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Elsloo, St.-Augustinuskerk en Schippershuis (voorgrond)
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Mook, Jachtslot Mookerheide, interieur (1999)
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Roosteren, Wegkapel annex trafohuisje
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Voorwoord
In de reeks Monumenten in Nederland, een gezamenlijk initiatief van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg en Waanders Uitgevers, is het voorliggende deel gewijd
aan de provincie Limburg. Eerder verschenen de delen over de provincies Utrecht
(1996), Noord-Brabant (1997), Overijssel (1998), Groningen (1988), Gelderland
(1999), Friesland (2000) en Drenthe (2001). Dit boek over Limburg biedt een rijk
geïllustreerd overzicht van de monumenten in deze provincie en is in de eerste plaats
bedoeld als beknopt naslagwerk voor een breed publiek. Als bron van informatie is
het bruikbaar voor zowel de wetenschappelijk geïnteresseerde lezer als voor degene
die vanuit een cultuurhistorische of toeristische belangstelling kort en bondig
geïnformeerd wil worden.
De reeks Monumenten in Nederland geeft een breed overzicht van de
cultuurhistorisch meest waardevolle objecten en structuren. Niet alleen de oudere en
al langer vertrouwde monumenten, maar ook de bouwkunst uit de periode 1850-1940
krijgt ruimschoots aandacht. De grote verscheidenheid aan bouwwerken komt in dit
boek dan ook goed tot uitdrukking. Daarbij is niet alleen plaats voor het topmonument,
maar evengoed voor de anonieme utiliteitsbouw. Van zeer oud tot tamelijk recent,
van mooi tot merkwaardig, alle categorieën passeren de revue. Het resultaat is een
compact samenhangend beeld van de aanwezige cultuurhistorische waarden per stad
of dorp.
De groeiende belangstelling voor monumenten blijkt uit een grote vraag naar
informatieve boeken en reisgidsen. Over het algemeen bestrijken deze boeken slechts
deelgebieden. Daarom is er behoefte aan een breed opgezette reeks als deze. Elk deel
staat op zichzelf en kan onafhankelijk van overige delen worden geraadpleegd. Om
de uitgave ook visueel aantrekkelijk te maken en de bruikbaarheid te verhogen, zijn
de delen rijk geïllustreerd met speciaal voor dit doel gemaakte foto's en tekeningen.
Doorsneden door de rivieren de Maas, de Geul en de Roer, heeft het - naar het zuiden
toe steeds glooiender - Limburgse landschap een heel eigen karakteristiek. Dit
intrigerende en ten opzichte van de andere provincies afwijkende landschap heeft
samen met de complexe staatkundige geschiedenis van Limburg zijn weerslag gehad
op de gebouwde omgeving. Het resultaat is een grote verscheidenheid aan
cultuurhistorische objecten, waaronder opvallend veel kerken en kastelen, alsmede
hoeven, wegkapellen en industriële gebouwen. Maastricht, Roermond, Venlo, Sittard
en Weert zijn de kristallisatiepunten van de Limburgse gebouwde cultuur, maar ook
in de ruim tweehonderd andere steden, dorpen en nederzettingen blijkt de eigenheid
van Limburg.
De reeks wordt verzorgd door een vast team van architectuur- en bouwhistorische
onderzoekers. Dit deel is samengesteld door dr.ing. R. Stenvert, dr.ing. Chr.J. Kolman,
mw. drs. S.G. van Ginkel-Meester, mw. drs. S.T. Broekhoven en mw. drs. M.E.
Stades-Vischer. Voor de historische inleiding is een beroep gedaan op de historicus
dr. J. Venner. Het voor deze reeks gevormde redactieteam bestaat uit: drs. A.G.
Schulte, drs. F.C.A. van der Helm, jhr. R.J.A. van Suchtelen van de Haare, ing.
B.H.J.N. Kooij en mw. J.P.M. van den Heuvel namens de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg en de vijf auteurs.
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Verder hebben de medewerkers van de afdeling Documentatie en Informatie van
de Rijksdienst ieder op hun wijze, vanuit zijn of haar specialisme, bijgedragen aan
de totstandkoming van de publicatie. Drs. B. Stamkot van het bureau MAP stelde
de overzichtskaarten en stadsplattegronden samen, jhr.ir. R.G. Bosch van Drakestein
verzorgde de kasteelplattegronden, ing. B.H.J.N. Kooij en H.F.G. Hundertmark de
kerk- en overige plattegronden en H. IJsseling van Flying Focus de luchtfoto's. De
fotografen van de Rijksdienst, met name IJ.Th. Heins, J.P. de Koning en K. Roderburg
zijn verantwoordelijk voor de foto's.
Met dit werk over de provincie Limburg beoogt de reeks Monumenten in Nederland
opnieuw een bijdrage te leveren aan de kennisoverdracht over ons cultureel erfgoed
en het wekken van de belangstelling daarvoor.
De directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Fons Asselbergs
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Ten geleide
Monumenten in Nederland is een naslagwerk over de waardevolle objecten en
structuren in de verschillende provincies, in dit geval de provincie Limburg. Het is
géén reisgids en bevat dan ook geen routebeschrijvingen of wandelingen. De
stadsplattegronden in het boek zijn bedoeld om de onderlinge situering van objecten
te verduidelijken. Het boek geeft in een compact, samenhangend overzicht een breed
beeld van bestaande, cultuurhistorisch interessante objecten en structuren, waarbij
beknopt de relevante feitelijke informatie wordt vermeld. De inleidende hoofdstukken
plaatsen de gegevens in een groter verband en schenken aandacht aan het
karakteristieke van de provincie Limburg. Hier worden ook relaties gelegd met
belangrijke ontwikkelingen in het verleden. De eerste inleiding bevat een historische
schets van de provincie. De twee volgende hoofdstukken besteden respectievelijk
aandacht aan de stijlen en vormen van de gebouwen en aan de toegepaste materialen
en constructies. De vierde en laatste inleiding behandelt de eigenheid van de vijf
regio's die samen de provincie Limburg vormen. Daarbij wordt vooral gekeken naar
historischgeografische ontwikkelingen en de bebouwingskarakteristiek.
De hiernaast opgenomen overzichtskaart toont de regioindeling van de provincie
zoals gehanteerd door het Monumenten Inventarisatie Project. De kaart geeft tevens
een overzicht van de gemeente-indeling in 2002. Het meest omvangrijk is het op de
inleidingen volgende onderdeel Steden, Dorpen, Monumenten, dat een beschrijving
bevat van de belangwekkende bouwwerken van alle steden en nagenoeg alle dorpen
in Limburg, alfabetisch op plaatsnaam geordend. Voor de indeling zijn niet de
gemeentegrenzen bepalend, maar de afzonderlijke bebouwingsconcentraties - de
kernen - zoals ze historisch zijn gegroeid. Samen vormen ze een cultuurtopografisch
overzicht van de provincie.
Er is onderscheid gemaakt in hoofdkernen, kernen, geïncorporeerde kernen,
omgevingskernen en omgevingsobjecten. Hoofdkernen geven hun naam aan een
gemeente (bijvoorbeeld: Venlo, Venray, Vaals). Bij een gewone kern wordt in de
aanhef steeds verwezen naar de gemeente waartoe deze behoort, bijvoorbeeld: Tegelen
(gemeente Venlo). De zogeheten geïncorporeerde kernen zijn in de loop van hun
geschiedenis tot een grotere kern gaan behoren. Zo is Breust onderdeel gaan uitmaken
van Eijsden. Deze geïncorporeerde kernen worden behandeld als onderdeel van het
grotere geheel, zij het dat bij de vermelding van adressen voor de belangrijkste
gebouwen ook de naam van de oorspronkelijke kern wordt genoemd. Voor kernen
die in de loop van de tijd aan elkaar zijn gegroeid is deze methode eveneens
gehanteerd. Deze kernen zijn in de regel onder hun huidige plaatsnaam te vinden;
dit geldt bijvoorbeeld voor Oost-Maarland (bestaande uit de aaneen gegroeide kernen
Oost en Maarland). Omgevingskernen zijn nederzettingen die wel genoemd moeten
worden maar waarvan de informatie over de bebouwing slechts enkele objecten
betreft. Ze worden dan onder een nabijgelegen, vaak grotere kern vermeld: zo staat
Merum bij Herten, Dieteren bij Susteren en Smakt bij Venray. De beschrijvingen
van omgevingskernen zijn niet alfabetisch geplaatst, maar kunnen via het topografisch
register achter in het boek worden gevonden. Omgevingsobjecten zijn de op het
platteland gesitueerde gebouwen als kloosters, kastelen, molens en fabrieken. Deze
worden beschreven bij de meest nabije kern binnen de gemeente, bijvoorbeeld het
kloostercomplex Maria Roepaan bij Ottersum, de steenfabriek te Daniken bij Geleen
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en de ruïne van kasteel Bleijenbeek bij Afferden. Bij een omgevingsobject dat het
enige vermeldenswaardige object van een kern is, wordt steeds ook de kern genoemd;
dat geldt bijvoorbeeld voor de kapellen van Aijen en Kamp (beide bij Bergen) en de
kerk van Grashoek (bij Beringe).
Elke kern heeft een eigen inleiding waarin de historische ontwikkeling en de
topografische of stedenbouwkundige veranderingen kort worden behandeld. Van de
belangrijkste steden is een plattegrond opgenomen waarop de interessantste objecten
zijn aangegeven. Typen objecten die veel voorkomen, zoals woonhuizen, winkels
of pakhuizen, zijn niet in de plattegronden opgenomen, tenzij ze als een opvallend
groot voorbeeld of als complex de aandacht trekken. De nummers op de plattegrond
verwijzen naar het bijschrift, waarin de oorspronkelijke functie zonder het (eventuele)
voorvoegsel ‘voorm.’ is vermeld.
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Het bijschrift bevat een verwijzing naar de pagina van de objectbeschrijving. De
nummers uit de plattegrond staan ook vermeld bij de beschrijving zelf.
Per kern is gezocht naar de meest geëigende indeling en volgorde om de objecten
te beschrijven. De gekozen rangorde in de beschrijvingen wordt bepaald door het
historische centrum van een kern en begint met het oudste en/of voor de ontwikkeling
van de kern belangrijkste gebouw. Doorgaans gaat het daarbij om de kerk, maar soms
is het een kasteel. Afzonderlijke objecten en structuren worden als het ware in
‘schillen’ vanuit de dorpskern besproken, waarbij drie hoofdregels zijn aangehouden:
van publiek naar particulier, van oud naar jong en van binnen naar buiten.
Vergelijkbare objecten en gebouwtypen zijn zoveel mogelijk na elkaar geplaatst of
tot een lemma verzameld.
Het boek bevat in principe alle waardevolle gebouwde objecten en structuren in
de provincie. De breedte van het spectrum, ook ontstaan door het opnemen van de
jongere bouwkunst uit de periode 1850-1940, maakt het evenwel onvermijdelijk om
keuzes te maken. De uiteindelijke selectie is die van de auteurs. Objecten kunnen
zijn opgenomen omdat ze kenmerkend zijn voor een breder voorkomend verschijnsel
of juist omdat ze een uniek of zeldzaam voorbeeld zijn. Beslissende criteria bij de
selectie waren: gaafheid, historische betekenis, architectonische kwaliteit en
bouwhistorisch belang. In het algemeen worden gebouwde objecten opgenomen die
van vóór de Tweede Wereldoorlog dateren. Een enkele keer worden gebouwen van
na 1940 belicht, bijvoorbeeld als de wederopbouw een duidelijk stempel op een
bepaalde kern heeft gedrukt. Met het opnemen van de modernste architectuur is grote
terughoudendheid betracht.
Het boek geeft een overzicht van de bestaande gebouwde omgeving. Er wordt dus
geen aandacht geschonken aan objecten die in het (recente) verleden zijn verdwenen.
Cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren die met sloop of totale wijziging
bedreigd worden - dat is helaas nogal eens het geval - zijn opgenomen als ze op het
moment van het afsluiten van het manuscript nog aanwezig waren. Aan archeologische
monumenten wordt enkel aandacht besteed wanneer dat voor het begrip van de
ontwikkeling van een kern noodzakelijk is.
De teksten in dit boek zijn grotendeels gebaseerd op de officieel gepubliceerde
literatuur, waaronder de zes delen over Limburg van de Nederlandse Monumenten
van geschiedenis en Kunst, en op de bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
voorhanden zijnde gegevens, zoals de per gemeente in het kader van het Monumenten
Inventarisatie Project (MIP) opgestelde rapporten. Ook is er gebruik gemaakt van
het uit het MIP voortgekomen Monumenten Selectie Project (MSP). Voor de
beschrijvingen
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van diverse kerkinterieurs is gebruik gemaakt van informatie berustend bij de Stichting
Kerkelijk Kunstbezit in Nederland. Aanvullend bronnenonderzoek of het uitputtend
nalopen van de ‘grijze literatuur’ stelden de auteurs zich niet ten doel. Wel zijn op
grond van eigen waarnemingen ter plekke verbeteringen of aanvullingen op de
bestaande literatuur aangebracht.
Om het omvangrijke cultuurhistorische erfgoed van de provincie Limburg binnen
de voor het boek gestelde ruimte te kunnen behandelen was het nodig de objecten
beknopt te karakteriseren. De nadruk ligt op feitelijke gegevens over de
bouwgeschiedenis en de huidige situatie van het object, zoals adres, functie, ontwerpen bouwdata, namen van opdrachtgevers en architecten, ontwerpers en uitvoerende
kunstenaars. Verder wordt waar mogelijk de bouwstijl vermeld of de bepalende
architectuurelementen. De beschrijving van het uiterlijk van objecten blijft beperkt
tot de belangrijkste kenmerken. Waar nodig komen ook de toegepaste materialen en
constructies ter sprake. Bij de belangrijkste objecten en structuren wordt de historische
ontwikkeling kernachtig behandeld. Informatie over interieur en inventaris van de
gebouwen wordt alleen verstrekt wanneer deze van belang is. Musea zijn alleen
opgenomen indien hun gebouw vermelding verdient; de museale collecties krijgen
in dit boek vrijwel geen aandacht. Restauraties en verbouwingen aan de objecten
zijn in principe alleen vermeld als die tot belangrijke wijzigingen hebben geleid. Bij
onderhoudsgevoelige objecten als molens wordt doorgaans enkel de meest recente
restauratie aangegeven. De huidige functie van gebouwen wijkt vaak af van de
oorspronkelijke bestemming. De nieuwe situatie wordt slechts genoemd als er sprake
is van een opvallend ander gebruik van het object. Aangezien gebouwen tegenwoordig
vrij snel van functie veranderen, is hierin terughoudendheid betracht. Van de vele
Limburgse wegkapellen en wegkruisen zijn alleen de meest opvallende en
architectonisch belangrijkste voorbeelden opgenomen. Het cultuurhistorische belang
van het object heeft voor dit boek geprevaleerd boven de herinnerings- of devotionele
waarden, die in andere boeken uitgebreider aan de orde komen.
Een belangrijk onderdeel van het boek vormen de foto's, die een representatieve
selectie van de objecten en structuren in de provincie geven. Belangrijke criteria voor
de keuze van de af te beelden objecten en structuren zijn hun ouderdom, hun
verspreiding over de provincie en de verdeling over de verschillende soorten objecten.
De foto's weerspiegelen steeds zo veel mogelijk het karakter van de desbetreffende
kern. De meeste foto's zijn speciaal voor dit boek gemaakt. Waar dit niet het geval
is, staat het jaartal van de foto in het bijschrift vermeld.
In het boek is verder van een aantal belangrijke kerken, kastelen en andere objecten
een plattegrond met bouwfasen opgenomen. In de legenda is voor de aanduiding van
die bouwfasen gebruik gemaakt van de verkorte architectuurhistorische
dateringsmethode, waarbij Romeinse cijfers eeuwen aangeven, gevolgd door de
hoofdletters A en B die staan voor halve eeuwen of de kleine letters a, b, c, d voor
kwart eeuwen en m voor midden: XVIIa betekent eerste kwart van de 17de eeuw.
In de tekst zijn de voornamen van personen die leefden vóór het jaar 1800 voluit
geschreven, daarna zijn de initialen vermeld. De aanduidingen van de plaatsnamen
zijn gebaseerd op Elsevier Alfabetische Plaatsnamengids van Nederland
('s-Gravenhage 2001; 17de druk). Achter in het boek staat een beknopte literatuurlijst
met de gebruikte algemene literatuur, aangevuld met de voor de provincie
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belangrijkste publicaties op architectuurgebied. Verder zijn een verklarende
woordenlijst, een topografisch register en een index op namen toegevoegd.
Voor hun hulp bij de totstandkoming van dit boek danken wij als auteurs onze
opdrachtgever de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, zijn directie, de leden van
de projectgroep, de afdeling cultuurwaardenonderzoek en de fotografen van deze
dienst, alsmede de medewerkers van de bibliotheek en van het foto- en
tekeningenarchief en ten slotte de uitgever.
Voor de hulp die wij vanuit de provincie mochten ontvangen gaat onze dank uit
naar het Monumentenhuis Limburg, in het bijzonder in de persoon van Coen Eggen,
verder naar Hans Renes, Servé Minis, Wim Hupperetz, Wim Beelen, P.H.J. Brock
en A.G.F. van Gellekom van de Stichting Historie Sittard. Daarnaast zijn wij dank
verschuldigd aan de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland, aan de eigenaars
en beheerders van kerken en andere gebouwen die ook van binnen zijn bezocht.
Tevens aan Leo Dubbelaar, Ben Olde Meierink, André Viersen, Ab Warffemius,
G.J. van Reeuwijk (molens), R.W. van Straten en O.B. Wiersma (orgels). Voor hun
hulp bij het afwerken van het manuscript bedanken wij Geeske Bakker, Jeroen van
Meerwijk, Marieke Knuijt en Joos Leistra.
Utrecht, maart 2002
Ronald Stenvert
Chris Kolman
Saskia van Ginkel-Meester
Sabine Broekhoven
Elisabeth Stades-Vischer
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Historie
Koning Willem I ontleende na de Franse overheersing de naam voor het gebied van
het tegenwoordige Nederlandse en Belgische Limburg aan het stadje Limburg aan
de Vesdre in de provincie Luik. Hier woonden in de middeleeuwen illustere hertogen,
afstammelingen van de koningen van Lotharingen. De Nederlandse provincie Limburg
kreeg de huidige vorm bij de afscheiding van België in 1839. Het gewest Limburg
werd daarbij gedeeld in een Belgisch en een Nederlands deel met elk ongeveer
evenveel inwoners.
Het is historisch gezien dus onjuist om vóór 1839 de naam Limburg te gebruiken
voor het gebied van de tegenwoordige provincie Limburg. Wanneer wij hier een
beknopte geschiedenis van het huidige Limburgse gebied geven dan dient die
benaming slechts als een geografische aanduiding voor gebieden links en rechts van
de Maas, gelegen tussen Eijsden en Mook, met daarin steden als Maastricht,
Roermond, Venlo, Sittard en Weert. Ter afwisseling zal voor de periode voorafgaand
aan de Franse overheersing ook de naam Maasdal worden gebruikt.

