimte.' Je zou dat een 
perfecte vorm van dualisme kunnen noe
men. 
De redactie van Ruimtelijk wil een infor
matief blad maken met aandacht voor de 
historische, de kleine en grote schatten 
die Roermond kent. De stad herbergt bij
voorbeeld vele kleinoden, waar soms nau
welijks iemand het bestaan van weet. Dat 
werkt nonchalance in de hand van bouw
heren, waarvoor we willen waarschuwen. 
Wij zwelgen niet in nostalgie; vandaar ook 
dat we belangstelling hebben voor mo
derne architectuur, zeker als die iets toe
voegt aan de stedelijke kwaliteit. Daarom 
gaan we nogal eens een kijkje nemen in 
andere steden en schrijven over hun op
lossingen. Die zowel goed of slecht uit
pakken. Dat is het prettige van het verder 
kijken dan je neus lang is, dat je er altijd 
wijzer van wordt. Beschouw het blad Ruim
telijk daarom als een virtuele stadswan
deling en kijk vier keer per jaar uw ogen 
uit. Leer met ons kijken naar die stad en 
de liefde, de zorgzaamheid voor monu
menten, voor de kwaliteit van de nieuw
bouw passend of aanvullend in het stads
beeld, komt dan vanzelf. 
Geïnteresseerde mensen, die op collegiale 
wijze, vanuit deze insteek willen werken 
aan Ruimtelijk worden van harte uitgeno
digd om de redactie te komen versterken. 
Daarnaast zijn we ook blij met mensen die 
uitsluitend periodiek een verhaal aan
leveren of de redactie van tips voorzien. 
De redactie van Ruimtelijk is op zoek naar 
gedreven collega's: man, vrouw, of leeftijd 
is niet van belang. Wel belangrijk vinden 
wij kennis van zaken, redelijke schrijfstijl 
en teamgeest. En misschien wel het be
langrijkste: liefde voor de stad. 
Neem contact op met Thei Moors, 
Meidoornlaan 44, 6042 HC Roermond, 
tel. 0475- 324893. Daarna wordt u 
uitgenodigd voor een kennismakings
gesprek. 

De redactie 

Voorgevel van de winkel1a Natuurlijk' in 
de Neerstraat, weergegeven in een spiegel 
tijdens de sloop van de daar tegenover
liggende kapsalon. De sloop is de aanzet 
tot renovatie, herbestemming en nieuw
bouw van de panden die behoren tot de 
Steenen Trappen. Tijdens de Open Huis
dagen van stichting Ruimte werd aan de 
eigenaren van 1a Natuurlijk' het Ruimte 
Keurmerk uitgereikt 
Zie pagina 13. 
Foto: Thei Moors 

RECTIFICATIE 

MOUTERIJ ' UMBURGIA' 

Wethouder Schreurs (Financiën, 
Grondzaken en eigendommen, Wijk
ontwikkeling en wijkbeheer, Werk en 
inkomen, Juridische zaken) is van 
mening dat het artikel van Leonard 
Fortuin over Mouterij Limburgia in 
Ruimtelijk van juni 2004, 'eenzijdige en 
soms zelfs misleidende informatie' 
bevat. Graag was hij in de gelegenheid 
gesteld 'relevante informatie - die de 
objectiviteit van het artikel bepaald ten 
goede zou zijn gekomen - te verstrek
ken.' 
In een onderhoud met twee bestuurs
leden (waaronder de schrijver van het 
gewraakte artikel) heeft de wethouder 
zijn standpunt toegelicht. De schrijver 
betreurt het dat hij zijn artikel niet 
heeft voorgelegd aan een vertegen
woordiger van de gemeente Roer
mond. De oproep aan het gemeente
bestuur 'om nu e indelijk eens daad
krachtig op te treden' is onterecht, 
aangezien alle vergunningen er zijn en 
er voldoende geld is gereserveerd voor 
de bodemsanering. Dat de werkzaam
heden nog niet zijn begonnen is een 
gevolg van discussie over de noodzaak 
tot verkoop van grond, en daar staat de 
gemeente buiten. ® 

AL TERNATIEVE STADSWANDELING 

Via onze stedelijke VW is het moge
lijk om in de binnenstand een thema
wandel ing te maken langs kunstwerken 

van Roermondse kunstenaars . Een 
lovenswaardig en interessant idee, om
dat de route voert langs hedendaagse 
en oudere werken. Obligaat zi jn de 
Sjinderhannesbeelden op de promena
des, Dolf Wongs fontein met meisjes 
op het Munsterplein en mogelijk het 
'Meisje met de meeuwen' op de ver
nieuwde Roersingelrotonde. Als u ge
luk heeft passeert u de replica's van de 
beelden van Joep Thissen op de oude 
tunnel en misschien, héél misschien nog 
wel het beeld van Piet Schoenmakers 
op het Laurentiusplein, daar geplaatst 
ter gelegenheid van de opening van de 
Kamer van Koophandel in 1959. 
Waar u zeker niet voorbij zult komen , 
is de 'verbannen' aluminium fontein van 
Joep Nicolas van Ronkenstein , in 1984 
geplaatst op het toen ook al eens gere
noveerde Stationsplein. Als u daar komt 
met de VW -gidsen vraag dan eens waar 
die fontein gebleven is. Wij weten het. 
Prettige wandeling. 
TM 
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TEKST: JOEP JANSSENS 

FOTO's: PETER WIJNANDS 

Niet alteen in Roer
mond, maar ook op het 
platteland in onze omge
ving. worden bij tijd en 
wijle woningen gebouwd 
die de dorpsgemoede
ren doen oplaaien. 
Op zichzelf is het al een 
complement als archi
tectuur discussie doet 
ontstaan, maar zeker als 
contrasterende materia
len, vormen en kleuren 
worden toegepast in een 
traditioneel decor. 
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Zwaluwstraat I 0-St. Joost. gebouwd in 2004 
De woning had oorspronkelijk in Montfort moeten liggen, maar om allerlei redenen ging dit niet door. Het 
eerste voorlop1ge ontwerp werd door de opdrachtgever verder ontwikkeld om gebruikt te kunnen worden 
aan het perceel van een nieuwbouwwijkje aan de rand van St. Joost. Het huis is nog nèt vanaf de Rijksweg 
zichtbaar. De architectuur wordt gekenmerkt door functionaliteit en soberheid, gecombineerd met een 
krachtige en degelijke uitstraling. Bijzonder aan het huis is dat de gevels zijn uitgevoerd in massief gas
beton van ctrca 37cm dik, dus zonder spouw en verdere isolatie. 

Eikendreef I 0- Haelen, gebouwd I 962, face lift en verbouwing uitgevoerd in 2002 
Een onopvallende baksteen-schrootjesbungalow in een traditionele villawijk in de bossen van Haelen werd 
enkele jaren geleden volledig gestript, uitgebreid en voorzien van een nieuwe huid. Modern wonen in een 
oude omgeving: het verwart de onwetende voorbijganger. Huiswerk Architecten uit Maastricht maakte 
inderdaad werk van dit huis; de gevels werden aan de buitenzijde geïsoleerd en daarna gestucadoord. De 
linkervleugel werd gebouwd in een houtskelet en afgewerkt met kunststof platen. 



Broekbeemden 94- Heel. gebouwd in 2004 
In het uitbreidingsgebied Sleydalliggen, grenzend aan het landgoed 'ion kasteef ederhoven, enkele opva -
lende woningen, die in ieder geval contrasteren met de gebruikelijke bouwstijl van nieuwbouwwijken. Het 
ontwerp van de woning aan Broekbeemden 94 kenmerkt zich door een langgerekte lage bouwvorm met 
vooral horizontale lijnen. De indeling is volgens de bewoner ontstaan van binnenuit; de on:hitect (Bureau 
Wi/1 de Bruyn) heeft zijn ontwerp moeten aanpassen aan dat van binnenhuis--architecte van Tigge en. 
Zowel binnenshuis als van buiten kenmerkt het pand en de directe omgeving zich door grote strakke 
vlakken in gedempte tinten. De tuinberging, een terrasoverkapping en het overkapt buitenzwembad wer
den in het ontwerp geïntegreerd, omdat het bestemmingsplan latere 'vergunningvrije' toevoegsels uitdruk
kelijk verbiedt 

Beneden Boukoull- Boukou~ gebouwd in 2002 
Tegen de bosrand van kasteel Hillenraedt stand een houten huisje dat aan vervanging toe was. De op
drachtgever streefde naar natuurlijke en milieuontziende materialen, en koos voor red cedarhout Gezien 
de ligging tussen de bomen zou het onbehande/de hout niet (zoals bedoeld) vergrijzen moor zwart worden. 
Uiteindelijk werd in over/eg met architect Paul van Ratingen gekozen voor een zalmkleurige baksteen (in 
dezelfde kleur gevoegd) in combinotie met zink. Op deze manier wordt in alle seizoenen een duidelijk 
contrast verkregen tegen de ochterliggende bossen. Het 'natuurlijke' werd vooral gezocht in de techniek: 
bodeminfiltratie van het regenwater, toiletspoeling met grondwater en een hoge isolatiewaarde. 
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TEKST EN FOTO: LEONARD FORTUIN 

Van juli 2000 tot juli 2004 was Lenie Derks lid van de 
Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteitszorg (Cie-RKZ), 
als plaatselijke deskundige. Toen werd die commissie 
opgeheven. Vier jaar heeft ze de gemeente advies 
gegeven over vergunningen voor historische gebou
wen, zaken waar ook Ruimte veel aandacht aan be
steedt. Hoe kijkt zij terug op die vier jaar? 

• Er waren zeker ook minder plezierige ervaringen? 
1a, bijvoorbeeld de reclame-uitingen op winkelpuien. De Cie-RKZ keurt 
iets af en de volgende dag wordt het toch aangebracht. Voorts heb ik 
me er vaak aan gestoord dat het ingediende materiaal niet volledig 
was: te weinig informatie, geen goede bouwtekeningen. Architecten 
verschenen vaak slecht voorbereid voor de commissie, dat kwam ook 
doordat ze niet goed door de ambtenaren waren ingelicht. Er waren 
architecten waarvan je bij binnenkomst wist dat het goed zat, maar 
anderen hadden weinig voeling met het gebouw. 

Zc:>rg "V"<><>r kwa.lit:~it: 
ir. d~ rLJimt:e 

• Hoe ben je in de Cie-RKZ terechtgekomen? 
'Ik zat namens Ru ra in het Monumentenoverleg en toen er een plaats 
vrij kwam in de Cie-RKZ heeft Rura me voorgedragen. Er volgde een 
sollicitatiegesprek met Karel }oosten, hoofd Ruimtelijke Ordening, en 
Erik Caris, toen monumentenambtenaar. Er was nog een kandidaat, 
maar die bleek niet voldoende op de hoogte van de geschiedenis van 
Roermond. Dat is van groot belang voor iemand die vanuit de plaat
selijke historische verenigingen in de commissie zit. Eèn van de vra
gen was: waardoor heeft Roermond zulke brede straten? Dat is door 
de stadsbranden. Die maakten het in de 16e en 17e eeuw mogelijk 
de straten aan te passen aan de eisen van die tijd.' 