De oudste bewoners
In de Belvédère-groeve, een zandwinning ten noorden van Maastricht, hebben
archeologen stenen gebruiksvoorwerpen en resten van jachtbuit aangetroffen met
een ouderdom van 250.000 jaar. In een tussen-ijstijd met een veel warmer klimaat
vilden jager-verzamelaars hier een neushoornjong. Zij lieten geen bewoningssporen
achter. Van de Neanderthalers en Cro-Magnon-mensen die in recentere koude periodes
op rendieren jaagden zijn in Oost-België, de Kempen en het Maasdal veel vondsten
gedaan. 's Winters woonden zij in de grotten in Oost-België, terwijl ze 's zomers met
de rendieren naar het noorden trokken en in Noord-Limburg en de Kempen leefden
in tenten van rendierenhuiden.
Vanaf tienduizend jaar vóór Chr. werd het warmer; de laatste ijstijd was voorbij
en er kwam een veel grotere variatie aan planten, wortels en vruchten. Er was veel
en verschillend wild, vis en gevogelte. Evenals de rendierjagers leefde de mens in
deze warmere periode nomadisch. Grote concentraties vuurstenen gebruiksvoorwerpen
als bijlen, schrapers, messen en pijlpunten duiden kampementen aan.
De eerste mensen die in het Maasdal zoveel voedsel konden winnen dat ze op één
plaats konden blijven wonen, waren de Bandkeramiekers (5300 vóór Chr. - 4800
vóór Chr.). De Bandkeramiekers maakten mooi geslepen bijlen en vervaardigden
prachtig aardewerk met bandversieringen. Aan dat karakteristieke aardewerk danken
zij hun naam. Zij bevolkten in zeer korte tijd het gehele lössgebied van Europa en
hadden vermoedelijk via contacten met het Nabije Oosten geleerd hoe ze vee konden
houden en graan konden telen. Van de boerderijen van deze sedentaire bevolking
zijn grondsporen teruggevonden rond de Graetheide tussen Born en Urmond. De
grootste huizen hadden een afmeting van zeven bij 35 meter en vertonen een
karakteristieke plattegrond van vijf rijen staanders ter ondersteuning van het dak. De
buitenste twee rijen waren opgenomen in de buitenwanden, die bestonden uit
vlechtwerk van takken bestreken met leem. Vanaf omstreeks 4800 vóór Chr.
verdwijnen de Bandkeramiekers. Het is niet duidelijk of een veeziekte of een korte
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periode van droogte of koude hun landbouwbestaan ten gronde heeft gericht. De
bevolking in het Maasdal leefde vervolgens weer meer van jacht en verzamelen. In
de loop van het vierde en derde millennium vóór Chr. nam de landbouw opnieuw
langzaam toe. De boerderijen die nu gebouwd werden, waren over het algemeen
kleiner dan bij de Bandkeramiekers. Ook al werden de stenen gebruiksvoorwerpen
vanaf 2100 vóór Chr. langzaam vervangen door bronzen voorwerpen en vanaf 700
vóór Chr. door ijzeren, de leefwijze van de bevolking bleef hetzelfde: landbouw
aangevuld met jagen en verzamelen.

Romeinen aan de Maas
Julius Caesar veroverde vanaf 58 vóór Chr. vanuit Zuidoost-Frankrijk de noordelijker
Keltische gebieden. Omstreeks 54 vóór Chr. onderwierp hij de Eburonen in het
Maasdal, die Aduatica Tungrorum (Tongeren) als hoofdplaats hadden. Nadat Caesar
in 51 vóór Chr. een opstand van de inheemse bevolking had neergeslagen, vertrok
hij naar Italië en uit de daarop volgende decennia zijn geen sporen van Romeinse
aanwezigheid aangetroffen.
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Opgegraven fundamenten van het badgebouw van een romeinse villa te Lemiers

De Romeinse overheersing begon onder de keizers Augustus en Tiberius. De laatste
besloot in 16 na Chr. de Rijn tot rijksgrens te maken en deze te versterken met
legioensvestingen en forten. De Romeinen stonden Ubiërs en Cugernen toe zich in
het gebied tussen Rijn en Maas te vestigen. Na de Bataafse opstand van 69-70 na
Chr., die in het gehele Maas-Rijn-gebied voor grote vernielingen zorgde, brak er een
rustige tijd aan die twee eeuwen zou duren: de Pax Romana.
Aanvankelijk moesten de Romeinse legioensoldaten zelf hun voedsel verbouwen.
De inheemse bevolking produceerde namelijk nauwelijks landbouwoverschotten.
Ook legden ze forten en wegen aan. Ex-legionairs kregen na hun diensttijd een stuk
grond om in hun onderhoud te voorzien. Zij bouwden villa's, agrarische bedrijven
die gericht waren op de productie van grote hoeveelheden graan voor de soldaten en
burgers in de steden langs de Rijn (Xanten, Keulen). De winsten die zo behaald
konden worden, zetten ook ondernemende inheemse boeren aan tot productie voor
de markt. Zij breidden hun boerderijen uit en namen in toenemende mate de bouwen leefwijze van de Romeinen over.
De villa's lagen langs de Maas en vooral op de vruchtbare lössgrond in
Zuid-Limburg. Daar liep ook de belangrijke weg van Boulogne sur Mer via Tongeren,
Maastricht en Heerlen (Coriovallum) naar Keulen. Meestal beschikte een villa over
ongeveer vijftig hectaren grond, maar de eigenaren van de grote villa's bij Mook,
Maasbracht en Voerendaal hadden de beschikking over een veelvoud van dat areaal.
De gebouwen waren van steen en hadden een eigen (huis)heiligdom, waar de
beschermgoden van huis en gezin vereerd werden; soms waren er zelfs ‘termen’.
Deze badgebouwen zijn ook teruggevonden in grotere bewoningscentra als Heerlen
en Maastricht. Ook te Heel (Catualium), Blerick (Blariacum) en Venlo bevonden
zich in de Romeinse tijd grote bevolkingsconcentraties. Op verschillende plaatsen
verrezen tempels.
In het laatste kwart van de 3de eeuw staken steeds meer Germaanse
bevolkingsgroepen de Rijn over. Soms ging dit gepaard met plunderingen van de
rijke bezittingen in het Romeinse gebied, een andere keer vond de oversteek meer
gecontroleerd plaats en werden de Germanen ingeschakeld bij de bescherming van
de Rijksgrens. Door de onrust nam de bevolking af. De Romeinen gingen in de 4de
eeuw over van een starre Rijngrensverdediging naar een diepteverdediging, waarin
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de bruggen bij Maastricht en Cuijk (NB) een belangrijke rol speelden. Daar werden
de nederzettingen versterkt met muren om de bruggen en de mensen te beschermen.

De Franken
Uiteindelijk konden de Romeinse legers niet meer voldoende weerstand bieden aan
de Germaanse volkeren die woonden aan de overzijde van de Rijn. In 406 viel de
Rijngrens definitief. De voortdurende strijd veroorzaakte een verdere daling van de
bevolking, ook al stroomden vanuit het noorden Saksen en - meer nog - Franken het
Maasdal binnen. De Gemaanse boeren vestigden zich
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voor een deel op de villagrond, maar ze bouwden de hun vertrouwde houten
boerderijen van staanders met daartussen vlechtwerk bestreken met leem en
produceerden vooral om in eigen onderhoud te voorzien.
Regionale krijgsheren, die voorheen door de Romeinen waren ingeschakeld bij
de grensverdediging, werden zelfstandig, controleerden de omgeving en maakten de
bevolking schatplichtig. In het versterkte Maastricht en bij Gennep - op de landtong
tussen Maas en Niers - woonden dergelijke heren of vorsten. In het begin van de 6de
eeuw slaagde Clovis (466-511) erin vanuit Doornik een groot aantal van de gebiedjes
te verenigen. Hij stichtte het Merovingische Rijk, dat door zijn opvolgers steeds
verder werd uitgebreid en omstreeks 600 het gehele Maasdal tot en met Nijmegen
omvatte.
In 751 maakte Pepijn de Korte een einde aan het bestuur van de toen zwakke
Merovingers. Deze stamvader van de Karolingers (genoemd naar Karel de Grote
(768-814)) bezat veel grond in het gebied tussen Rijn, Maas en Moesel. Als gevolg
van de hierdoor ontstane bestuurlijke stabiliteit kwamen landbouw, nijverheid en
handel weer tot enige bloei en groeide de bevolking. Er werden nieuwe gebieden
ontgonnen en nieuwe nederzettingen gesticht. De Karolingische koningen, vanaf
Karel de Grote (800) keizers, woonden niet op een centrale plaats. Ze trokken in hun
rijk van palts naar palts. Daar werden ze van voedsel voorzien, van daaruit bestuurden
ze en hielden ze contact met de regionale adel, die de keizer bijstond in zijn
bestuurlijke en rechterlijke taken. Er waren paltsen in Luik, Herstal, Meerssen, Asselt
en Nijmegen. Karel de Grote verbleef graag in Aken en de culturele bloei van die
stad in de eerste helft van de 9de eeuw had een grote uitstraling over het zuidelijke
Maasdal met daarin Luik en Maastricht.
De kerstening van het Maasdal kreeg in de periode van de Merovingers en de
Karolingers haar definitieve vorm. De eerste christengemeenschappen dateren
vermoedelijk uit de laat-Romeinse tijd en bevonden zich in de grote bevolkingscentra
als Keulen, Trier en Tongeren, maar ook te Heel, Heerlen en Maastricht. Een verder
bewijs voor aanwezigheid van christenen in het Maasdal is de Tongers-Maastrichtse
bisschop Servaas in het midden van de 4de eeuw. Verdere kerstening van het Maasdal
vond in de tweede helft van de 7de eeuw plaats vanuit het zuiden, waarbij de kloosters
van Stavelot en Nijvel een belangrijke rol speelden. De bevolking in het noordelijke
Maasdal werd in de 8ste eeuw bekeerd. Daarbij speelden de Engelse monniken
Willibrordus en Bonifatius een beslissende rol. Ook nu weer waren kloosterstichtingen
van cruciaal belang (Susteren, Aldeneik (B) en Sint Odiliënberg). De missionarissen
steunden bij hun werk veelal op de Merovingische en Karolingische koningen en
adel, die bescherming boden en de kloosters van goederen voorzagen. De
kloostergebouwen en kleine zaalkerkjes uit deze tijd waren veelal uitgevoerd in
vakwerkbouw.

Kastelen en steden
Vanaf het midden van de 9de eeuw viel het Karolingische Rijk uit elkaar door interne
twisten tussen troonpretendenten en krachten van buitenaf, waaronder invallen van
de Noormannen. In de loop van de 10de eeuw keerde de rust terug in het Maasdal.

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

Dit gebied, dat vooral in de streek van Luik en Maastricht een grote culturele bloei
kende, hoorde echter niet meer tot het hart van het rijk. Het Maasdal was nog slechts
een grensgebied van het Oost-Frankische Rijk, het latere Duitse keizerrijk. Uit deze
tijd dateren de eerste motteversterkingen, die de basis vormden voor menig kasteel.
Steden als Sittard en Roermond hadden zo'n sterkte als begin van stedelijke
ontwikkeling. Op een kunstmatig opgeworpen heuvel stond een houten
verdedigingstoren, met daaromheen een aarden wal met pallisade. Ook aan de voet
van de sterkte was een wal met houten wering. Binnen dit beschermde gebied lagen
de agrarische gebouwen.
De directe macht van de Duitse keizers was beperkt en adellijke heren slaagden
erin hun gezag en grondbezit uit te breiden tot territoriale grondheerlijkheden. In het
Maasdal bleven de bestuurlijke eenheden echter klein van omvang en bestond er een
grote territoriale versnippering. Zo hadden in de 15de eeuw de hertogen van Gelre
bezittingen in het tegenwoordige Noord-Limburg met steden als Venlo en Roermond.
Die laatste stad was hoofdstad van het Overkwartier van Gelre, een van de vier
kwartieren van het hertogdom. Op de westelijke Maasoever had de graaf van Horn
een aantal dorpen en de stad Weert in bezit. Daarnaast was er het vorstendom Thorn,
onder leiding van een hoogadellijke abdis. Sittard en een aantal dorpen in de omgeving
hoorden bij het hertogdom Gulik. De stad Maastricht was voor een deel Brabants en
gedeeltelijk van de prins-bisschop van Luik. De hertog van Brabant was tevens
heerser over het Land van Overmaas, met Valkenburg als centrum.
In de 11de eeuw vonden op economisch gebied enkele belangrijke veranderingen
plaats. De bevolking begon weer te groeien. Verbetering van de ploeg en de uitvinding
van de haam (leren halsjuk), waardoor de trekkracht van het paard beter in te zetten
was, stonden aan de basis van verdere ontginningen. In de periode tot de pestepidemie
rond het midden van de 14de eeuw ontstonden vele nieuwe gehuchten en dorpen.
Naast Maastricht, dat altijd de grootste nederzetting was gebleven, groeiden de voor
verkeer en handel gunstig langs de Maas gelegen nederzettingen, Roermond en
Venlo, uit tot steden.
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Graftombe van graaf Gerard van Gelre en gravin Margaretha van Brabant in de
O.L.-Vrouwe-Munsterkerk te Roermond (1950)

Later zouden vooral Sittard en Weert profiteren van een toenemend verkeer over
de weg. In de Maassteden kwamen de burgers tot grote welvaart door het vervoer
van en de handel in hout, natuursteen, wijn en graan. De textielnijverheid in de steden
was niet alleen op de eigen markt gericht. Wollen lakens van een goede kwaliteit
vonden tegen een redelijke prijs afzet in Noord-Nederlandse en Duitse steden. Veel
werd verkocht in de handelsmetropolen Brugge en later Antwerpen. De burgers
toonden hun rijkdom in hun rijke vakwerkhuizen, die in toenemende mate vervangen
werden door steenbouw. Veel kloosterordes vestigden zich in de steden. Vooral
Maastricht en Roermond telden een groot aantal kerken en kloosters.

Veldtochten brengen armoede
De meeste parochies in het Maasdal hoorden tot het bisdom Luik, dat zich uitstrekte
over het huidige Oost-België. De bisschop van Luik was in de eerste plaats prins in
een belangrijk deel van het Maasdal. De taak als bisschop kwam meestal op de tweede
plaats. Niet alleen hij, ook veel van zijn priesters namen het niet zo nauw met hun
herderlijke taken. Ook in het Maasdal kreeg daardoor de hervorming een kans. Daarbij
moet met name gedacht worden aan de doopsgezinden en onder de meer gegoede
stedelijke burgerij een christelijk humanistische stroming met eenvoudige vroomheid
en een hoge moraal. In het midden van de 16de eeuw kwam daar een grote aanhang
voor de ideeën van Calvijn bij. In 1566 vielen in de steden Maastricht, Roermond,
Weert en Venlo en plaatselijk ook op het platteland beelden ten prooi aan
beeldenstormers.
Onder paus Paulus III (1534-'49) kwam binnen de
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17de-eeuws grafkruis op de begraafplaats van de St.-Nicolaaskerk te Broekhuizen (1986)