• Welke plezierige ervaringen heb je opgedaan in de Cie-RKZ? 
'Ook al ben ik geen architect, door mijn kennis van locaties werd ik 
toch als volwaardig lid beschouwd voor monumenten. Die locaties 
kon ik door mijn ervaring als stadsgids, goed beschrijven, compleet 
met achtergrondinformatie. Ook heb ik bevorderd dat we vaak ter 
plekke gingen kijken. Dat bleek erg nuttig voor de beoordeling van 
bouwaanvragen. Immers, beschrijvingen van materialen waren vaak 
onvolledig en door goed te kijken naar de belendende panden en de 
historische omgeving bleek pas wat er voorgesteld werd. De andere 
leden hebben dat altijd zeer gewaardeerd. Ook plezierig was de steun 
van de cultuurhistorische rapporten die het Monumentenhuis maakte; 
die zijn de laatste jaren zeer goed geworden. Met plezier denk ik 
terug aan de onderlinge contacten in de commissie.' 
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De houding van architecten verbaasde me wel eens. Eèn dacht met 
een stel boeren van doen te hebben, provinciaaltjes. Hij probeerde 
ons te overtroeven, tot hij door kreeg dat we deskundige vragen stel
den. Daarna bond hij in, en de volgende keer werden we voor vol 
aangezien. Er zijn ook lui die zich architect noemen maar aannemer 
zijn. Daar is niets mis mee, architect is geen beschermd beroep. 
Ons advies was voor de gemeente vrijblijvend, dus niet bindend. Wij 
bereidden ons altijd gedegen voor, soms onder grote tijdsdruk. Als we 
een advies uitbrachten anders dan het college wilde, werd de vol
gende dag ons advies verworpen. Dat gebeurde vaker dan we voor
zien hadden en het trof ons altijd onaangenaam. Vroeger gebeurde 
dat ook wel, maar lang niet zo vaak als met het huidige college. Ook 
kregen we het verwijt dat we haastwerk geleverd hadden. Dat spreek 
ik met klem tegen, de Cie-RKZ gaf zeer zorgvuldig advies, en bijna 
altijd unaniem. Ook kwam het voor dat ons na een aantal beoordelin
gen ander materiaal werd aangereikt, en we onze mening moesten 
herzien. Met nieuwe informatie kan dat gebeuren. Dat werd ons dan 
niet in dank afgenomen, men vond dat we wisselvallig te werk gingen.' 

• Welke criteria gebruikte de commissie bij het beoordelen van 
aanvragen voor monumenten- en bouwvergunningen? 
'Bij grote projecten bekeken we de plannen voltallig, dan gaf ieder
een zijn of haar mening, elk vanuit de eigen deskundigheid, soms na 
toelichtingen of 3 D-computerbeelden. Dus nooit een collectief besluit. 
Pas daarna stelde de commissie de beoordeling op. We letten onder 
andere op of een project past in het stadsgezicht, of het een verbete
ring betekent, wat is de meerwaarde van een project en hoe het zit 
met groenvoorzieningen? Om een weloverwogen beslissing te nemen, 
moesten we veel huiswerk verrichten.' 

• Ook werd vaak gevraagd wat Ruimte ervan vindt of ervan zal 
vinden, gezien hun opstelling in vergelijkbare gevallen? 
Zeker in de laatste twee jaar. Uit het Monumentenoverleg kon ik dan 
het antwoord wel inschatten. Wij ervoeren het als prettig dat Ruimte 
ons kritisch volgde, jullie brieven werden soms in de besluitvorming 
meegenomen. Van Ruimte leerde ik op welke dingen gelet moest 
worden: bijvoorbeeld jullie opmerkingen over kelders, het reclame
beleid en de hoogbouwnota die maar niet kwam.' 

• En als een advies niet werd opgevolgd? 
'Dan hadden we geen weerwoord, want we waren een adviescommis
sie. De argumenten voor verwerping werden niet gegeven, maar daar
toe is de gemeente niet verplicht. Protesteren is dus onmogelijk. Toch 
deden we dat wel in ons jaarverslag en gesprekken met de wethou
der. Hij is bij ons geweest en verweet ons toen dat we niet volledig op 
de hoogte waren van bouwprojecten en geen zorgvuldig advies gaven. 
Dat bestreden wij krachtig omdat bleek dat wij niet alle stukken had
den gekregen, of stukken die incompleet of niet correct waren. Dat 



zie je gauw genoeg: de rooilijn is verkeerd, de omgeving is er niet bij, 
verbeteringen zijn zogenaamd aangebracht maar de nieuwe teke
ning verschilt niet van de oude. De oorzaak ligt bij de gemeente. Er 
zijn te veel afdelingen die niet voldoende met elkaar communiceren. 
Het is een log lichaam met veel afdelingen, waardoor dossiers soms in 
verkeerde mappen worden gestopt. Onze deskundigen hadden veel 
dossierinzicht, maar de gemeente twijfelde daaraan. Dat deed pijn, 
we zaten daar immers niet voor ons zelf, maar voor een goede zaak.' 

• Waardoor kan een Cie-RKZ goed werken en gelden die voor
waarden ook voor de nieuwe Commissie Beeldkwaliteit? 
'Goede deskundigheden zijn belangrijk, evenals goede documentatie. 
En de cultuurhistorische analyses, tijd voor archeologisch onderzoek, 
op locatie gaan. Situaties veranderen soms. De kennis die ik als stads
gids heb verworven, kwam dan goed van pas: nu is de situatie zó, in 
de toekomst zal het zus worden. Zeker gelden die zaken ook voor de 
nieuwe commissie. Onze voorzitter heeft punten opgesteld die ze 
belangrijk vindt voor de nieuwe commissie, zaken waaraan wij veel 
aandacht besteedden. Alle leden hadden daarbij inspraak. Dat is dus 
in goede samenwerking gebeurd. Die punten heeft ze vervolgens be
sproken met de nieuwe voorzitter.' 

• Heb je een advies voor de nieuwe Commissie Beeldkwaliteit? 
'Zij weten waar ze voor staan. Ik ben ervan overtuigd dat ze hun 
werk goed zullen doen. Maar ik vind het jammer dat er nu geen 
plaatselijke deskundige in de nieuwe Commissie Beeldkwaliteit zit.' 

• Namens de Cie-RKZ nam je deel aan het Monumentenoverleg. 
Hoe zinvol vind je dat overleg? 
'Ik vind het Monumentenoverleg een hele goede zaak, een belangrijk 
overleg, vooral doordat Ruimte daar de vinger aan de pols houdt. De 
deelnemers moeten goed op de hoogte blijven van wat er speelt, maar 
ook een adviserende rol opeisen, al ziet de gemeente het Monumenten
overleg niet als een adviescommissie. Mensen met dossierkennis zijn 
belangrijk. Op Willem Cartigny (van Ruimte) ben ik daarom vaak 
jaloers geweest. 
Ik had soms de indruk dat we in het Monumentenoverleg voor aap 
zitten: we spreken mee over een heleboel dingen, maar de gemeente 
doet uiteindelijk toch wat ze zelf wil. Mooie woorden zijn er genoeg, 
maar dat is kretologie, een wassen neus. De werkelijke houding is: we 
informeren jullie en daar mag je blij om zijn. Dat geeft wel eens een 
ontevreden gevoel, net als in de Cie-RKZ. Maar deelname opschorten 
of beëindigen vind ik geen goed alternatief, en zeker niet voor Ruimte, 
wegens jullie kritische opstelling. Via het Monumentenoverleg blijf je 
op de hoogte, je hebt een entree, in de beginfase kan je al invloed 
proberen uit te oefenen. Meedenken blijft belangrijk.' ® 

RUIMTELIJKE KWALITEITSZORG (RKZ) 
Tot de helft van het jaar 2004 had Roermond een commis
sie voor Ruimtelijke Kwaliteitszorg, de Commissie RKZ, 
benoemd door de gemeente met als doel de gemeente te 
adviseren over monumentenvergunningen en bouwvergun
ningen. Die commissie kwam om de veertien dagen bijeen, 
al naar gelang de project- of bouwaanvragen. Een kleine 
commissie vergaderde wekelijks om lopende aanvragen te 
beoordelen of de plenaire behandeling voor te bereiden. 
Samenstell ing van de commissie: een onafhankelijk voorzit
ter en secretaris, beide zonder stem, twee architecten, 
een landschapsarchitect, een restauratie-architect, een 
stedenbouwkundige. een cultuurhistoricus, een beeldend 
kunstenaar en een lekenlid, uit plaatselijke historische 
verenigingen (en dat was Lenie Derks). 



TEKST: THEI MOORS EN PAUL POELL. 

Het feit dat de juridische opvolger van het 
Monumentenhuis in Roermond is geves
tigd hoeft a-priori niet te betekenen dat 
het met de zorg voor de zichtbare en 
soms onzichtbare monumenten in deze 
stad goed gesteld is. 

N IET U IT DE G EVARENZONE 

Vest::ingwerken 
Rijksr""t,onur r,e 

zo zwart moeten zien. Drie wethouders en 
een volstrekt uitgeklede afdeling. "Are you 
free mister Granger? Of course captain 
Peacock." Een bestuurlijke soap, die zo uit 
de geesten van de tekstschrijvers van Are 
you being served? had kunnen komen. 

.... 

Onlangs werd het complex bekend als de 
'Noordelijke vestingwerken' tot Rijks
monument verklaard. Als je ervan uitgaat 
dat de gemeente Roermond een dienst
verlenende bv moet zijn, dan is de organi
satiestructuur uitermate diffuus. Monu
mentenzorg valt bijvoorbeeld niet onder 
de wethouder van Cultuur, maar maakt 
deel uit van de portefeuille van de wethou
der van Economische Zaken en Ruimte
lijke Ordening. Hebben we één wethouder 
van ruimtelijke ordening? Eigenlijk zou de 
vraag overbodig moeten zijn. Helaas niet. 
'Euver de Breer' is de wethouder van 
financiën weer de eerste poortwachter. 
Ons inziens een volstrekt verkeerde vorm 
van dualisme. Zo nu en dan mengt zich de 
wethouder van Cultuur ook in het debat. 
Hoofdzakelijk om te verkondingen dat de 
Stichting Rura en de Stichting Ruimte het 
bij het verkeerde eind hebben of het niet 

De collega's van Rura, met name de arche
ologische werkgroep, worden zelfs ambte· 
lijk publiekelijk in een hoek gezet door 
Hans Hondelink, zo ongeveer de enige die 
zich bezighoudt met een rudimentaire 
vorm van monumentenzorg binnen deze 
gemeente. Het is niet gebruikelijk om 
ambtenaren met naam en toenaam te ver
melden. Echter, Hans Hondelink heeft zich 
op het politieke vlak begeven om het vol
strekt falen van het monumentenbeleid in 
deze stad van een wetenschappelijk sausje 
te voorzien. Om het maar kort door de 
bocht te formuleren: "Het zijn weliswaar 
gemotiveerde, edoch niet gekwalirceerde 
lepelaars die wroeten in de grond. Niet in 
staat om de hoofd-zaken van de bijzaken te 
onderscheiden." 