rooms-katholieke kerk een vernieuwingsbeweging op, die probeerde de misstanden
in de kerk weg te nemen. Met medewerking van koning Filips II (1555-'98) kwam
het in de Nederlanden tot de oprichting van een aantal nieuwe bisdommen. Deze
werden veel kleiner dan voorheen en moesten elk instaan voor een goede
priesteropleiding. Zo zou aan de hervormingsbewegingen het hoofd kunnen worden
geboden. In het Maasdal werd het bisdom Roermond afgescheiden van het zeer
omvangrijke bisdom Luik. In 1569 kon de eerste bisschop van Roermond, Wilhelmus
Lindanus (1569-'88), bezit nemen van zijn bisdom. Pas in de 17de eeuw zou deze
kerkelijke reorganisatie effect sorteren. Het merendeel van de bewoners van de
bisdommen Roermond en Luik bleef behouden voor de katholieke kerk, ook al
kwamen delen van de Landen van Overmaas in Staatse handen. Onder keizer Karel
V (1515-'55) leek het Bourgondische eenheidsstreven succes te hebben, maar wat
voor de Nederlanden gold, ging niet op voor de gebieden in het Maasdal. Na gunstige
erfenis en verschillende krijgscampagnes had Karel V in 1543 zeggenschap over
zeventien
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Nederlandse gewesten, met daarbij in het Maasdal de Brabantse Landen van Overmaas
en de gebieden van Gelre in het tegenwoordige Noord-Limburg. Deze zeventien
gewesten scheidde de keizer als Bourgondische Kreits af van zijn Duitse gebieden.
De vele kleine heerlijkheden, Horn en Thorn alsmede Gulikse en Kleefse gebieden
in het Maasdal, behoorden echter niet tot die eenheid.
De Tachtigjarige Oorlog, die begon als een strijd tegen Filips II, zou de situatie
in het Maasdal nog ingewikkelder maken. Tijdens die oorlog tekende zich het ontstaan
van twee aparte gebieden af. De Zuidelijke Nederlanden (met daarbij het Overkwartier
van Gelre en de Landen van Overmaas) bleven Spaans. De noordelijke gewesten
vormden de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Frederik Hendrik zorgde
er met zijn geslaagde Maasveldtocht van 1632 voor dat Maastricht en vervolgens
ook de Landen van Overmaas in Staatse handen kwamen. Na de Spaanse
opvolgingsoorlog werd in 1715 het Gelderse Overkwartier (dat tot dan in Spaanse
handen was) verdeeld in een Staats, een Pruisisch en een Oostenrijks deel.
De vele veldtochten die vanaf het midden van de 16de tot ver in de 18de eeuw in
het Maasdal werden ondernomen, deden de bevolking geen goed. De onveiligheid
door de permanente oorlogssituatie en vele tollen langs de Maas deden de Maashandel
slinken. De exportnijverheid zakte in en noodgedwongen richtten de stedelingen zich
op het onderhoud van een groot garnizoen. Zowel voor de stedelingen als voor de
plattelandsbevolking was deze tijd, met de vele veldtochten en daarmee gepaard
gaande vernielingen, hier helemaal geen Gouden Eeuw, maar een periode van
stagnatie en armoede.
Op het platteland gaven de kasteelheren de toon aan. Titels en vooral grondbezit
en kastelen bepaalden hun status en aanzien. Zoals de hoge adel zeggenschap had
over de lagere adel, zo hadden de plaatselijke kasteelheren grote macht over de
plattelandsbevolking. Hand- en spandiensten bleven tot de Franse tijd bestaan, er
waren talloze belastingen en veel boeren waren economisch van de kasteelheer
afhankelijk, doordat ze hun grond en boerderijen pachtten en daarvoor halfpacht
verschuldigd waren. Deze inkomsten van de adel maakten een gestage versterking,
uitbreiding en verfraaiing van de kastelen mogelijk.

Het Maasdal als Limburg onder Nederlandse vlag
In 1794 veroverden Franse troepen het Maasdal. De Franse overheerser maakte een
einde aan de grote versnippering en bestuurlijke en juridische verschillen. Als de
departementen Nedermaas en Roer werd het gebied

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

16

De dorpskerk en het kasteel van Heel in de 18de eeuw

Het stadhuis en de Herv. kerk (links) van de stad Gennep in de 18de eeuw

ingelijfd bij Frankrijk en gingen er de Franse wetten gelden. Twintig jaar later werden
de Fransen weer verdreven. Tijdens het Congres van Wenen in 1815 werd de Europese
kaart herschikt. Aan de noordgrens van Frankrijk moest een omvangrijk Nederland
ontstaan om Frankrijk in het noorden in toom te kunnen houden. Dat Pruisen het
departement Roer en delen van Nedermaas voor zich opeiste, was daarmee
onverenigbaar. De beoogde vorst voor de Verenigde Nederlanden - Willem I - en
ook Engeland zagen niet veel in die Pruisische plannen. Pruisen moest niet te machtig
worden aan de Maas. Op basis van deze overwegingen kwamen de partijen in Wenen
de nieuwe provincie Limburg - bestaande uit de huidige provincies Nederlands
Limburg en Belgisch Limburg - overeen.
Tegen het verlicht autoritaire beleid van koning Willem I ontstond in het zuiden
al spoedig een katholiek-liberale oppositie. De katholieken beschuldigden de koning
van te veel bemoeizucht met zaken die het rooms-katholieke geloof betroffen. De
liberalen vonden dat de invloed van de burgers op het regeringsbeleid veel te beperkt
was.
Liberalen en katholieken, hoe verschillend ook hun achtergronden, vormden een
oppositionele coalitie die in 1830 - in een tijd van werkloosheid door een korte
economische malaise - de onafhankelijkheid van België uitriep. Limburg koos voor
het zuiden, alleen Maastricht bleef tijdens de nu volgende Belgische opstand
(1830-'39) in handen van een Nederlands garnizoen onder leiding van
luitenant-generaal B.J.C. baron Dibbets. Willem I vertrouwde erop dat de grote
mogendheden hun schepping - de Verenigde Nederlanden - zouden redden, maar zij
zagen geen bezwaar in een onafhankelijk België. De afscheiding van het zuidelijk
deel van de Nederlanden had uiteindelijk een splitsing van het grondgebied van de
provincie Limburg tot gevolg. De Maas zou voor een belangrijk deel de grens worden,
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met dien verstande dat Maastricht Nederlands zou blijven. Belgisch en Nederlands
Limburg hadden elk evenveel inwoners.
Door voor België te kiezen, hoopte de katholieke Limburgse bevolking weer zelf
haar geloofszaken te kunnen regelen. Gebrek aan organisatie was een groot probleem
bij de strijd tegen de achterstelling van de katholieken. De bisdommen waren nog
niet hersteld en apostolisch vicarissen namen het kerkelijk bestuur waar. De
katholieken in Nederland steunden de grondwetsherziening van 1848 omdat die aan
kerkgenootschappen alle vrijheid gaf. In 1853 kwamen in Nederland in de
kerkprovincie Utrecht vier bisdommen tot stand. Roermond werd de
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zetel van het bisdom Roermond dat de gehele provincie Limburg omvatte. J.A.
Paredis, de eerste bisschop van het nieuwe bisdom Roermond, legde de basis voor
een bloeiend en invloedrijk katholiek leven, georganiseerd in een groot aantal
katholieke verenigingen, steunend op een groeiend aantal goed opgeleide priesters.
Daarbij speelde de strijd om gelijke subsidie voor het katholieke onderwijs en een
goede katholieke vertegenwoordiging in de Tweede Kamer via de Rooms Katholieke
Staatspartij (na de Tweede Wereldoorlog de Katholieke Volkspartij) een belangrijke
rol.
De katholieke bewustwording werd in de loop van de 19de eeuw niet alleen door
de priesters bevorderd. Onderwijs aan de Hogere Burger Scholen of aan de
Bisschoppelijke Colleges stond aan de basis van een zelfbewuste katholieke
middenklasse. Scholen die verbonden waren aan kloosters speelden daarbij een
belangrijke rol, vooral bij het onderwijs aan meisjes. Het bisdom bevorderde de
komst van nieuwe kloosters. De Duitse Kulturkampf en de Franse burgerlijke wetten
dreven heel wat congregaties over de Nederlandse grens. Vele ordes vestigden zich
in Limburg en tot 1885 steeg het aantal kloosters tot ongeveer honderd. Vaak werden
enorme gebouwen neergezet en waren de kloosterlingen, behalve in het onderwijs,
belangrijk in de zieken-, ziel- en armenzorg. Niet alleen de komst van nieuwe
kloosterordes betekende een enorme bouwinspanning. De bevolkingsgroei en de
hervonden katholieke kracht zette aan tot een enorme bouwwoede.
Economisch gezien was Limburg, en zeker Maastricht, gericht op het zuiden. Ook
met Duitsland waren er meer contacten dan met Nederland. Nog voordat Limburg
via het spoor met de rest van Nederland verbonden werd, waren er al
spoorwegverbindingen aangelegd naar Luik en Aken. Dat tot de Eerste Wereldoorlog
naast de gulden ook Duitse marken en de Belgische franks even courant waren, was
eveneens kenmerkend voor de sterke economische banden met de buurlanden. Veel
arme kleine boeren trokken in de zomer, veelal met heel het gezin, naar Duitsland
om daar als steenbakkers in de seizoenarbeid extra inkomen te verwerven. Ook al
kwamen tussen Venlo en Roermond bedrijven in de grof-keramische industrie tot
bloei en kende Maastricht in de familie Regout een grote industriële ondernemer
(glas en aardewerk), Limburg bleef tot omstreeks 1900 een overwegend agrarisch
gewest met gemengde bedrijven.
Met de mijnbouw kwam de echte industrialisatie van Zuid-Limburg op gang. De
oorsprong van de Limburgse mijnen ligt in de middeleeuwen, toen in het dal van de
Worm bij Kerkrade in mijnen van geringe omvang steenkolen werden gewonnen.
De grootschalige winning van steenkool begon in het laatste decennium van de 19de

Wegkapel op een kruising van wegen bij Arensgenhout (1991)
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eeuw. Omstreeks 1950 beleefde de Limburgse steenkoolproductie haar hoogtepunt.
Er werkten toen meer dan vijftigduizend mijnwerkers en in de ondersteunende
bedrijven was een vergelijkbaar aantal arbeiders aan het werk. Deze monocultuur
brak Zuid-Limburg ernstig op toen de regering in 1965 besloot de mijnen te sluiten
omdat ze niet meer winstgevend waren. De Limburgse kolenlagen waren te dun en
steenkool uit het buitenland, olie, aardgas waren veel goedkoper. Zuid-Limburg
kende tussen 1970 en 1990 een veel hoger werkloosheidspercentage dan Middenen Noord-Limburg. Gericht regerings- en provinciaal beleid van stimulering, spreiding
en differentiatie van industrie heeft de situatie aanzienlijk verbeterd.
De Limburgse bevolking groeide in de 20ste eeuw van 280.000 naar ruim één
miljoen. In Noord- en Midden-Limburg werden grote stukken heide eerst bebost en
later geschikt gemaakt voor de landbouw. Mijnen, nieuwe huizen, fabrieken, wegen,
kanalen en spoorwegen eisten steeds meer grond voor zich op. Na de Tweede
Wereldoorlog, waarin de Duitsers veel kerktorens hadden opgeblazen en zowel
huizen als kerken door oorlogshandelingen grote schade hadden geleden, ontstond
een ware golf van bouwactiviteiten. Toch heeft Limburg voor velen haar charmes
behouden. Het heuvelachtige Zuid-Limburg met idyllische dorpjes trekt veel toeristen,
evenals de grote vakantieparken in Noord-Limburg en het plassengebied in
Midden-Limburg: een overblijfsel van decennia lange grindwinning.
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Stijl en verschijningsvorm
Inleiding
Elk gebouw heeft een eigen vorm, indeling en decoratie en is op een bepaalde wijze
geconstrueerd met de beschikbare bouwmaterialen. Al die elementen zijn in de loop
der tijd aan verandering onderhevig. Als vingerafdrukken van hun tijd tonen ze
gezamenlijk een architectonische ontwikkeling, waarin smaak en functie, ofwel stijl
en verschijningsvorm bepalend zijn. Om de belangrijkste in dit boek gebruikte
architectonische termen in een breder kader te plaatsen, wordt in dit hoofdstuk de
stilistische ontwikkeling beknopt geschetst. Er is daarbij gekozen voor een
naamgeving conform Bouwstijlen in Nederland 1040-1940 (tweede druk 2000) en
de Architectuur- en tuinstijlen thesaurus van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
De begrippen intentie en verwatering verdienen hier enige aandacht. Vormen zijn
zelden louter decoratie. Niet altijd kan achteraf de intentie worden achterhaald, maar
veel vormcombinaties zijn bewust met een bepaalde betekenis

De 12de-eeuwse kruisbasiliek van Sint Odiliënberg, met zijn koortorens en apsiden voorzien van
rondboogvensters, is een voorbeeld van de romaanse bouwkunst (1894)

toegepast. Verwatering treedt op als het uitdrukkingsmiddel sleets wordt. Hiermee
hangt samen een onderscheid tussen een bovenstroom met toparchitectuur, waarin
de makers zich zeer bewust zijn van hun vormentaal, en een onderstroom waarin
deze minder duidelijk aanwijsbaar is. Het onderscheid wordt veelal bepaald door de
beschikbare financiële middelen die, indien ruim voorhanden, tot stijlzuivere
architectuur kunnen leiden, terwijl men zich in andere gevallen moet beperken tot
het realiseren van gebouwen met stilistische invloeden of ontwerpen waarin slechts
details in stijl aanwijsbaar zijn. De trendsettende bovenstroom krijgt in dit boek ruime
aandacht, maar de trendvolgende onderstroom wordt niet vergeten. Immers, het gros
van de gebouwde omgeving behoort tot deze laatste categorie.

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

19

Romaans en gotiek
Uit het eerste millennium van onze jaartelling zijn nagenoeg geen zichtbare resten
bewaard. Wel stamt een deel van het schip van de kerk te Mesch uit de 9de eeuw.
De uit de 11de of 12de eeuw daterende St.-Catharinakapel te Lemiers geeft een goed
beeld hoe een eenbeukige romaanse dorpskerk eruit gezien heeft. Het beeld van de
vroeg-romaanse bouwkunst in Limburg wordt bepaald door zes forse kloosterkerken.
De oudste en belangrijkste is de St.-Servaasbasiliek te Maastricht waarvan het schip
in 1039 werd gewijd. De kerk heeft een oostkoor geflankeerd door twee torens (derde
kwart 12de eeuw) en een imposant westwerk met Keizerzaal (tweede helft 12de
eeuw). Ook van groot belang is de O.L. Vrouwebasiliek te Maastricht met haar rijzige
en massieve westwerk (begin 11de eeuw, verhoogd 12de eeuw) en een door twee
torens geflankeerd koor (derde kwart 12de eeuw). De derde belangrijke kerk is de
abdijkerk van Rolduc bij Kerkrade, voorzien van een klaverbladvormig koor met
crypte (gewijd 1108) en een 12de-eeuws schip met westwerk. Bijzonder aan de
romaanse kruisbasiliek te Susteren is de uit de tweede helft van de 11de eeuw
stammende uitwendige crypte, die mogelijk geïnspireerd is op de in 1059 gewijde
‘aussenkrypta’ van de St.-Liudgerkerk te Essen-Werden (D). De 12de-eeuwse
romaanse kruisbasiliek van Sint Odiliënberg wordt gekenmerkt door de beide slanke
torens die het koor flankeren. Van de Stiftskerk te Thorn ten slotte dateert de
onderbouw van het westwerk uit de 12de eeuw. De uit de 11de of 12de eeuw daterende
St.-Catharinakapel te Lemiers geeft een goed beeld van een eenbeukige romaanse
dorpskerk.
De O.L.-Vrouwe-Munsterkerk te Roermond (gesticht 1218), met haar kenmerkende
vieringtoren, is het eerste grote voorbeeld van de laat-romaanse bouwkunst. Het
rond 1250 opgetrokken koor van de kerk te Limbricht, met driepasbogen bij de
vensters, is eveneens laat-romaans. Uit deze periode dateren ook kerktorens te
Afferden, Bergen en Heel. Eveneens romaans zijn de Heerlense Schelmentoren (12de
eeuw) en de Maastrichtse Helpoort (midden 13de eeuw).
De overgang naar de gotiek wordt gevormd door het vroeg-13de-eeuwse
Bergportaal te Maastricht, dat op Franse voorbeelden is geïnspireerd. Vroeg-gotisch
is ook het 13de-eeuwse koor van de kerk te Herkenbosch met inwendig een zesdelig
kruisribgewelf. Rond 1300 kwam het koor van de kerk te Wessem tot stand. Goede
voorbeelden van de klassieke gotiek zijn de beide Maastrichtse bedelordekerken
(dominicanenkerk en minderbroederkerk), gebouwd tegen het eind van de 13de eeuw
met rijzige koren, stenen gewelven en luchtbogen. Ze hebben ronde zuilen van
Naamse steen met zogeheten Maaskapitelen, waarvan de kelk is omgeven door een
krans van
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De uit de 12de eeuw daterende romaanse abdijkerk van Rolduc bij Kerkrade heeft inwendig een
geleding met afwisselend zuilen en pijlers

Het koor van de oude St.-Salviuskerk te Limbricht (circa 1250), voorzien van driepasbogen bij de
vensters, is een voorbeeld van laatromaanse bouwkunst (1952)
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In het interieur van de St.-Brigidakerk te Noorbeek (15de eeuw) zijn de zuilen voorzien van zogeheten
Maaskapitelen met gebeeldhouwde waterlelie- en irisbladeren (1989)

waterlelie- en irisbladeren. Andere gotische kerken met Maaskapitelen zijn de
14de-eeuwse Grote Kerk te Sittard en de Stiftskerk te Thorn, en de 15de-eeuwse
parochiekerken te Grathem, Roggel en Heel. Opvallend rijzig is de 14de-eeuwse
St.-Bartholomeuskerk te Meerssen, die door zijn ruimtewerking wel als het pronkstuk
van de Maasgotiek wordt beschouwd. Andere belangrijke gotische kerken zijn de
kathedraal van Roermond en de St.-Martinuskerk te Venlo, beide vroeg-15de-eeuws.
In de loop van de 15de eeuw verrezen diverse laat-gotische kerken, waaronder de
pseudobasiliek St.-Petrus Bandenkerk te Venray en de hallenkerk St.-Martinuskerk
te Weert. Invloed van de Brabantse gotiek komt vooral tot uiting bij enkele kerktorens,
zoals die van de Janskerk in Maastricht, waarvan de achtzijdige lantaarn rond 1485
werd voltooid. Andere opvallende torens zijn die te Sittard, Weert (onderbouw) en
vooral de in 1467 begonnen toren te Nederweert. Voorbeelden van laat-gotische
bouwkunst zijn verder het koor van de kerk te Neeritter, de Weertse Paterskerk en
de kerken te Echt en Broekhuizervorst.
Van de profane gotische bouwkunst resteren vooral in de grote steden enkele
voorbeelden, zoals het Dinghuis en het Spaans Gouvernement te Maastricht, alsmede
onderdelen van - later verfraaide - kastelen zoals Schaloen te Oud-Valkenburg. Een
goed voorbeeld is het vermoedelijk van 1548 daterende huis Hasselholt te Ohé met
laat-gotische korfboognissen en trapgevels voorzien van overhoekse pinakels.
Vergelijkbare laat-gotische trapgevels bevinden zich te Roermond (Brugstraat 7;
circa 1520), Gennep (Molenstraat 9-11; circa 1525) en te Venlo het vermoedelijk in
1521 gebouwde Romerhuis.

Renaissance en maniërisme
In het tweede kwart van 16de eeuw paste men de eerste renaissance-vormen in ons
land toe. Deze uit de klassieke oudheid afgeleide vormen werden in de loop der tijd
geregeld herschikt en aangepast. Het belangrijkste voorbeeld van de vroege
renaissance is het prins-bisschoppelijk paleis te Luik (1526-'40). Bouwmeester
Arnold van Mulcken gebruikte hier - mogelijk Spaans beïnvloede - kandelaberzuilen
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met laat-gotische en renaissance-details. In Maastricht werden vergelijkbare
kandelaberzuilen toegepast in de arcade aan de binnenplaats van het Spaanse
Gouvernment bij de verbouwing in 1545-'46. Ook aan de binnenplaatszijde van
kasteel De Bongard te Bocholtz bevinden zich vergelijkbare zuilen (circa 1550) in
deze Luikse variant van de vroege renaissance. Het stadhuis te Venlo heeft een poortje
met een korfboog en composiete zuilen, geplaatst bij een verbouwing in 1564-'66.
Het van 1588 daterende huis Grote Kerkstraat 19-21 te Venlo toont een voor
(Opper)-Gelre karakteristieke combinatie van laat-gotische korfbogen met een
renaissancistische in- en uitgezwenkte topgevel.
Als gevolg van de Opstand bleef dit huis één van de schaarse bouwactiviteiten in
Limburg in die periode. Gebouwd werd er weer na circa 1590 in een stijl die

Het rond 1550 gebouwde kasteel De Bongard te Bocholtz is uitgevoerd in een overgangsstijl tussen
gotiek en vroege renaissance
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De voorgevel van het Schippershuis te Urmond (1612) is een goed voorbeeld van de - voor het
maniërisme kenmerkende - band- en rolwerkgevels

maniërisme heet; een assimilatie van Italiaanse renaissance-vormen en de traditionele
bouwwijze. Kenmerkend voor deze stijl zijn de afwisseling van baksteen met
natuursteenlagen en het band- en rolwerk. Een belangrijk voorbeeld is de verbouwing
van het Venlose stadhuis in 1597-1601 onder leiding van Willem van Bommel. Banden rolwerk zijn goed te zien aan de poort aan de achterzijde. Vergelijkbaar is het
door Van Bommel ontworpen stadhuis te Gennep (1612-'17). Een vereenvoudigde
vorm van deze band- en rolwerkgevels tonen de in- en uitgezwenkte topgevels van
de Latijnse School te Venlo (1611), het Schippershuis te Urmond (1612), het Jacob
Kritzraedthuis te Sittard (1620) en kasteel Heijen. Andere maniëristische voorbeelden
zijn het poortpaviljoen van kasteel Mheer (1612) en de achtergevel van huis De
Guasco te Valkenburg.
Gebouwen met bakstenen gevels voorzien van natuurstenen speklagen en Naamse
steen voor de vensters worden wel aangeduid als voorbeelden van Maaslandse
Renaissance. Het gaat echter eerder om een Maaslandse bouwwijze, waarbij de stijl
wordt bepaald door maniëristische topgevels dan wel classicistische kolossale
pilasters. Zo is het Maastrichtse Grauwzusterklooster (circa 1640) met zijn band- en
rolwerk een duidelijk maniëristisch voorbeeld van de Maaslandse bouwwijze.
Kenmerkend voor Zuid-Limburg is het fries met consoles en daartussen sierelementen,
zoals bij Lenculenstraat 34 te Maastricht (circa 1640). Het Maastrichtse
Faliezusterklooster (1647) is een voorbeeld van het laat-maniërisme. Andere
voorbeelden daarvan zijn het huis De Ridder aldaar (circa 1650) en de kastelen
Limbricht (circa 1630), Eijsden (1631), Neubourg (1636) en Hoensbroek (1640).
Ook de in- en uitgezwenkte topgevels hebben een lange traditie; zo dateert die
van de schepenbank te Neer van 1667. Een eenvoudiger variant is de gezwenkte
topgevel die vanaf het eind van de 17de eeuw regelmatig voorkomt, zoals bij de
kapellen te Maasbree (1695) en Kamp bij Bergen (1715), alsmede bij de Meussenhof
te Cadier en Keer (1715). Deze gevels worden ook wel krulgevels genoemd. Fraaie
voorbeelden hebben de boerderijen Hoofdstraat 3 te Schimmert (1709) en Vroenhof
31-33 te Houthem-Sint Gerlach (1730).