Detail van de kaart van landmeter Herman jonssen uit /6 71. Aan de Roer stoot de Visserstoren die in de Middeleeu
wen als gevangenis diende. In het midden de Kroonpoort die loter ook voor dot doel werd gebruikt 

Dat slaat dus op de vrijwilligers van Rura. 
De ongetwijfeld hoogopgeleide heer H.H. 

Plottegrond Roermond, vermoedelijk omstreeks 1640, naar een gravure van C. A/lord. Illustratie uit 
Atlas van historische vestingwerken in Nederland: Umburg. Deze tekening gee~ waarschijnlijk de 
verbeteringen aan die tijdens het Spaanse bewind ( /632-163 7) zijn aangebracht I tlm 3 nieuwe 
bastions aan oost- en zuidzijde; 4 ravelijn; 5 lunet voor de Ezelspoort; 6 omwalling Voorstod Sint
jocob; 7 omwalling Buitenop. 
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Illustratie uit Ach Lieve Tijd. 

had zèlf moeten bedenken dat veel waar
devols, letterlijk en figuurlijk, naar boven 
had kunnen komen, als hij kennis had 
gehad van de historie dezer stad. Die heeft 
hij kennelijk niet. Of heeft hij de sfeer 
geproefd ten stadhuize, hoe men tegen
over monumenten en het grondarchief 
aankijkt? Natuurlijk, archieven moet je niet 
verstoren. Dat geldt ook voor het grond
archief. 

Wat is er nu eigenlijk nog over van de (noorde
lijke) vestingwerken? Zijn er nog kansen voor 
Roermond? 
We vragen het aan Gerard van der Gorde, een van 
de initiatiefnemers om de status van rijksmonu
ment te verkrijgen voor de vestingwerken door 
het doen van een aanvraag daartoe. Een breed 
gedragen initiatief. De aanvragers zijn de Stichting 
Menno van Coehoorn, Bond Heemschut, Stich
ting Rura, Stichting Ruimte, maar ook de 
gemeente Roermond. 
'Wie droomt dot de vestingwerken door deze erken
ning weer in volle glorie hersteld worden, die moet ik 
teleurstellen. Wel is het zo, dot er nu meer subsidie
mogelijkheden zijn. Zo kon het werk aan de Car
tentoren bijvoorbeeld, worden hervat en kunnen 
andere plannen tot uitvoer worden gebracht. Het 
voordeel is dat de toetsing strenger word~ er meer 
aandacht is voor een goede inpassing dan zonder de 
beschermde status. Maar het blijft een moeilijk 
proces," waarschuwt Van der Garde al direct bij 
het begin van dit gesprek. 

WAARDEVOLS 

Wat zit er nog allemaal aan waardevols onder de 
grond? 
"Dot is een interessante, moor niet gemakkelijk te 
beantwoorden vraag. Alles weten we niet Toch is 
veel bekend. Een breekpunt in de geschiedenis van 
de noordelijke vestingwerken vormt het jaartol 192 7, 
don hebben we het over bijna tochtig jaar geleden. 
De weg naar de Maasbrug werd opgehoogd om voor 
de trom -Roermond was een knooppunt van tram
lijnen- een geleidelijkere aanloop te scheppen. We 
hebben het niet over een kleine helling moor over 
een ophoging van wel zes, zeven meter." 
"In 1906107 maakte architect Pierre Cuypers een 
plan om een stadspark aan te leggen op de Stads
weide, toen nog sproke was van een tracé tussen de 
Cattentoren en de St-jonsstroot van veertig bogen, 
die behoorlijk intact en compleet waren. Bij het 
onderzoek naar de plannen ontdekte men de res
tanten van de Kononstoren op de Postoorwol. In de 
tochtiger jaren heeft de archeologische werkgroep 
van Ruro de restanten van de bewuste toren opge
graven en de aangrenzende muur onderzocht 
Destijds bleek dot omvangrijke delen van de funde
ring nog aanwezig waren, inclusief de poeren van de 
aangrenzende muur (metselwerk als steun voor 
de fundamenten, Red.) Toen is ook de toren deels 
opgemetseld met nieuwe baksteen, wat een heel 
goed beeld gee~ hoe de werkelijke omvang moet zijn 
geweest De rest van de verdedigingswerken komt op 
de Postoorwal terug in de vorm van gele stenen in de 
bestrating. Door ben ik minder enthou-siast over. Er 
wordt wel een heel groot beroep ge-daan op het 
voorstellingsvermogen van de passant" 

AAN FLARDEN 

"Toch even voor het verhaal; het is natuurlijk inhe
rent aan de vestingwerken, de naam zegt het al, dot 
die ook in vroeger tijden zijn belaagd. Neem bijvoor
beeld de Cottentoren. Die is tijdens het beleg van 
1702 verwoest door de kanonbeschieting van Menno 
van Coehoorn. Het huis met de kanonkogels in de 
Steegstraat (kijk moor eens omhoog bij nummer 9) 
herinnert nog aan het enige bezoek dot Menno aan 
deze stad bracht. Roermond was destijds bezet door 
de Fransen. Om de stad in de handen van de Staat
sen te krijgen voerden de troepen onder leiding van 
Coehoorn een belegering uit De strijdmocht had zich 
verzameld even ten noorden van Mijnheerkens." 
"In Roermond waren destijds tweeduizend Fronsen 
gelegerd en die hadden in de loop der jaren de ves
ting rond de stad verbeterd. Alleen in zuidelijke en 
westelijke richting. Destijds stroomde nog de St jons
maas langs de stad en die maakte het noorden tot 
een moerosachtig gebied. Uit die hoek viel weinig 
gevaar te duchten, dochten de Fronsen, die deel 
uitmaakten van het Spaanse Hobsburgse leger. Een 
fotale fout Van Coehoorn maakte gebruik van de 
zeer droge oktobermaand in dot jaar. Met twee 
grote batterijen, negenendertig kanonnen, twintig 
mortieren en twintig houwitsers begon hij zijn 
beschieting en liet ongeveer 400 schoten per uur 
neerkomen op het Steegstrootkwortier. No een 
kogelregen, die 6 oktober 1702 de hele dog duurde, 
was zo'n beetje het hele noordoostelijk deellom 
ges/ogen, inclusief de Catten toren. Een dog later 
werd de overgave getekend en de stad zou zo'n 14 
jaar onder Nederlandse bewind staan. Toen kwamen 
de Oostenrijkse Hobsburgers aan de mocht" 

'RUST IN VREDE' 

Bedelven onder het zand betekent dat, het 
grondarchief kan rusten in vrede/ 
"Dat zou mooi zijn. De praktijk is helaas anders. In 
het geval van de noordelijke vestingwerken is er eer
der sproke van 'uit het oog uit het hart'. Dot geldt in 
sterkere mate voor andere delen van de vestiging-

werken waar bijna niets meer van te vinden is. Over 
de noordelijke vestingwerken, om een paar voorbeel
den te geven: bij de bouw van het Landbouwhuis in 
1940 hee~ een verbreding van de Wilhe/minasingel 
plaatsgevonden en werd een muur opgetrokken ter 
afscheiding van de weg en het LLTB-gebouw. De fun
dering van deze muur werd dwars door de restanten 
van de Cattentoren aangelegd. Bij de aanleg van de 
leidingen bij de vernieuwing van de singel is een stuk 
uit de holfronde Cattentoren gehaald. 
Een andere forse aanslag op de vestingwerken werd 
gepleegd tijdens de bouw van het LVM-gebouw, in 
1966 bekend als 'lnterpolis'. Op aanwijzingen van 
de architect werden daar delen van de vestingmuur 
gesloopt en zo kunnen we nog wel even doorgaan." 
"Van de overige vestingwerken, met name aan de 
westkant is weinig meer te zien. Tijdens de werken 
aan de Roersingel, in verbond met de bouw van het 
Roercenter, zijn delen van de Ezels- of Molenpoort 
blootgelegd, evenals muurresten, die het vermoeden 
bevestigden dot de oudste stadsmuur ( 1322) hier 
gelegen moet hebben. Vóórdat de bouw begon zijn 
er nog pogingen gedaan om de projectontwikkelaar 
te bewegen om in het ontwerp te refereren aan de 
oude vestingwerken en de poort, net zoals Natofini 
een spiegelbeeld van de Rottentoren heeft ontwor
pen. Helaas, dat idee is niet overgenomen. Gebrek 
aan bewijs. De exacte plek was niet bekend. Gemok
zucht, 'angst' voor hogere bouwkosten (gebrek aan 
creativiteit? Red.) of een combinatie daarvan, ver
hinderde de komst van dot referentiepunt aan het 
verleden. De zaak werd opgemeten, in kaart 
gebracht en vervolgens geen zond, moor beton er 
over." 

OPGERAKELD 

Hoe zat dat precies met stadsmuur van 1322? 
"Het stuk Wernerpoort, Kononstoren, Rattentoren is 
uitgebreid bestudeerd en gedocumenteerd. Wat 
betre~ de Wemertoren is duidelijk dot ook dit een 
oude hoektoren is geweest Aan de ochterkont van 
de huizen aan de oostelijke kant van de Werner-

Rechts het gedeelte in de bocht in de Wilhelminosingel tot het huidige kruispunt aan de Venloseweg, 
links. Daarbovenop bouwde de familie Milliord in de /9de eeuw een tuinhuisje. Oudere Roermonde
noren kennen deze plek don ook als de Milliardsberg. Illustratie uit Ach Ueve Tijd. 
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TEKST: THEI MOORS EN PAUL POELL. NIET UIT DE GEVARENZONE 

Vest::ingwerke 
Rijksn"llonur"'t"lle 

Het feit dat de juridische opvolger van het 
Monumentenhuis in Roermond is geves
tigd hoeft a-priori niet te betekenen dat 
het met de zorg voor de zichtbare en 
soms onzichtbare monumenten in deze 
stad goed gesteld is. 
Onlangs werd het complex bekend als de 
'Noordelijke vestingwerken' tot Rijks
monument verklaard. Als je ervan uitgaat 
dat de gemeente Roermond een dienst
verlenende bv moet zijn, dan is de organi
satiestructuur uitermate diffuus. Monu
mentenzorg valt bijvoorbeeld niet onder 
de wethouder van Cultuur, maar maakt 
deel uit van de portefeuille van de wethou
der van Economische Zaken en Ruimte
lijke Ordening. Hebben we één wethouder 
van ruimtelijke ordening? Eigenlijk zou de 
vraag overbodig moeten zijn. Helaas niet. 
'Euver de Breer' is de wethouder van 
financiën weer de eerste poortwachter. 
Ons inziens een volstrekt verkeerde vorm 
van dualisme. Zo nu en dan mengt zich de 
wethouder van Cultuur ook in het debat. 
Hoofdzakelijk om te verkondingen dat de 
Stichting Rura en de Stichting Ruimte het 
bij het verkeerde eind hebben of het niet 

zo zwart moeten zien. Drie wethouders en 
een volstrekt uitgeklede afdeling. "Are you 
free mister Granger? Of course captain 
Peacock." Een bestuurlijke soap, die zo uit 
de geesten van de tekstschrijvers van Are 
you being served? had kunnen komen. 

De collega's van Rura, met name de arche· 
ologische werkgroep, worden zelfs ambte· 
lijk publiekelijk in een hoek gezet door 
Hans Hondelink, zo ongeveer de enige die 
zich bezighoudt met een rudimentaire 
vorm van monumentenzorg binnen deze 
gemeente. Het is niet gebruikelijk om 
ambtenaren met naam en toenaam te ver
melden. Echter, Hans Hondelink heeft zich 
op het politieke vlak begeven om het vol· 
strekt falen van het monumentenbeleid in 
deze stad van een wetenschappelijk sausje 
te voorzien. Om het maar kort door de 
bocht te formuleren: "Het zijn weliswaar 
gemotiveerde, edoch niet gekwalificeerde 
lepelaars die wroeten in de grond. Niet in 
staat om de hoofd-zaken van de bijzaken te 
onderscheiden." 
Dat slaat dus op de vrijwilligers van Rura. 
De ongetwijfeld hoogopgeleide heer H.H. 

Plattegrond Roermond, vermoedelijk omstreeks 1640, naar een gravure van C. Allard. /1/ustratie uit 
Atlas van historische vestingwerken in Nederland: Umburg. Deze tekening gee~ waarschijnlijk de 
verbeteringen aan die tijdens het Spaanse bewind (1632-1637) zijn aangebracht I tlm 3 nieuwe 
bastions aan oost- en zuidzijde; 4 ravelijn; 5 lunet voor de Ezelspoort; 6 omwalling Voorstad Sint
Jacob; 7 omwalling Buitenop. 
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Detail van de kaart van landmeter Herman Janssen uit 16 
wen als gevangenis diende. In het midden de Kraanpoort 
Illustratie uit Ach Ueve Tijd. 

had zèlf moeten bedenken dat veel waar
devols, letterlijk en figuurlijk, naar boven 
had kunnen komen, als hij kennis had 
gehad van de historie dezer stad. Die heeft 
hij kennelijk niet. Of heeft hij de sfeer 
geproefd ten stadhuize, hoe men tegen· 
over monumenten en het grondarchief 
aankijkt? Natuurlijk, archieven moet je niet 
verstoren. Dat geldt ook voor het grond· 
archief. 

Wat is er nu eigenlijk nog over van de (noorde
lijke) vestingwerken? Zijn er nog kansen voor 
Roermond? 
We vragen het aan Gerard van der Garde, een van 
de initiatiefnemers om de status van rijksmonu
ment te verkrijgen voor de vestingwerken door 
het doen van een aanvraag daartoe. Een breed 
gedragen initiatief. De aanvragers zijn de Stichting 
Menno van Coehoorn, Bond Heemschut, Stich
ting Rura, Stichting Ruimte, maar ook de 
gemeente Roermond. 
"Wie droomt dat de vestingwerken door deze erken
ning weer in volle glorie hersteld worden, die moet ik 
teleurstellen. Wel is het zo, dat er nu meer subsidie
mogelijkheden zijn. Zo kan het werk aan de Cat
tentoren bijvoorbeeld, worden hervat en kunnen 
andere plannen tot uitvoer worden gebracht. Het 
voordeel is dat de toetsing strenger wordt, er meer 
aandacht is voor een goede inpassing dan zànder de 
beschermde status. Maar het blij~ een moeilijk 
proces," waarschuwt Van der Garde al direct bij 
het begin van dit gesprek. 



I 

Aan de Roer staat de Visserstoren die in de Midde/eeu
ater ook voor dat doel werd gebruikt 

WAARDEVOLS 

Wat zit er nog allemaal aan waardevols onder de 
grond? 
"Dat is een interessante, maar niet gemakkelijk te 
beantwoorden vraag. Alles weten we niet Toch is 
veel bekend. Een breekpunt in de geschiedenis van 
de noordelijke vestingwerken vormt het jaartal /927, 
dan hebben we het over bijna tachtig jaar geleden. 
De weg naar de Maasbrug werd opgehoogd om voor 
de tram -Roermond was een knooppunt van tram
lijnen- een geleidelijkere aanloop te scheppen. We 
hebben het niet over een kleine helling maar over 
een ophoging van wel zes, zeven meter." 
"In 1906107 maakte architect Pierre Cuypers een 
plan om een stadspark aan te leggen op de Stads
weide, toen nog sprake was van een tracé tussen de 
Cattentoren en de St.-jansstraat van veertig bogen, 
die behoorlijk intact en compleet waren. Bij het 
onderzoek naar de plannen ontdekte men de res
tanten van de Kanonstoren op de Pastoorwal. In de 
tachtiger jaren heeft de archeologische werkgroep 
van Rura de restanten van de bewuste toren opge
graven en de aangrenzende muur onderzocht. 
Destijds bleek dat omvangrijke delen van de funde
ring nog aanwezig waren, inclusief de poeren van de 
aangrenzende muur (metselwerk als steun voor 
de fundamenten, Red.) Toen is ook de toren deels 
opgemetseld met nieuwe baksteen, wat een heel 
goed beeld geeft hoe de werkelijke omvang moet zijn 
geweest. De rest van de verdedigingswerken komt op 
de Pastoorwal terug in de vorm van gele stenen in de 
bestrating. Daar ben ik minder enthou-siast over. Er 
wordt wel een heel groot beroep ge-daan op het 
voorstellingsvermogen van de passant" 

AAN FLARDEN 

"Toch even voor het verhaal; het is natuurlijk inhe
rent aan de vestingwerken, de naam zegt het al, dat 
die ook in vroeger tijden zijn belaagd. Neem bijvoor
beeld de Cattentoren. Die is tijdens het beleg van 
1702 verwoest door de kanonbeschieting van Menno 
van Coehoorn. Het huis met de kanonkogels in de 
Steegstraat (kijk maar eens omhoog bij nummer 9) 
herinnert nog aan het enige bezoek dat Menno aan 
deze stad bracht. Roermond was destijds bezet door 
de Fransen. Om de stad in de handen van de Staat
sen te krijgen voerden de troepen onder leiding van 
eoehoorn een belegering uit. De strijdmacht had zich 
verzameld even ten noorden van Mijnheerkens." 
"In Roermond waren destijds tweeduizend Fransen 
gelegerd en die hadden in de loop der jaren de ves
ting rond de stad verbeterd. Alleen in zuidelijke en 
westelijke richting. Destijds stroomde nog de St. jans
maas langs de stad en die maakte het noorden tot 
een moerasachtig gebied. Uit die hoek viel weinig 
gevaar te duchten, dachten de Fransen, die deel 
uitmaakten van het Spaanse Habsburgse leger. Een 
fatale fout. Van eoehoorn maakte gebruik van de 
zeer droge oktobermaand in dat jaar. Met twee 
grote batterijen, negenendertig kanonnen, twintig 
mortieren en twintig houwitsers begon hij zijn 
beschieting en liet ongeveer 400 schoten per uur 
neerkomen op het Steegstraatkwartier. Na een 
kogelregen, die 6 oktober 1702 de hele dag duurde, 
was zo'n beetje het hele noordoostelijk deellam 
geslagen, inclusief de eattentoren. Een dag later 
werd de overgave getekend en de stad zou zo'n 14 
jaar onder Nederlandse bewind staan. Toen kwamen 
de Oostenrijkse Habsburgers aan de macht" 

'RUST IN VREDE' 

Bedelven onder het zand betekent dat, het 
grondarchief kan rusten in vrede? 
"Dat zou mooi zijn. De praktijk is helaas anders. In 
het geval van de noordelijke vestingwerken is er eer
der sprake van 'uit het oog uit het hart'. Dat geldt in 
sterkere mate voor andere delen van de vestiging-

werken waar bijna niets meer van te vinden is. Over 
de noordelijke vestingwerken, om een paar voorbeel
den te geven: bij de bouw van het Landbouwhuis in 
1940 heeft een verbreding van de Wilhe/minasingel 
plaatsgevonden en werd een muur opgetrokken ter 
afscheiding van de weg en het LLTB-gebouw. De fun
dering van deze muur werd dwars door de restanten 
van de Cattentoren aangelegd. Bij de aanleg van de 
leidingen bij de vernieuwing van de singel is een stuk 
uit de halfronde Cattentoren gehaald. 
Een andere forse aanslag op de vestingwerken werd 
gepleegd tijdens de bouw van het LVM-gebouw, in 
/966 bekend als 'lnterpolis'. Op aanwijzingen van 
de architect werden daar delen van de vestingmuur 
gesloopt en zo kunnen we nog wel even doorgaan." 
"Van de overige vestingwerken, met name aan de 
westkant is weinig meer te zien. Tijdens de werken 
aan de Roersinge/, in verband met de bouw van het 
Roercenter, zijn delen van de Ezels- of Molenpoort 
blootgelegd, evenals muurresten, die het vermoeden 
bevestigden dat de oudste stadsmuur ( 13 22) hier 
gelegen moet hebben. Vóórdat de bouw begon zijn 
er nog pogingen gedaan om de projectontwikkelaar 
te bewegen om in het ontwerp te refereren aan de 
oude vestingwerken en de poort, net zoals Natalini 
een spiegelbeeld van de Rattentoren heeft ontwor
pen. Helaas, dat idee is niet overgenomen. Gebrek 
aan bewijs. De exacte plek was niet bekend. Gemak
zuch~ 'angst' voor hogere bouwkosten (gebrek aan 
creativiteit? Red.) of een combinatie daarvan, ver
hinderde de komst van dat referentiepunt aan het 
verleden. De zaak werd opgemeten, in kaart 
gebracht en vervolgens geen zand, maar beton er 
over." 