Classicisme, barok en Lodewijkstijlen
Na het midden van de 17de eeuw komt de nadruk te liggen op symmetrische
gebouwen met frontons en pilasters. Het mooiste voorbeeld van deze classicistische
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stijl is het stadhuis van Maastricht (1659) naar ontwerp van Pieter Post en (gewijzigd)
uitgevoerd door stadsbouwmeester Cornelis Pesser. Opmerkelijk is ook de Herv.
kerk te Gennep, gebouwd in 1661 tijdens het bewind van Johan Maurits van
Nassau-Siegen, voor wie Post ook werkte. Het huis Kleine Gracht 31 te Maastricht
kreeg in 1659 kolossale pilasters naar plannen van Cornelis Pesser. Opmerkelijk is
ook het Spaans Leenhof te Valkenburg (1661) met een eigenzinnige combinatie van
maniëristische details en classicistische kolossale pilasters. Vergelijkbaar zijn de
pilasters van het ingangspaviljoen van huis Cartils bij Wijlre (circa 1660). Ook de
Herv. kerk van Urmond (1685) is classicistisch van vorm. Met zijn pilasterloze
middenpartij met fronton komt kasteel Arcen (circa 1700) het dichtst bij wat wel de
strakke stijl van het classicisme wordt genoemd. Dit geldt ook voor het Prinsenhof
te Roermond (1683), uitgevoerd met fronton en met een poortje. Het gebruik van
natuurstenen vensteromlijstingen onderstreept het classicistische karakter, zoals ook
het geval is bij het huis met de Stenen Trappen te Roermond (1666), de beste
representant van de classicistische stijl in de Maaslandse bouwwijze.
Stijlinvloeden uit de omringende landen hebben geleid tot gebouwen in de stijl
van de Zuid-Nederlandse barok. Tot de eerste fase daarvan behoren enkele gebouwen
met een overwegend Vlaamse invloed, zoals de Maastrichtse jezuïetenkerk (1606)
naar ontwerp van Pieter Huyssens. Zwaarder van vorm en barokker van decoratie is
de augustijnenkerk aldaar (1659). Vergelijkbaar daarmee is de gevelopbouw van de
dominicanenkerk te Sittard (nu St.-Michaëlskerk), eveneens uit 1659. Na de Spaanse
Successieoorlog kwamen de Spaanse gebieden in 1716 in Oostenrijkse handen en
dat luidde de tweede fase van de Zuid-Nederlandse barok in. Het mooiste voorbeeld
daarvan is de St.-Gerlachkerk te Houthem-Sint Gerlach, die in 1720-'27 werd
vernieuwd en in 1751 rijke rococo-vormen kreeg in de Oostenrijks-Habsburgse
traditie.
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Het Huis met de Stenen Trappen te Roermond (1666) is het beste voorbeeld van de classicistische
stijl in de Maaslandse bouwwijze

De uit 1659 daterende voorgevel van de dominicanenkerk (nu St.-Michaëlskerk) te Sittard is een
representant van de Zuid-Nederlandse barok (1928)

Hetzelfde geldt voor de Caroluskapel te Roermond (1759) en het in vergelijking
soberder uitgevoerde interieur van de Stiftskerk te Thorn (rond 1780). Een aparte
groep wordt gevormd door de kerken met een Duitse invloed, zoals de sobere barokke
kerk te Eys (1732) naar ontwerp van Johann Conrad Schlaun. Ook te Wittem ontwierp
hij een kerk (1729), met Johann Joseph Couven als uitvoerend architect. De
laatstgenoemde ontwierp het koor van de kerk te Oud-Valkenburg (1757).
Aan het eind van de 17de eeuw verschoof het culturele zwaartepunt in Europa van
Italië naar Frankrijk en het Franse hof. De Nederlandse architectuur van de 18de
eeuw wordt daardoor beïnvloed en wordt doorgaans ingedeeld in drie Lodewijkstijlen.
Tot 1740 gaat het om de zware, maar symmetrische en decoratieve vormen van de
Lodewijk XIV-stijl, gevolgd door de Lodewijk XV-stijl of rococo, met zijn zwierige
asymmetrische rocaille-motieven. Van 1775 tot 1815 kenmerkt de vormgeving zich
door de
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Een sober barokinterieur heeft de in 1732-'34 naar plannen van Johann Conrad Schlaun gebouwde
St.-Agathakerk te Eys (1982)

elegante, slanke en symmetrische vormen van de Lodewijk XVI-stijl, later overgaand
in de empire-stijl.
Lodewijk XIV-decoraties vertonen de rijke ingangspartij van huis de Crassier te
Maastricht (1708), de toegangspoort van de Hof van Tilly te Maastricht (1714) en
de koetspoort van het huis Michiels van Kessenich te Roermond (circa 1730). De
van buiten sobere Waalse kerk te Maastricht (1732) en Lutherse kerk te Vaals (1732)
hebben beide een interieur met Lodewijk XIV-elementen. Kastelen in deze stijl zijn
Vliek bij Ulestraten (rond 1725) en Meerssenhoven bij Itteren (1743).
In Limburg maakt men soms een nader onderscheid door te spreken van (Luikse)
régence - genoemd naar de regent Philippe d'Orleans (1715-'23) - als het gaat om
asymmetrische rococo-elementen binnen een symmetrische omlijsting. Degelijke in
essentie Lodewijk XV-vormen zijn te zien aan Capucijnerstraat 57-59 te Maastricht.
Een bijzonder fraai voorbeeld van Lodewijk XV-stijl of rococo is het interieur van
de bibliotheek in de door Joseph Moretti ontworpen vleugel (1751) in de abdij van
Rolduc bij Kerkrade. Andere voorbeelden zijn de St.-Brigidakapel te Noorbeek
(1772), het huis Kraanpoort

Rijke rococo-vormen vertoont de door Joseph Moretti ontworpen bibliotheekvleugel (1751) van de
abdij Rolduc bij Kerkrade
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De Cereshoeve te Vaals (circa 1777) heeft een pronkrisaliet met vroege Lodewijk XVI-vormen

1 te Roermond (1764) en te Maastricht de huizen Henric van Veldekeplein 29 (rond
1760) en Stokstraat 17 (1773). Moretti ontwierp te Vaals in Lodewijk XV-stijl de
huizen Clermond (1761) en Haus im Bau (circa 1777). De bij laatstgenoemde
gelijktijdig gebouwde Cereshoeve heeft een pronkrisaliet met vroege Lodewijk
XVI-vormen. Het rijkste voorbeeld van Lodewijk XVI-stijl is huis Soiron te
Maastricht (1785). Andere voorbeelden zijn de grote huizen Goedenraad bij Eys
(vanaf 1777), Cortenbach bij Voerendaal (1776), huis Obbicht (1778) en het huis
Bloemendal te Vaals (1791). Een overgang tussen Lodewijk XVI-stijl en empire-stijl
is te zien bij huis Amstenrade (1774), dat is voorzien van exterieurs in Lodewijk
XVI-stijl en een interieur met enkele na 1806
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Het Maastrichtse Generaalshuis (1804-'05) is voorzien van details in empire-stijl

gemoderniseerde vertrekken in empire-stijl. Voorbeelden van empire-stijl zijn het
Generaalshuis te Maastricht (1804) en de huizen Raath te Bingelrade (1804) en
Retersbeek (circa 1818).

Neoclassicisme en eclecticisme
Pas enige jaren na de vorming van de Verenigde Nederlanden (1815) trok de economie
aan. Met de empire-stijl ontstond een hernieuwde oriëntatie op de klassieke vormen,
met name de strengere Griekse. Dit leidde tot een stijl die we nu neo-Grec noemen
en die rond 1850 overging in het neoclassicisme. De krachtig vormgegeven
classicistische ingangspartij van het Tweede Minderbroederklooster te Maastricht
na de verbouwing tot Paleis van Justitie (1825-'29) is een goed voorbeeld van
neo-Grec. Een ander voorbeeld is de toegangspoort van de aardewerkfabriek ‘De
Sphinx’ te Maastricht (circa 1840). Ook enkele grote nieuwe huizen verrezen in
neoclassicistische stijl, zoals huis Bocholz te Roermond (1820), het landhuis De Koel
bij Venlo (1821) en Kasteel Oost bij Valkenburg (1830).
De wettelijke gelijkstelling van de godsdiensten leidde ertoe dat er diverse nieuwe
kerken verrezen. In eerste instantie waren dat enkele kleine protestantse kerken
(Leopoldskerkjes) die nodig waren omdat de katholieken op diverse plaatsen weer
de volledige beschikking kregen over de plaatselijke hoofdkerk, zoals te Stevensweert
(1822), Beek (1835) en Meerssen (1836). De Herv. kerk Blitterswijck (1828) heeft
nog overwegend een empirekarakter. De door J.L. Lemmens ontworpen synagoge
te Meerssen (1851) is een goed voorbeeld van een sober neoclassicistisch zaalgebouw.
Ook nieuwe katholieke kerken verrezen in neoclassicistische stijl, waaronder de door
M. Soiron ontworpen kerken te Sibbe (1843) en Bemelen (1845), alsmede de door
A. Klausner gebouwde kerk te Wijlre. Het meest karakteristiek zijn de door J.H.J.
Dumoulin ontworpen kerken, zoals te Voerendaal (1842), Roosteren (1843), Epen
(1847) en Elsloo (1848). Andere opvallende voorbeelden zijn de Mariakapel te Catsop
bij Elsloo (1848) en de missiekapel te Heythuysen (1850) met een dorisch tempelfront.
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Classicistische vormen gecombineerd met rondbogen en wenkbrauwen worden
ook wel aangeduid als romantisch classicisme of ‘Rundbogenstil’. Het woonhuis
Swalmerstraat 104 te Roermond (1851) uitgevoerd met wenkbrauwen is hiervan een
voorbeeld. Wenkbrauwen zijn eveneens te zien aan het Huis van Arrest te Roermond
(1857) en het raadhuis te Wessem (1859).
Naarmate meer stijlinvloeden naast elkaar zijn toegepast, is het moeilijker te
bepalen of het nog om neoclassicisme of om eclecticisme gaat. Eclecticisme is het
op een originele wijze verwerken van de beste elementen uit vroegere stijlen. In de
praktijk gaat het veelal om gebouwen met een neoclassicistische hoofdvorm, waarbij
de geprefabriceerde decoratieve elementen als consoles en vensteromlijstingen het
eclectische karakter bepalen. Goede voorbeelden zijn het woonhuis Swalmerstraat
3 te Roermond (1861) en de bij Maastricht gelegen landhuizen Villa Canne (circa
1860) en Petite Suisse (1880). Uitgesproken eclectisch van vorm zijn de Maastrichtse
sociëteit Momus (1883), het kuurhotel te Vaals (circa 1900) en de theekoepel te
Meerssen (1888). Voorbeelden van eclectische herenhuizen zijn de voor
koffiebranders gebouwde huizen Oelemarkt 10 te Weert (1876) en Kapoenstraat 2
te Maastricht (1882), alsmede de sterk vergelijkbare - Frans aandoende - eclectische
villa's St.-Lambertuslaan 8 te Maastricht (1895) en Wilhelminalaan 1 te Venlo (1901).
Villa's in deze stijl werden nog geruime tijd gebouwd. Wel kunnen andere
stijlinvloeden daarbij de boventoon voeren, zoals bij de fabrikantenvilla's Villa Pierre
te Eygelshoven (1901; jugendstil) en Villa Elise te Steijl (1906; neorenaissance).
Andere opvallende eclectische voorbeelden zijn de Roermondse muziektent (1888),
met romaans aandoende gietijzeren zuilen, en het rijke tweetorenfront met neobarokke
vormen van de kerk te Bunde (1904).
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Neogotiek en neorenaissance
Omstreeks 1830 werd uit Engeland een decoratieve, sterk romantisch getinte vorm
van neogotiek overgenomen, die in Nederland ook wel Willem II-gotiek wordt
genoemd. Het mooiste Limburgse voorbeeld is het station van Valkenburg (1853)
met decoratieve arkeltorentjes en Tudorbogen boven de vensters. Ook bij huize
Oeverberg te Kessel (1870) probeerde men met gotisch aandoende elementen een
middeleeuws karakter te creëren. Dat is nog duidelijker het geval bij huis Aerwinckel
bij Posterholt (1856), een vroeg werk van P.J.H. Cuypers. Kort na 1850 verscheen
de neogotiek, een op 13de-eeuwse Franse voorbeelden geïnspireerde bouwstijl,
waarbij een ‘archeologisch’ zuiver gebruik van gotische vormen werd nagestreefd.
De neogotiek werd bij uitstek de stijl voor rooms-katholieke kerken, waarvan de
bouw na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie (1853) een hoge vlucht nam.
De oudste neogotische kerken zijn van de hand van C. Weber. Het best bewaarde
voorbeeld is zijn kerk te Amstenrade (1852), met gestukadoorde houten
kruisribgewelven en een romantisch-neogotische ingangspartij. Hij ontwierp ook de
kerken te Vijlen (1859) en Geleen (1862). De in Roermond geboren P.J.H. Cuypers
is van groot belang geweest voor de ontwikkeling en verspreiding van de neogotiek.
Zijn eerste grote werk is de St.-Martinuskerk te Maastricht-Wyck. Na enkele
ontwerprondes werd in 1857 begonnen met de bouw van de kerk. In plaats van de
geplande houten overkapping kreeg de kerk stenen gewelven en luchtbogen.
Uiteindelijk bouwde Cuypers twaalf neogotische parochiekerken in Limburg, met
als belangrijkste die te Jabeek (1858), Ospel (1866), Mheer (1876) en als laatste die
te Venlo (1913).
De in Harlingen geboren Joh. Kayser begon zijn carrière als opzichter bij Cuypers
en werd met zeventien kerken de meest productieve kerkenbouwer in Limburg. Zijn
vroegste kerk is die van Maastricht-St. Pieter (1874). Zijn belangrijkste werken telkens met veelkleurige baksteendetails en profielstenen - zijn die te Sittard (1875),
Reuver (1878) en Vaals (1891). Ook de in Tegelen geboren C.J.H. Franssen begon
zijn carrière als opzichter bij Cuypers. Hij ontwierp zijn eerste kerk in 1896
(Swalmen). Zijn belangrijkste kerken staan te Tegelen (1899), Ulestraten (1905),
Einighausen (1906) en Neer (1908). Andere vermeldenswaardige neogotische kerken
zijn die te Ubach over Worms (1869; F.F. van Schoubrouck), Doenrade (1871; A.C.
Bolsius) en America (1891; N.J.H. van Groenendael).
Kloostercomplexen verrezen in de regel eveneens in neogotische stijl, zij het vaak
soberder van vorm en met baksteendetails die ook wel bij de stijl van het neoromaans
en de neorenaissance voorkomen. Het door E. Corbeij
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De O.L. Vrouwe van het H. Hartkerk te Sittard (1875-'77) is een goed voorbeeld van een rijk
gedecoreerde neogotische kerk (1971)