OPGERAKELD 

Hoe zat dat precies met stadsmuur van 1322? 
"Het stuk Wernerpoort, Kanonstoren, Rattentoren is 
uitgebreid bestudeerd en gedocumenteerd. Wat 
betreft de Wernertoren is duidelijk dat ook dit een 
oude hoektoren is geweest. Aan de achterkant van 
de huizen aan de oostelijke kant van de Werner-

Rechts het gedeelte in de bocht in de Wilhe/minasingel tot het huidige kruispunt aan de Venloseweg, 
links. Daarbovenop bouwde de familie Milliard in de /9de eeuw een tuinhuisje. Oudere Roermonde
naren kennen deze plek dan ook als de Milliardsberg. Illustratie uit Ach Ueve Tijd. 
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straat kun je zien dat ze op een bepaalde kadas
trale manier volgens een bepaald patroon begrensd 
zijn. In de tuinen van die panden zijn muurresten 
terug te vinden. Vost stoot ook dot de vestingwerken 
hebben doorgelopen tot aan de Hegstraat (de 
huidige Undonusstroot) en deel zijn van de oudste 
vestingwerken die, zoals eerder al zijn aangegeven, 
doteren uit 1322." 
"We weten dot er een Spoeltoren heeft bestaan, die 
stond in het verlengde van de Steegstroot, ter 
hoogte van de Puylegots. Loter moet er een tweede 
toren bij gebouwd zijn, die weliswaar geen toegong 
verschafte tot de stad, moor op die manier ontstond 
een soort poortgebouw. 
"Als we nog even terug gaan naar de Cottentoren. 
Een groot deel van de 14' eeuwse delen zijn door de 
ontwikkelingen door ter plaatse vernield. De /6' 

De Noordelijke vestingwerken. Schets: joep] onssens 

eeuwse delen liggen nog onder de parkeerplaats van 
het Landbouwhuis. Richting zuiden zijn bij het laatste 
onderzoek door Rura en bouwbedrijf Scheepers twee 
bogen van de oude stadsmuur ontdekt Die muur 
loopt door onder het huidige talud." 

ZIN OF ZINLOOS 

Zo langzamerhand bekruipt ons het idee, wat 
voor zin het heeft om een en ander voor te 
dragen als rijksmonument als er zoveel verdwe
nen is? "Oot is een hele goeie!" In de gulle lach zit 
iets van een doorleefde clown die met al zijn 
kennis en liefde voor de stad niet veel verder 
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komt Op de website van de vereniging Menno 
van Coehoorn komt Roermond niet voor als 
vesting. Samen met de genoemde organisaties 
heeft van de Garde daarom na zorgvuldig onder
zoek de resterende 'verborgen' restanten voor
gedragen. Want Roermond is een vestingstad 
van formaat geweest. Op zich geen wonder, 
gezien de belangrijke functie gedurende eeuwen. 
Nu zou het misverstand kunnen ontstaan dat alle 
partijen die om rijksbescherming hebben 
gevraagd, opereren vanuit hetzelfde oogmerk 
Dat is helaas niet het geval: de gemeente lijkt 
bereid om andermaal een aanval te gedogen 
omwille van een paar parkeerplaatsen en ze 
heeft geen enkele ambitie om de restanten op 
grootschalige manier zichtbaar te maken. 
Rura, en deels Ruimte, koestert die hoop wel. 

"Ik heb al eerder aangegeven dot door de rijks
bescherming onvoldoende middelen vrijkomen om 
door een toeristische attractie van formaat van te 
maken. Voor mij was de aanleiding om rijksbescher
ming voor de vestingwerken aan te vragen, het idee 
om een londmork, zeg moor een joekel van een 
pool, toe te staan bij het OutletCenter, die de hele 
historische waarde van de omgeving om zeep zou 
helpen. Ik hoop dot de gemeente inziet dot het 
belangrijk voor de stad is, dot een groot deel van de 
noordelijke vestingwerken zichtboor worden 
gemaakt Dot zou zeker een economische impuls 
kunnen opleveren," stelt Van de Garde.® 

Het Museum van de Mijnwerkerswoning: origin ele binnhuishuisinrichting en een tuin, 
aangelegd volgens de eens geldende voorschrift en van de mijnmaatschappij. 

Met deze donkere dagen is het zaak 
buitenactiviteiten zorgvuldig te kiezen. 
Dat hebben wij voor ons stichtingsuitje 
ook gedaan en we kozen voor een be
zoek met rondleiding door Tuinwijk Eis
den in de Belgisch-Limburgse gemeente 
Maasmechelen. 
Ben u geïnteresseerd in het mijnwezen 
en vooral de sociaal-economische aspec
ten daarvan? Dan moet u beslist een 
rond leiding boeken bij onze Vlaamse 
vrienden van de Stichting Erfgoed Eisden. 
Deze stichting strijdt voor het behoud 
van het mijnwerkerserfgoed in Maas
mechelen en de conservering van de bij
zonder fraaie, door de mijnregie ge
bouwde Tuinwijk Eisden. Via bemoeienis 
met besluiten omtrent de mijngebouwen, 
rondleidingen, voorlichting en lezingen, 
probeert de stichting belangstellenden te 
informeren over deze belangrijke periode 
voor de Eisdense en Belgisch-Limburgse 
geschiedenis. Een en ander wordt fraai 
geïllustreerd in de autentieke en met veel 
liefde voor detail heringerichte mijn
werkerswoning annex museum. Maar 
mooier nog vonden wij de feiten en 
anecdotes eromheen, voor ons smake
lijk gebracht door Jan Kohlbacher, oud-

Kunstacademie in de oude magazijnen. 

onderwijzer en zoon van een Oosten
rijkse immigrant-mijnwerker in Eisden. 
Wij waanden ons op schoolreisje en hin
gen aan de lippen van de meester. Zie 
zelf maar en laat u verrassen door het 
enthousiasme en de kennis van onze 
Limburgse buren. En heeft u moeite om 
uw gezinsleden voor dit alles te mobili
seren, dan kunt u die nog altijd afzetten 
bij het nabijgelegen outletcencer. 
Het fijne museum van de VZW Stichting 
Erfgoed Eisden is gelegen in de schaduw 
van de centraal in de tuinwijk gelegen mo
numentale Sint Barbarakerk. 
Info via de WV Maasmechelen, Heirstraat 
239, telefoon 0032 89 769616. Rondlei
dingen zijn à raison van € 19 per uur, en 
voor dat geld krijgt u niets bij de outlet 
TM 

De imposante Sint Barbarakerk. 

DE PLANK MISGESLAGEN 

Dat projectontwikkelaars gaan voor economisch gewin is algemeen bekend. 
Ook dat dat veelal openlijk wordt beleden. 
Problematisch wordt het als een ontwikkelaar wil doen geloven dat hij vooral 
een maatschappelijke functie heeft en dat economisch gewin maar bijzaak is. 
Nog moeizamer wordt het als de betreffende ontwikkelaar het doet voorko
men als-of ie zeer 'monument-minded' is en verstand heeft van cultuur
historische aspecten en zijn plannen dan ook vooral gezien moeten worden 
als een bijdrage aan de historische stad. 

Waar gaat dit over zult u denken? Wellaat ik proberen wat, recente, 
voorbeelden te geven van wat ik bedoel. 
Zoals u mogelijk heeft vernomen, zijn er plannen om 'iets' te gaan doen met 
Huize Ernst Casimir en de omgeving ervan aan de Venloseweg. Die plannen 
behelzen hergebruik van de monumentale villa, afbraak van de lelijke jaren 
zeventig aanbouw, gedeeltelijk herstel van het landgoed, maar ook - per slot 
van zaken moet alles ook bekostigd worden - appartementencomplexen én 
een hoogbouwflat, eveneens met appartementen. 
De buurt is er - terecht - weinig gelukkig mee gezien de schaal en hoogte 
waarop een en ander zou moeten gebeuren. En Ruimte heeft de gemeente 
laten weten als zodanig niet tegen een beperkt aantal appartementen te zijn, 
maar dan onder bepaalde condities, zoals: voldoende afstand van die appar
tementen tot het monument, bij voorkeur opnieuw een publieksfunctie voor 
het monument zodat de structuur ervan niet aangetast hoeft te worden en 
dergelijke. Zelfs hoogbouw hebben we niet bij voorbaat willen afwijzen, maar 
we hebben daarbij verwezen naar de Hoogbouwnota die in procedure is. Die 
(concept)nota wijst hoogbouw aldaar overigens af, maar de gemeente heeft 
daar kennelijk geen boodschap aan, want onze inspraakvisie is afgewezen. 

Nu terug naar de projectontwikkelaar voor Huize Ernst Casimir, Van Pol. Die 
probeert zijn plan te verkopen met de volgende argumenten: 
I. Huize Ernst Casimir zou gebouwd zijn 'als onderdeel van het ensemble 
van de Ernst Casimir Kazerne'. Dat raakt kant noch wal: de villa van Ed 
Cuypers is van 1908, de kazerne van Boosten dateert uit 1938. Ze hebben 
niets anders gemeen dan de naam. 
2. Er wordt als rechtvaardiging voor een nieuwe toren gewezen naar de 
dominantie van de huidige LVM-toren (bekend als 'lnterpolis'). Beide torens 
zouden samen een nieuwe stadspoort kunnen vormen als referentie naar die 
uit het verleden. Evenwel, de oude LVM-toren zou nu juist moeten leiden tot 
het inzicht dat er geen behoefte bestaat aan een nieuwe nog hogere domi
nantie daar vlakbij. Het in verband brengen van de nieuwe toren met de lage 
Cattentoren, de nog steeds aanzienlijk lagere Rattentoren en de 'toren bij 
Buitenop' is ook weinig gelukkig. De opmerking over de referentie aan de 
stadspoort in het verleden, de Venlosepoort, spoort ook niet, want die lag 
noch ter hoogte van het LVM-gebouw, noch was die noord/zuid gericht, maar 
oost/west (Zie in dit verband ook het artikel op pagina 8 e.v.) 

Een ander voorbeeld: ontwikkelaar Muermans is in het nieuws met plannen 
voor de Steenen Trappen, dat hij heeft overgenomen van de vorige eigenaar 
die zijn bouwplannen niet aan de straatstenen kwijt kon. Het complex staat 
al vele jaren leeg en verloedert steeds meer. Als zodanig geen probleem dat 
een ander het nog eens probeert met een nieuw plan, wie weet 
Maar weet Muermans veel, met name inzake Roermondse monumenten? 
Op zijn website situeert hij de Munsterkerk aan het Zwartbroekplein. En de 
restauratiearchitect van die kerk, Pierre Cuypers, heet bij Muermans Kuypers! 

Beide ontwikkelaars, Van Pol en Muermans hebben veel in de melk te brok
kelen in de Roermondse vastgoedwereld. Dat hoeft geen bezwaar te zijn, 
maar als blijkt dat ze weinig kaas hebben gegeten van de plaatselijke historie 
en cultuurhistorische waarden, krabben wij ons even achter de oren. WAC 
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straat kun je zien dat ze op een bepaalde kadas
trale manier volgens een bepaald patroon begrensd 
zijn. In de tuinen van die panden zijn muurresten 
terug te vinden. V ast staat ook dat de vestingwerken 
hebben doorgelopen tot aan de Hegstraat (de 
huidige Lindanusstraat) en deel zijn van de oudste 
vestingwerken die, zoals eerder al zijn aangegeven, 
dateren uit 13 22." 
"We weten dat er een Spoeltoren hee~ bestaan, die 
stond in het verlengde van de Steegstraat, ter 
hoogte van de Puylegats. Later moet er een tweede 
toren bij gebouwd zijn, die weliswaar geen toegang 
verscha~e tot de stad, maar op die manier ontstond 
een soort poortgebouw. 
"Als we nog even terug gaan naar de Cattentoren. 
Een groot deel van de 14' eeuwse delen zijn door de 
ontwikkelingen daar ter plaatse vernield. De 16' 

__) 

De Noordelijke vestingwerken. Schets: joep janssens 

eeuwse delen liggen nog onder de parkeerplaats van 
het Landbouwhuis. Richting zuiden zijn bij het laatste 
onderzoek door Ru ra en bouwbedrijf Scheepers twee 
bogen van de oude stadsmuur ontdekt. Die muur 
loopt door onder het huidige talud." 

ZIN OF ZINLOOS 

Zo langzamerhand bekruipt ons het idee, wat 
voor zin het heeft om een en ander voor te 
dragen als rijksmonument als er zoveel verdwe
nen is? "Dat is een hele goeie!" In de gulle lach zit 
iets van een doorleefde clown die met al zijn 
kennis en liefde voor de stad niet veel verder 
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komt. Op de website van de vereniging Menno 
van Coehoorn komt Roermond niet voor als 
vesting. Samen met de genoemde organisaties 
heeft van de Garde daarom na zorgvuldig onder
zoek de resterende 'verborgen' restanten voor
gedragen. Want Roermond is een vestingstad 
van formaat geweest. Op zich geen wonder, 
gezien de belangrijke functie gedurende eeuwen. 
Nu zou het misverstand kunnen ontstaan dat alle 
partijen die om rijksbescherming hebben 
gevraagd, opereren vanuit hetzelfde oogmerk 
Dat is helaas niet het geval: de gemeente lijkt 
bereid om andermaal een aanval te gedogen 
omwille van een paar parkeerplaatsen en ze 
heeft geen enkele ambitie om de restanten op 
grootschalige manier zichtbaar te maken. 
Rura, en deels Ruimte, koestert die hoop wel. 

"Ik heb al eerder aangegeven dat door de rijks
bescherming onvoldoende middelen vrijkomen om 
daar een toeristische attractie van formaat van te 
maken. Voor mij was de aanleiding om rijksbescher
ming voor de vestingwerken aan te vragen, het idee 
om een landmark, zeg maar een joekel van een 
paal, toe te staan bij het OutletCenter, die de hele 
historische waarde van de omgeving om zeep zou 
helpen. Ik hoop dat de gemeente inziet dat het 
belangrijk voor de stad is, dat een groot deel van de 
noordelijke vestingwerken zichtbaar worden 
gemaakt Dat zou zeker een economische impuls 
kunnen opleveren," stelt Van de Garde. ® 

Het Museum van de Mijnwerkerswoning: origin 
aangelegd volgens de eens geldende voorschrift 

t::Jitt"ïf>:::Yainwijl Eis 

Met deze donkere dagen is het zaak 
buitenactiviteiten zorgvuldig te kiezen. 
Dat hebben wij voor ons stichtingsuitje 
ook gedaan en we kozen voor een be
zoek met rondleiding door Tuinwijk Eis
den in de Belgisch-Limburgse gemeente 
Maasmechelen. 
Ben u geïnteresseerd in het mijnwezen 
en vooral de sociaal-economische aspec
ten daarvan? Dan moet u beslist een 
rondleiding boeken bij onze Vlaamse 
vrienden van de Stichting Erfgoed Eis den. 
Deze stichting strijdt voor het behoud 
van het mijnwerkerserfgoed in Maas
mechelen en de conservering van de bij
zonder fraaie, door de mijnregie ge
bouwde Tuinwijk Eisden. Via bemoeienis 
met besluiten omtrent de mijngebouwen, 
rondleidingen, voorlichting en lezingen, 
probeert de stichting belangstellenden te 
informeren over deze belangrijke periode 
voor de Eisdense en Belgisch-Limburgse 
geschiedenis. Een en ander wordt fraai 
ge'tllustreerd in de aucentieke en met veel 
liefde voor detail heringerichte mijn
werkerswoning annex museum. Maar 
mooier nog vonden wij de feiten en 
anecdotes eromheen, voor ons smake
lijk gebracht door Jan Kohlbacher, oud-
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ele binnhuishuisinrichting en een tuin, 
en van de mijnmaatschappij. 

onderwijzer en zoon van een Oosten
rijkse immigrant-mijnwerker in Eisden. 
Wij waanden ons op schoolreisje en hin
gen aan de lippen van de meester. Zie 
zelf maar en laat u verrassen door het 
enthousiasme en de kennis van onze 
Limburgse buren . En heeft u moeite om 
uw gezinsleden voor dit alles te mobili
seren, dan kunt u die nog altijd afzetten 
bij het nabijgelegen outletcenter. 
Het fijne museum van de VZW Stichting 
Erfgoed Eisden is gelegen in de schaduw 
van de centraal in de tuinwijk gelegen mo
numentale Sint Barbarakerk. 
Info via de VVV Maasmechelen, Heirstraat 
239, telefoon 0032 89 769616. Rondlei
dingen zijn à raison van € 19 per uur, en 
voor dat geld krijgt u niets bij de out/et. 
TM 

De imposante Sint Barbarakerk. 

DE PLANK MISGESLAGEN 

Dat projectontwikkelaars gaan voor economisch gewin is algemeen bekend. 
Ook dat dat veelal openlijk wordt beleden. 
Problematisch wordt het als een ontwikkelaar wil doen geloven dat hij vooral 
een maatschappelijke functie heeft en dat economisch gewin maar bijzaak is. 
Nog moeizamer wordt het als de betreffende ontwikkelaar het doet voorko
men als-of ie zeer 'monument-minded' is en verstand heeft van cultuur
historische aspecten en zijn plannen dan ook vooral gezien moeten worden 
als een bijdrage aan de historische stad. 

Waar gaat dit over zult u denken? Wellaat ik proberen wat, recente, 
voorbeelden te geven van wat ik bedoel. 
Zoals u mogelijk heeft vernomen, zijn er plannen om 'iets' te gaan doen met 
Huize Ernst Casimir en de omgeving ervan aan de Venloseweg. Die plannen 
behelzen hergebruik van de monumentale villa, afbraak van de lelijke jaren 
zeventig aanbouw, gedeeltelijk herstel van het landgoed, maar ook - per slot 
van zaken moet alles ook bekostigd worden - appartementencomplexen én 
een hoogbouwflat, eveneens met appartementen. 
De buurt is er - terecht - weinig gelukkig mee gezien de schaal en hoogte 
waarop een en ander zou moeten gebeuren. En Ruimte heeft de gemeente 
laten weten als zodanig niet tegen een beperkt aantal appartementen te zijn, 
maar dan onder bepaalde condities, zoals: voldoende afstand van die appar
tementen tot het monument, bij voorkeur opnieuw een publieksfunctie voor 
het monument zodat de structuur ervan niet aangetast hoeft te worden en 
dergelijke. Zelfs hoogbouw hebben we niet bij voorbaat willen afwijzen, maar 
we hebben daarbij verwezen naar de Hoogbouwnota die in procedure is. Die 
(concept)nota wijst hoogbouw aldaar overigens af, maar de gemeente heeft 
daar kennelijk geen boodschap aan, want onze inspraakvisie is afgewezen. 

Nu terug naar de projectontwikkelaar voor Huize Ernst Casimir, Van Pol. Die 
probeert zijn plan te verkopen met de volgende argumenten: 
I. Huize Ernst Casimir zou gebouwd zijn 'als onderdeel van het ensemble 
van de Ernst Casimir Kazerne'. Dat raakt kant noch wal: de villa van Ed 
Cuypers is van 1908, de kazerne van Boosten dateert uit 19 3 8. Ze hebben 
niets anders gemeen dan de naam. 
2. Er wordt als rechtvaardiging voor een nieuwe toren gewezen naar de 
dominantie van de huidige LVM-toren (bekend als 'lnterpolis'). Beide torens 
zouden samen een nieuwe stadspoort kunnen vormen als referentie naar die 
uit het verleden. Evenwel, de oude LVM-toren zou nu juist moeten leiden tot 
het inzicht dat er geen behoefte bestaat aan een nieuwe nog hogere domi
nantie daar vlakbij. Het in verband brengen van de nieuwe toren met de lage 
Cattentoren, de nog steeds aanzienlijk lagere Rattentoren en de 'toren bij 
Buitenop' is ook weinig gelukkig. De opmerking over de referentie aan de 
stadspoort in het verleden, de Venlosepoort, spoort ook niet, want die lag 
nàch ter hoogte van het LVM-gebouw, nàch was die noord/zuid gericht, maar 
oost/west. (Zie in dit verband ook het artikel op pagina 8 e.v.) 

Een ander voorbeeld: ontwikkelaar Muermans is in het nieuws met plannen 
voor de Steenen Trappen, dat hij heeft overgenomen van de vorige eigenaar 
die zijn bouwplannen niet aan de straatstenen kwijt kon. Het complex staat 
al vele jaren leeg en verloedert steeds meer. Als zodanig geen probleem dat 
een ander het nog eens probeert met een nieuw plan, wie weet. 
Maar weet Muermans veel, met name inzake Roermondse monumenten? 
Op zijn website situeert hij de Munsterkerk aan het Zwartbroekplein. En de 
restauratiearchitect van die kerk, Pierre Cuypers, heet bij Muermans Kuypers! 