in 1890 ontworpen H. Hartklooster te Reuver is hier een voorbeeld van. Ingetogen
neogotische vormen zijn kenmerkend voor de vaak door Duitse architecten ontworpen
‘Kulturkampf’-kloosters, zoals huize Loreto te Simpelveld (1878; H.J. Hürth) en het
College St. Ludwig te Vlodrop (1905; Th. Borren). Exemplarisch is het missiehuis
St. Michaël te Steijl met zijn eenvoudige kloostergebouwen, maar met een inwendig
rijk uitgevoerde dubbelkerk (1881) in de trant van de Sainte Chapelle te Parijs. Ook
de Kapel in 't Zand bij Roermond (1895; Joh. Kayser) is op deze Parijse kapel
geïnspireerd, zij het enkel op de bovenkerk. Nog tot in de jaren dertig van de 20ste
eeuw bouwde men kerken met op de neogotiek gebaseerde vormen.
Behalve voor kerken werd de neogotiek ook geschikt geacht voor
overheidsgebouwen, zoals het raadhuis annex kantongerecht te Meerssen uit 1867
(C. Weber). Opvallend zijn ook de Rijks Hogere Burger School te Venlo (1887) naar
plannen van J. van Lokhorst, die ook betrokken was bij de uitvoering van de
Teekenschool te Roermond (1905). Kasteel Gronsveld kreeg rond 1880 zijn huidige
neogotische aanzien en ook enkele woonhuizen zijn in deze stijl gebouwd:
Swalmerstraat 49 te Roermond
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Het hoofdgebouw van het psychiatrisch ziekenhuis St. Anna te Venray is gebouwd in chaletstijl en
voorzien van puntgevels met sierspanten

(circa 1870), Boschstraat 92 te Maastricht (1883) en Voorstad 2 te Sittard (1905).
Uitsluitend voor kerken werd een neogotische variant met overwegend neoromaanse
stijlelementen toegepast. Zo is het ontwerp van A.C. Bolsius voor de
O.L.-Vrouwe-Geboortekerk te Ohé (1865) geïnspireerd op de romaanse Munsterkerk
te Roermond. Ook J. Jorna ontwierp in 1895 te Lemiers een kerk in neoromaanse
vormen. Andere opvallende voorbeelden zijn de St.-Lambertuskerk te Maastricht
(1914; J.H.H. van Groenendael) en de St.-Corneliuskerk te Heerlen (1909; J.Th.J.
Cuypers en J. Stuyt). Vooral C.J.H. Franssen bouwde gedurende

De in 1914-'18 gebouwde woninggroep Schaesberg is opgezet als een tuinstad met een karrewielvormig
stratenpatroon

lange tijd kerken in deze vormen, zoals te Linne (1897), Ell (1912), Vlodrop (1929)
en Hegelsom (1932).
Tegen 1875 ontstond de derde belangrijke neostijl, de neorenaissance, die
teruggreep op de (maniëristische) architectuur van de late 16de en vroege 17de eeuw.
Deze stijl werd bij uitstek passend gevonden voor raadhuizen, zoals te zien is te
Ottersum (1902) en Kerkrade (1912). Bijzonder rijk uitgevoerd zijn de raadhuizen
te Venray (1884; Joh. Kayser), Echt (1887; J. Speetjens) en Horst (1890; J. Jorna).
Kayser ontwierp ook de openbare lagere school te Venlo (1883) in deze stijl. Van
de hand van Speetjens is het rijke herenhuis Schuitenberg 45 te Roermond (circa
1901). Jorna was verantwoordelijk voor het Klein College te Roermond (1890) en
het Broederenklooster te Venlo (1894). Jorna was verder uitvoerend architect bij het
in neorenaisance-stijl opgetrokken hoofdgebouw van het ursulinenklooster te Eijsden
(1899). Andere rijke voorbeelden zijn het belastingkantoor te Venlo (1888), de
herenhuizen Wilhelminasingel 76-80 te Maastricht (1890) en de villa's Puteanus te
Venlo (1893) en Maria te Tegelen (1894). Ook werd de stijl passend geacht voor
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protestantse kerken, zoals de aan Cuypers toegeschreven Herv. kerk te Valkenburg
(1891) en - als laat voorbeeld - die te Kerkrade (1923).
De chaletstijl - met zijn op de houtbouw geïnspireerde decoraties - werd geregeld
in combinatie met neorenaissance-elementen toegepast. Een vroeg voorbeeld is de
verbouwing van huis De Raay te Baarlo kort na 1850. De mooiste voorbeelden zijn
het door Cuypers ontworpen kuurhotel te Valkenburg (1892), de douanepost aan de
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weg naar Neerkanne (B) bij Maastricht (1894) en het hoofdgebouw van het
psychiatrisch ziekenhuis St. Anna te Venray (1908). Voorbeelden van woonhuizen
met chaletstijl-elementen of sierspanten zijn het dubbele herenhuis Grote Kerkstraat
11-13 te Roermond (1887) en de villa's Havenstraat 17 te Maasbracht (circa 1895)
en Sint Lambertuslaan 10 (1915) te Maastricht.

Jugendstil, rationalisme en nieuw historiserende stijl
Omstreeks de eeuwwisseling maakten de neostijlen gaandeweg plaats voor andere
stromingen. Een toenemend geloof in de vooruitgang stond aan de wieg van een
nieuwe stijl, met vormen gebaseerd op gestileerde plantaardige motieven: de art
nouveau of jugendstil. De art nouveau kent een wat zwieriger vormgeving dan de
meer geometrische jugendstil, die in Nederland beter aansloeg.
Een bijzonder voorbeeld van de geometrische variant van de jugendstil is het
jachtslot Mookerheide bij Mook. Het werd in 1902-'05 gebouwd als een
‘Gesamtkunstwerk’ naar ontwerp van O. Leeuw. Zwieriger van vorm en met opvallend
stucwerk is het in 1911 door F. Dupont ontworpen winkelpand van Janssens-Höppener
te Roermond. Al in 1905 ontwierp hij een winkel met in de pui een vertaling in hout
van het karakteristieke zweepslagmotief. Jugendstil-elementen heeft ook de in
1900-'01 nieuw gebouwde voorgevel van het stadhuis te Valkenburg. Vaak draagt
het gebruik van harde, lichtgekleurde of geglazuurde baksteen bij aan het
jugendstil-karakter, dat anders enkel in details op zou vallen. Dit geldt voor het uit
1901 daterende woonhuis Spoorweglaan 7 te Maastricht, het door P. Rassaerts in
1902 ontworpen Metropolecomplex te Venlo en het hoekpand Industriestraat 84-86
te Spekholzerheide (1909).
In navolging van het gedachtegoed van Ebenezer Howard ontstonden ook enkele
tuindorpen, waartoe Griendtsveen (1897-1903) gerekend kan worden. Mogelijk
geïnspireerd door de Krupp-siedlung bij Essen liet de familie De Wendel voor de
mijnwerkers in hun Oranje-Nassaumijnen woningcomplexen met kleine tuinen
bouwen, zoals Musschemig (1905-'18) en Rennemig (1914-'18) bij Heerlen, alsmede
de rond een karrenwielvormig stratenpatroon gegroepeerde mijnwerkerskolonie
Schaesberg (1914-'18).
Aan het rationalisme is vooral de naam van H.P. Berlage verbonden. Kenmerkend
zijn een rationele vormentaal en robuuste bakstenen bouwvolumes. Berlage zelf heeft
geen gebouwen in Limburg ontworpen. Wel is de plattegrond van de door A.J.N.
Boosten en J. Ritzen ontworpen Maastrichtse koepelkerk (1921-'22) geïnspireerd op
Berlages ontwerp voor het ‘Pantheon der Menschheid’
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Het in 1911 door J. Dupont ontworpen winkelpand Janssens-Höppener vertoont opvallende
jugendstil-vormen (1976)

(1915). Vooral sobere en doelmatige gebouwen verrezen in deze rationalistische stijl,
zoals te Roermond het kantoor voor belastingen (1908) en te Maastricht de
Tapijnkazerne (1916). G.W. van Heukelom ontwierp ook de stations van Simpelveld
(1908) en Weert (1912) in deze strakke, verzorgde stijl.
Als reactie op de jugendstil en het rationalisme ontstond een stroming die wordt
aangeduid als nieuw historiserende stijl (of heroriëntatie). De vormgeving sloot aan
bij de internationale traditie van barok en classicisme. Deze stijl werd vooral toegepast
bij kantoorpanden, villa's en landhuizen en er zijn onder meer Engelse en Duitse
invloeden in te onderscheiden. De Engelse invloed staat bekend als cottagestijl
(landhuisstijl) en de Duitse als ‘Um 1800’-stijl. Naar plannen van M.N. Ramakers
verrezen in 1911-'12 bij Cadier en Keer de twee gebouwen van het voogdijgesticht
Huize St. Jozef: in een robuuste - en op classicistische vormen geïnspireerde architectuur. Vergelijkbare vormen werden ook toegepast bij scholen, zoals de
vroedvrouwenschool te Heerlen (1920) en de forse lagere scholen te Tegelen (1916),
Roermond (1922) en Rimburg (1922). In ‘Um 1800’-vormen uitgevoerd zijn de
Kerkraadse Handelsbank (1919) en het filiaal van de Nederlandsche Bank te
Maastricht (1920). Ook voor raadhuizen werd deze sobere maar statige architectuur
passend geacht, getuige de raadhuizen te Grevenbicht (1916), Brunssum (1919) en
Geleen (1922). Voorbeelden van grote villa's in deze stijl zijn de villa Marijke te
Venlo (1910) en te Heerlen de villa's Haex (1913) en Zomer-
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weelde (1913); de laatstgenoemde is ontworpen door J.W. Hanrath. Te Meerssen
liet de Hengelose machinefabrikant D.W. Stork het zomerhuis Bunderstraat 32 (1918)
bouwen met een plattegrond in Engelse cottagestijl. Het ‘kasteel’ Geulzicht bij Berg
en Terblijt (1918) heeft een interieur in Engelse landhuisstijl. Uitwendig wordt het
echter gekenmerkt door op de Engelse neogotiek geïnspireerde vormen.