Beide ontwikkelaars, Van Pol en Muermans hebben veel in de melk te brok
kelen in de Roermondse vastgoedwereld. Dat hoeft geen bezwaar te zijn, 
maar als blijkt dat ze weinig kaas hebben gegeten van de plaatselijke historie 
en cultuurhistorische waarden, krabben wij ons even achter de oren. WAC 
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lr-npressies bij een Open Huis 
TEKST: WILLEM CARTIGNY. FOTO's: LEONARD • de vader van Wim die hier in J9J 5 ook 
FORTUIN, LUCIEN JANSSEN, PETER WIJNANDS 

Van uw verslaggever. 
Op 13 en 14 november jongstleden hield 
Stichting Ruimte Open Huis in de Steenen 
Trappen, gecombineerd met de uitreiking 
van een Ruimte Keurmerk aan voorheen 
apotheek Haan, nu Ja Natuurlijk in de 
Neerstraat. 
Op zaterdag om I 0.00 uur gingen de deu
ren open. Bewoner/kraakwachtJules ver
leende hand- en spandiensten. We had
den ons geïnstalleerd in de voormalige 
refter van het klooster, alwaar een kleine 
expositie over de Steenen Trappen en 
'Ruimte' activiteiten was ingericht. Het 
pand was verder geheel toegankelijk voor 
bezoekers, ongetwijfeld de laatste keer 
vóór de ingrijpende verbouwing. Velen 
lieten zich deze kans niet ontglippen. 
De belangstelling was enorm. Even na 
12.00 uur werd de I OO.OOOste bezoeker 
geteld. Die zou ook een Keurmerk krij
gen uitgereikt, maar omdat hij zo tuc was 
op het verkennen van het pand dook hij 
meteen de kelders in en daarna hebben 
we niets meer van hem gezien of verno
men. Tegen vieren stond de teller over 
de 400.000 maar sloeg vervolgens op tilt. 
Nou kan dat ook mede veroorzaakt zijn 

doordat nogal wat leden van Ruimte in 
en uit liepen met kratten en flessen ter 
opluistering van de aanstaande uitreiking 
met borrel. 
We kregen heel veel vragen en opmer
kingen te verwerken zoals de vraag waar 
de zusters waren gebleven (in de hemel 
dus), wat die karkassen op zolder deden 
(duiven dus), dat dat voorgeveltje van de 
Steenen Trappen wel aardig was maar 
wanneer zou nu eens 'dae aaje kraam' 
achter de gevel worden afgebroken 
(tsja ... ), waar de kapel was gebleven, of 

als kind had gezeten, enz, enz. 
Om 16.00 uur beklom voorzitter Leonard 
Fortuin het (spreek)gestoelte om de 
meute toe te spreken en Sjang en Rita 
van Ja Natuurlijk de hemel in te prijzen 
voor hun prachtige initiatief om de voor
malige apotheek weer in oude luister te 
herstellen. Aansluitend vertrok men naar 
de overkant om het schildje dat reeds 
was bevestigd aan het portaal te onthul
len, alwaar Sjang vervolgens de (meeste) 
aan- en ook de nodige afwezigen even
eens de hemel in prees, waarna eenieder 
zich naar binnen begaf om het interieur 
te bewonderen. Hierna was het de beurt 
aan Rita om Sjang de hemel in te prijzen 
en vol van deze hemelse sferen togen we 
weer terug naar de overkant, de Steenen 
Trappen, waar bier en wijn de euforische 
sfeer verder bepaalden. 
Boze tongen beweren dat omwonenden 
's nachts de politie hebben gewaarschuwd 
omdat ze hemels gezang ontwaarden in 
het pand en dachten dat de zusters wa
ren teruggekeerd in het oude klooster. 
Uw verslaggever kan dat niet bevestigen, 
hij had het 'corpus delicti' toen reeds lang 
verlaten. Kortom, het was een geslaagd 
festijn , dat de zondag daaraan volgend nog 
eens dunnetjes werd overgedaan. ® 
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TEKST: THEI MOORS. 

MET DANK AAN 

LEEN VAN MARION 

De ongeveer 30 mensen die 
afgelopen Open Monumen
tendag staan te wachten 
voor de ingang van de Roer
mondse synagoge geven een 
indruk van het aantal men
sen dat in de hoogtijdagen 
van 1853 tot 1944 gebruik 
moet hebben gemaakt van 
het kerkgebouw. Terwijl ik 
gespannen wacht op toegang 
tot het voor mij lang verbor
gen juweel, vertelt onze gids 
zijn verhaal van de joden in 
onze stad (voor dit artikel 
aangevuld met feiten uit de 
Spiegel van Roermond van 
Rura1999). 

Voorgevel herbouw synagoge in 19 53 

scheiden afmetingen. De kleine 
joodse gemeente van na de 
oorlog maakt tot 1990 gebruik 
van deze synagoge. In dat jaar 
is de gemeenschap alhier opge
gaan in een groter Limburgs 
verband dat in Maastricht ter 
kerke gaat. 

Het aantal joden in Roer
mond is nooit echt groot ge
weest. Dat er wel al vroeg 
joden in Roermond woon
den , blijkt uit het feit dat 
Karel van Gelre in 1494 het 
Jodenkerkhof schenkt aan 
een burger bij wie hij in het 

Nieuvve luist:er voor 
oudesynagoge 

We mogen naar binnen. Het is 
dringen geblazen in de smalle 
gang die tussen de oude win
keltjes naar het achterterrein 
leidt. Daar is de teleurstelling 
groot. Ik kende het gebouw in 
zijn geheel niet, en nu sta ik er 
tegenover. Dit kerkje moet nog 
onderdoen voor het Fatima-ka
pelletje in Herkenbosch! Een 
klein voorportaal , een afge
scheiden vrouwengedeelte 
rechts, en een zaaltje (7,5 bij 
bijna 4 m) met twee bankjes en 
een zeer gaaf jaren vijftig altaar. 
Net als zijn afmetingen is de his
torie van dit Wederopbouw
product niet groot. De laatste 
bewoonster van het monumen
talere voorpand onderhield de 
synagoge, maar na haar overlij
den raakte het geheel in een 
steeds desciatere toestand. De 

krijt staat. Vanaf I 5 mei 
I 570 verbood de Spaanse overheerser via het 
Plakkaat van Alva de vrije vestiging van joden in 
het hertogdom Gel re en het Graafschap Zutphen. 
De sporadische nieuwkomers moesten vanaf die 
dag extra jodenbelasting betalen, een wet waarop 
tot in de 18e eeuw in Roermond en Venlo streng 
werd toegezien. In de Franse tijd, maar zeker vanaf 
ongeveer 1800 mogen joden zich overal vrij ves
tigen. Ook het stadsbestuur ziet dan in dat het 
financieel aantrekkelijk kan zijn om joden in de 
stad te laten wonen; als ze maar nuttig, rijk of in 
ieder geval niet armlastig zijn, en ze in aantal niet 
te groot worden. In 1817 vestigt slager Charles 
Falck zich in Roermond en vanaf dan kent onze 
stad een groeiende joodse gemeenschap. De zeer 
sterke bevolkingsgroei van de stad leidt in de eer
ste helft van de 19e eeuw tot een groeiende ves
tiging van joden: als centrumgemeente heeft Roer
mond een excellente ligging ten opzichte van haar 
achterland. Neringdoende joden zien hierin kan
sen om de plattelanders te kunnen voorzien van 
hun handelswaar. En men koopt graag bij 'de jood': 
hij levert aan huis en kent gunstige betalings
condities. Met dit pionierswerk geven de joden 
een belangrijke impuls aan het Roermondse 
detailhandelsbestand. Dat leidt ertoe dat de 
joodse gemeenschap al in 1838 zo'n 18 huishou
dens telt, bestaande uit 75 personen. Een aantal 
dat in 1849 is uitgegroeid tot 134. In 1825 haalt 
de joodse gemeenschap 'minjan ', wat betekent dat 
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men een groep van I 0 mannen en jongens ouder 
dan 13 jaar bijeen heeft, om joodse diensten te 
houden. 

Een eigen kerkgebouw ligt echter nog lang niet in 
het verschiet. In 1845 ontplooit het toenmalige 
kerkbestuur, na jaren een noodkerk gehuurd te 
hebben, de eerste initiatieven om een eigen ge
bouw op te richten. Door allerlei verwikkelingen 
duurt het tot 1850 vooraleer de eerste serieuze 
activiteiten worden ontplooid. Men heeft het oog 
laten vallen op een (ander) pand en perceel in de 
Hamstraat, maar uiteindelijk kan men de panden 
Hamstraat 20 en 20a kopen met een achtertuin 
van ongeveer 30 m2. Om het kerkgebouw aan te 
leggen moet er een doorgang komen via de voor
gevel aan de straat. Door een verbouwing tussen 
1850 en 1853 waarbij ook het ornament op de 
voorgevel moet zijn aangebracht, ontstaat de toe
gang tot de kleine synagoge met bescheiden bad
huis op het achterterrein. De opening vindt plaats 
op 17 juni 1853. 
Dit gebouwtje is gedurende honderd jaar in ge
bruik bij de joodse gemeenschap, maar er zijn geen 
resten meer van teruggevonden. Het achter
terrein wordt in de oorlogswinter van 1944 -'45 
verwoest, en daarna volledig gesloopt. Van een 
geplande restauratie wordt afgezien, en uiteinde
lijk is er naar een ontwerp van architect Oznowicz 
een totaal nieuw gebouw ontstaan van zeer be-

huidige eigenaar, de hoofd
synagoge in Maastricht, is niet 

in staat de middelen op te brengen voor de res
tauratie van het kleinood. 
Reden te meer waarom Ru ra het initiatief opnam 
en een plan ontwikkelde om in de voorbouw drie 
appartementen te creëren en de synagoge een 
museale bestemming te geven. Zodat bezoekers 
onder leiding van een stadsgids uitleg over func
tie en geschiedenis kunnen krijgen. In de ruimte 
voor de vrouwen zal de mogeli jkheid geschapen 
worden tot het geven van cursussen en lezingen, 
die de middelen voor het onderhoud moeten op
brengen. Ten slotte wordt gekeken of er een Ne
derlands centrum voor zogenaamde Klezmer
muziek kan worden gehuisvest. 
Inmiddels is er onderzoek gedaan naar de bouw
kundige staat en wordt een gebrekenplan opge
steld. Er zijn begrotingen gemaakt. De verwach
ting is dat er circa € 30.000 nodig zal zijn. Na 
afronding van het totale onderzoek zal aan 
fondsenwerving gewerkt worden. Rura hoopt 
rond het tweede kwartaal van 2005 met het her
stel van de synagoge te kunnen starten. 
Ondanks de grote architectonische bescheiden
heid waarin het gebouwtje zich hult, heeft Rura 
besloten hiermee het opmerkelijke verhaal van 
de bijna-vergeten-joden van Roermond te willen 
vertellen. ® 

Bron: Een synagoge in de Hamstraa~ 
prof. dr. H. )onsen, Spiegel van Roermond 1999. 



EEN INFOCENTRUM BIJ DE KATHEDRAAL 

TEKST: LUCIEN JANSEN 

BEGANE GROND INFOCENTRUM 

Illustratie: Hamers Voorvelt Nijssen Architecten BV 
bewerkt door Joep Janssens 

De Stichting Ruimte heeft haar bedenkingen kenbaar 
gemaakt bij de vergunningaanvraag van het kerkbestuur 
H. Christoforus voor het bouwen van een infocemtrum 
tegen de Sint Christoffelkathedraal, op de hoek Markt
Grote Kerkstraat. Het centrum wil daarin informatie ver
strekken over zowel de kathedraal als de Munsterkerk, 
maar ook over de pelgrimsroute naar Santiago de Com
postella. Ook wil men het informatiecentrum gebruiken 
als ingang voor mindervaliden door een lift aan te brengen 
zoals er een bij de stadsbibliotheek in gebruik is. Vanuit dit 
centrum heeft men toegang tot de kerk doordat een deur 
die in het verleden is gedicht, wordt heropend. 
De informatie is vooral bedoeld voor de bezoekers van en 
naar het DOC. Jaarlijks bezoeken momenteel 50.000 per
sonen de kathedraal; het infocentrum moet bijdragen aan 
een verdere groei van het aantal bezoekers, en daarmee 
voor meer inkomsten van het kerkbestuur. Er is voor de 
hoek Grote Kerkstaat-Markt gekozen omdat hier in het 
verleden ook bebouwing heeft gestaan, maar vooral om in 
het zicht te liggen van de bezoekersstroom van en naar 
het DOC. Op het binnenterrein tussen kerk en Ratten
toren - dus aan de noordzijde van de kathedraal - wil men 
in een later stadium een historiekamer, aula en crypte 
realiseren. 

Hoewel de hoek tegen de kathedraal aan zeer rommelig 
overkomt en herinrichting zeker wenselijk is, lijkt ons een 
verdere verstening van deze hoek, vooral vanuit de Markt 
gezien geen verbetering. Het plan is immers om het op
lopende stuk naar de ingang van de kerk te bestraten. 
De aanbouw zal de ruimte voor en tussen de steunberen 
als het ware opvullen. Licht valt de aanbouw binnen door 

een geheel glazen zijwand aan de kant van de Grote 
Kerkstraat, door een smalle 'lichtstraat' aan de voorzijde, 
ter hoogte van de vloer van het vertrek, en van bovenaf, 
doordat de drie ruimtes tussen de steunberen voorzien 
zijn van glas. De lichtinval in het infocentrum is wellicht 
spectaculair, maar het bouwwerk op zich onttrekt een 
van de kenmerkende elementen van de kathedraal aan 
het zicht, te weten de steunberen. Het infocentrum wordt 
opgetrokken uit staal dat dusdanig is behandeld dat het 
moet verweren en verkleuren. De keuze van staal als 
bouwmateriaal is discutabel omdat het in de omgeving 
nergens als zodanig terugkomt. 

Dat men wil informeren is begrijpelijk en ook nastrevens
waardig. Een alternatief zou volgens ons kunnen zijn het 
infocentrum onder te brengen op het binnenterrein voor 
de Rattentoren, aan de noordzijde dus waar men ook de 
historiekamer, aula en crypte wil bouwen. Dit gebied is via 
de poort in de Grote Kerkstraat goed toegankelijk. 
Bezoekers die vanaf de Markt komen kunnen via deze 
poort of via de zuidkant en langs de hoofdingang van de 
kerk het binnenterrein bereiken. De kerk is via het bin
nenterrein zonder meer toegankelijk voor mindervalide 
bezoekers. Wanneer men de kerk betreedt via de ingang 
bij de Markt zou, na een rondgang door de kerk, alsnog 
het infocentrum op het binnenterrein bezocht kunnen 
worden. ® 
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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, LUCJEN JANSEN 

ILLUSTRATIE: JOEP JANSSENS 

DE FORMATIE MONUMENTENZORG 

Hoewel we positief gestemd zijn door het 
raadsbrede initiatiefvoorstel dat de forma
tie voor monumentenzorg weer op het ni
veau van begin 2003 brengt, willen we een 
paar kanttekeningen plaatsen. De invulling 
zou per I januari 2005 moeten ingaan, maar 
er volgt nog een sollicitatieronde en een 
inwerkperiode. Dus? Ondertussen vloeien 
alle niet-bestede gelden voor monumenten
zorg terug naar de Algemene Middelen. Ze 
zijn daarmee voor de monumentenzorg 
verloren, althans niet meer 'geoormerkt'. 
Vanaf medio 2003 is daarmee een bedrag 
vrijgekomen van om en nabij € IS.OOO.Voor 
dat geld had een project zoals 'Inventarisa
tie van de panden van vóór 1850', waar we 
al zo lang op aandringen, al lang en breed 
uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast gaan 
allerlei andere bezuinigingen op (aspecten 
van) monumentenzorg de komende jaren 
gewoon door, zoals Wonen boven winkels: 
bijna 2 ton; ondersteuning eigenaren van 
monumenten: € 23 .000 per jaar (vanaf 
2006); Cultuur en Educatie: bijna anderhalf 
miljoen. Vorig jaar kon de formatie opeens 
vrijwel volledig worden wegbezuinigd of 
niet ingevuld, waardoor de al bestaande 
achterstand onverantwoord verder is op
gelopen. Dat kan ook in de toekomst ge
beuren. Onze grootste zorg is daarom de 
continuïteit van de monumentenzorg, de 
'berging' binnen het gemeentelijk apparaat. 
We zouden de gemeenteraad zo ver wil
len krijgen dat de berging van het monu
mentenbeleid wordt vastgelegd. Het is toch 
immers 'een speerpunt'? 

AJE KIRKHAOF EN KATHEDRAAL 

Zoals bekend verondersteld mag worden 
is er op d'n Aaje Kirhoof bij de Kapel in 't 
Zand een bisschoppelijke grafkapel in bezit 
van de gemeente Roermond. Deze is haar 
onderhoudsverplichting daarvoor de afge
lopen IS jaar niet of nauwelijks nagekomen. 
Maar zelfs de gemeente is inmiddels tot het 
inzicht gekomen dat deze begraafplaats en 
de kapel zo niet kunnen blijven liggen. Er 
gaat weer onderhoud uitgevoerd worden, 
immers opnieuw begraven levert inkomsten 
op. 
Niet meer begraven op het Oude Kerkhof 
zal ten koste gaan van de bisschoppelijke 
grafkapel en daarmee van het hele kerk
hof. Bisschop Wiertz zou de gemeente 
Roermond moeten aanspreken op haar 
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onderhoudsverplichting. Voor zover onze 
informatie momenteel reikt heeft de bis
schop rond Allerzielen te kennen gegeven 
te zijner tijd in de bisschopskapel begraven 
te willen worden. Waarmee de plannen 
voor een crypte bij de kathedraal {zie 
pag. IS) er anders uit gaan zien. 

BESTEMMINGSPLAN ROERMONDSE VELD 

In het nieuwe bestemmingsplan voor het 
Roermondse Veld komt de zorg voor het 
cultureel erfgoed en de cultuurhistorische 
aspecten er zeer bekaaid af. Vooral voor 
de wederopbouwperiode missen we inven
tarisatie, analyse en waardesteil ing. Daarom 
zijn we bij de Provincie in beroep gegaan 
tegen dit plan. 

ONDERZOEK MONUMENTALE COMMUNICATIE 

Het Nationaal Contact Monumenten
organisaties, de koepel van monumenten
organisaties, heeft een rapport uitgebracht 
over de communicatie tussen gemeenten 
en monumenteneigenaren. Titel: 'Onbekend 
monument maakt onbemind'. Hier zijn wat 
conclusies: Roermond behoort tot de 45 
grote monumentengemeenten in het land, 
met elk meer dan 200 r ijksmonumenten. 

Foto: Dennis} onssen 

KLEIN RAAMPJE 

Pand Neerstraat 27 ligt voor even aan één 
kant weerloos open. Het staat sinds enkele 
jaren op de gemeentelijke monumentenlijst, 
mede vanwege zijn mooie neoclassicistische 
winkelpui inclusief de uitgesleten 'sjtuupkes'. 
Maar wat ziet ons oog aan de zijkant? Een 
onooglijk raampje, vlak onder de pannen, 
dat niet gemaakt lijkt voor het uiuicht. Om 
licht te geven voor de zolderverdieping? 

Roermond is èèn van de zeer weinige ge
meenten die niet hebben meegewerkt aan 
het onderzoek. Sinds de decentralisatie van 
monumententaken dienen gemeenten hun 
burgers te informeren over alles wat mo
numenten betreft: beleid , voornemens , 
plannen, restauraties, vergunningen . Voor 
Roermond komt daar bij dat deze taak uit
drukkelijk is benoemd in de beleidsnota's 
uit '90 en '95. De criteria voor een effectie
ve communicatie zijn onder meer: doelstel
ling, continuïteit, intern en extern draag
vlak en evaluatie. Aan de meeste van deze 
criteria voldoet Roermond niet. Het gebrek 
aan continuïteit in de bezetting van de mo
numentenformatie, leidt tot hapsnapbeleid 
en erger, zelfs tot afbraak van monumen
ten (recente lijk de Lourdesgrot) . Volgens 
een uitgewerkt schema waarin criteria zijn 
omgezet tot een 20-tal werkdoelen , vol
doet Roermond op het grootste deel niet 
aan haar taken als grote monumenten
gemeente. Bijvoorbeeld: loketfunctie, info
beurzen, monumentencursussen , monu
mentendossier op webpagina, nieuwsbrie
ven , publicaties inzake onderzoeken en ar
cheologie, en infopakketten voor eigena
ren . ® 

Waarom dan geen 
dakraam gemaakt? En 
toen begon de fantasie 
bij sommigen aan een 
vrije vlucht: het is een 
vluchtvenster. In de 
oude binnenstad werd 
veel gewoond boven 
de winkels. Weg over 
het dak dus bij brand 
op de benedenverdie
ping, door een raampje 
dat vanaf de straat niet 
zichtbaar was : het 

moest geen dievenvenster worden. Of is 
het gemaakt om in de oorlog bij razzia's 
weg te kunnen komen via het dak? Ook 
werden nog suggesties gedaan in de rich
ting van du ivenmelkerij, overspel, Sinter
klaas ... Maar het definitieve antwoord op 
de vraag waar het raampje voor diende is 
uiteindelijk al te prozaïsch. Het is na de 
oorlog aangebracht puur voor de lichtinval, 
het ging niet open en was van dubbelglas 
voorzien. DJ 