Expressionisme, functionalisme en traditionalisme
Na de Eerste Wereldoorlog werd vooral in Amsterdam veel volkswoningbouw
gerealiseerd in een expressieve baksteenarchitectuur, waarin de structuur van de
hoofdvorm voorop stond. De hieruit voortvloeiende stijl staat bekend als
expressionisme, maar wordt ook Amsterdamse School genoemd. Een van de
voormannen, J.M. van der Mey, liet op de Snijdersberg bij Geulle voor zichzelf een
expressionistische villa bouwen. Een letterlijk hoogtepunt is de door J. Wielders
ontworpen watertoren te Schimmert (1926-'27), die tevens als uitkijktoren kon dienen.
In dezelfde stijl ontwierp hij een patronaatsgebouw te Heerlen (1920), een school te
Sittard (1924) en een kerk te Reijmerstok (1922). J.H.J. Kayser (zoon van Joh. Kayser)
bouwde kerken met expressionistische elementen, nog schuchter bij de H. Hart van
Jezuskerk te Venlo (1921) en meer overtuigend bij de St.-Hubertuskerk te Maastricht
(1924). Andere expressionistische voorbeelden zijn het bisschoppelijk archief te
Roermond (1921) en het warenhuis Vroom & Dreesman te Venlo (1930; O. Leeuw).

De Maastrichtse H. Hart- of Koepelkerk (1921-'22), ontworpen door A.J.N. Boosten en J. Ritzen, is
geïnspireerd op Berlages ontwerp voor het ‘Pantheon der Menschheid’ (1915) en uitgevoerd met
expressionistische details

Strakker van vorm is het zakelijk (of kubistisch) expressionisme met krachtige
bouwvolumes van baksteen en met platte daken. Deze stijl ontstond onder invloed
van het werk van W.M. Dudok. Naar ontwerp van J.H.W. Leliman verrees in 1924
het hoofdkantoor van de Staatsmijn Maurits te Geleen, dat is voorzien van
strokenvensters en halfronde erkers bij de ingang. J. Wielders ontwierp in deze stijl
kerken te Nieuwenhagen (1919), Heerlen-Schandelen (1927) en Rothem (1928).
Andere gebouwen van zijn hand zijn de lagere school te Susteren (1921) en het
waterpompstation te Geulle (circa 1926). J.H.J. Kayser bouwde in Venlo de
gemeentespaarbank (1929) en het herstellingsoord ‘Mutsaersoord’ (1929). Ook het
politiebureau (1928) en het veilinggebouw aldaar (1928; J. Grubben) zijn voorbeelden
van deze stijl, evenals de villa Weisterbeek te Horst (1921; J. van Dullaart), Villa
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Antonelly te Swalmen (1931; L. Noten) en de villa's Heirstraat 17 te Beek (1932;
S.J. Dings) en Nieuwstraat 2 te Amstenrade (1933; L. Fiddelers).
Decoratieve onderdelen uit die tijd worden wel tot de art déco gerekend,
bijvoorbeeld de rond 1925 gebouwde winkelpuien van Grote Straat 32 te Maastricht,
Beekstraat 62 te Meerssen en de Coöp. winkel te Roermond.
Tussen 1920 en 1935 kwam de internationale moderne stijl tot ontwikkeling, in
Nederland bekend onder de naam functionalisme of Het Nieuwe Bouwen. De
kenmerkende elementen als wit gepleisterde gevels, stalen ramen en platte daken
werden in Limburg voor het eerst toegepast bij de Nedinsco-fabriek te Venlo (1921).
Ook Wielders liet zich in deze stijl niet onbetuigd, gezien zijn scholen in Schinveld
(1932) en Sittard (1934). Een ander opvallend voorbeeld is het Groene Kruisgebouw
te Brunssum (1934; J.L.M. Willems). De in dit verband het meest tot de verbeelding
sprekende architect is wel F.P.J. Peutz die in de vormgeving van een gebouw de
functie daarvan liet meespelen. Duidelijk functionalistisch zijn het dubbele herenhuis
Casa Blanca te Houthem-Sint Gerlach (1929) en zijn eigen woonhuis Oude Lindestraat
1 te Heerlen (1931). Ook bij het retraitehuis (1932) en het Glaspaleis Schunck (1933)
aldaar koos hij voor onverbloemd functionalisme. Het Heerlense raadhuis (1940) dat een solide bestuur moest uitstralen - bouwde hij in een functionalistische stijl
met classicistische elementen. Voor zijn na-oorlogse kerken te Posterholt (1950) en
Meijel (1953) gebruikte hij bewust een traditionelere vormentaal, terwijl de
koepelkerken aan de randen van Heerlen (1952) en Roermond (1956) vooral
functionalistisch ogen.
Naast het functionalisme ontstond in de jaren twintig het traditionalisme, ook wel
bekend als de Delftse School. Niet de strakke lijnen en het platte dak, maar de
traditionele baksteenbouw en het hoogopgaande dak stonden centraal.
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In Houthem-Sint Gerlach ontwierp F.P.J. Peutz in 1929 in functionalistische stijl het dubbele herenhuis
‘Casa Blanca’

Duidelijke voorbeelden hiervan zijn de raadhuizen te Grubbenvorst (1938) en Arcen
(1949) van A.J. Kropholler. Ook op andere plekken verrezen vergelijkbare - sobere
degelijkheid uitstralende - traditionalistische raadhuizen, zoals te Urmond (1937; A.
Swinkels), Swalmen (1938; J. Franssen), Sint Odiliënberg (1938; J. Franssen) en
Oirsbeek (1938; W. Schelberg). De kerk te Hout-Blerick (1933), naar ontwerp van
A.J. Rats, is een goed voorbeeld van traditionalistische kerkenbouw, evenals die van
J. Coumans te Milsbeek bij Gennep (1930). De kerken van H.W. Valk hebben door
hun brede en gedrongen vorm inwendig een centraliserende werking, zoals te zien
is bij de kerken te Panningen (1930) en te Kronenberg bij Sevenum (1931).
Geïnspireerd door deze architectuur ontstond in Horn (1936) een kerk van S.J. Dings.
Ook bij overheidsgebouwen bediende men zich van deze stijl, met als mooiste
voorbeeld het Gouvernementshuis te Maastricht (1935). Het ontwerp van G.C. Bremer
is geïnspireerd op de architectuur van Italiaanse palazzo's maar dan uitgevoerd in uit
Limburg afkomstige bouwmaterialen. In 1938 verrezen traditionalistische postkantoren
te Venlo en Weert. Ten behoeve van de kazerne in Weert (1938) ontwierp A.J.N.
Boosten de ‘garnizoenskerk’ (1939) in traditionalistische stijl. Deze kerk is
karakteristiek voor een reeks opvallende kerken van zijn hand. Vergelijkbaar in vorm
met zijn eerste kerk te Eygelshoven (1921) is de verbouwing van de kerk van
Margraten, waar in 1922 dwars op de as van de oude kerk een nieuwe kerk werd
geplaatst. Andere voorbeelden zijn de kerken te Valkenburg (1930), Bleijerheide bij
Kerkrade (1931) en Stein-Kerensheide (1940). De laatste heeft een ronde vieringtoren
met kooromgang. Dit element keert terug in zijn belangrijkste werk, de
St.-Lambertuskerk te Horst (1952).
Ook na de Tweede Wereldoorlog bepaalden het functionalisme en het
traditionalisme het gezicht van de architectuur. Belangrijke bouwwerken uit de
naoorlogse periode zijn in dit boek echter slechts spaarzaam opgenomen; een
uitgebreid overzicht valt buiten het kader ervan. Vermelding verdienen wel de
wederopbouwkerken te Gennep (1953; N. van der Laan, W. Hansen en H. van Hal),
Schaesberg (1954; J.J. Fanchamps), Eind bij Nederweert (1955; P.H. Weegels) en
Siebengewald bij Afferden (1955; P.W. Lerou).
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Het streekeigene
Door de geringere mobiliteit in het verleden komen in de lokale gebruiksarchitectuur
(‘Vernacular’) plaatselijk licht afwijkende vormen voor. Deze verschillen zijn niet
altijd even eenvoudig te benoemen, laat staan te verklaren. Plaatselijke bouwtradities
en bouwmeesters, afgeleide architectuurtheorie en materiaalgebruik spelen hierin
een rol. Bovendien zijn door de immer voortschrijdende bouwkundige erosie
belangrijke voorbeelden verdwenen. Door de kleine verschillen, samen met het
voorkomen of juist ontbreken van bepaalde stijlvormen of groepen bouwwerken,
blijkt het architectonische beeld per provincie te verschillen. In detail beschouwd
heeft elke provincie dan ook een eigen bebouwingskarakteristiek.
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Het processiepark ‘Trans Cedron’ te Oostrum is een van de vele voor Limburg kenmerkende uitingen
van het katholicisme

Opvallend voor Limburg zijn de verderop nog te bespreken boerderijen. Hier,
maar ook op andere gebieden, tekent zich een twee- dan wel driedeling af tussen het
noorden en het zuiden van Limburg. Deze (cultuur)grenzen volgen grofweg de
bovengrens van het löss in de vorm van de Rode Beek, die langs kasteel Millen
stroomt en bij Roosteren in de Maas uitkomt, dan wel de lijn van de Tungelroyse
beek - overgaand in de Leubeek - met aan de andere zijde van de Maas de Swalm.
De lössgrens is in hoofdlijn de bovengrens van het gebied met vakwerkbouw. De
tweede grens markeert globaal de gebieden met langgevelboerderijen (noord) en
gesloten hoeven (zuid). Uiteraard bevinden de zo kenmerkende Limburgse
mijnwerkerskolonies (Heerlen, Brunssum, Schaesberg en Kerkrade) zich enkel in
het gebied waar de steenkool werd gewonnen en komen grotwoningen gebruiksarchitectuur pur sang - uitsluitend voor op plekken met mergelwanden (Berg
en Terblijt, Bemelen). Ook de veenkolonie Griendtsveen is onlosmakelijk verbonden
met de bodemgesteldheid en dat geldt eveneens voor de dakpannenfabrieken in
Midden-Limburg (Belfeld en Echt).
Wat Limburg als geheel meer dan enige andere provincie kenmerkt zijn de vele
uitingen van het rijke roomse leven in de vorm van kerken, kapellen en kloosters in
alle soorten en maten; variërend van de grote Kulturkampfkloosters te Steijl en
Simpelveld tot de kleine ‘stokskens’ (heiligenbeeldhuisjes) te Swalmen en Merselo.
De hoeveelheid wegkapellen, beelden en wegkruisen in het Limburgse landschap is
dermate groot dat enkel de cultuurhistorisch meest belangrijke in dit boek een plaats
konden krijgen. Toch zijn er ruim honderd wegkapellen en zestig H. Hartbeelden
genoemd. Opvallende devotionalia zijn de Lourdesgrotten te Brunssum (1887),
Cadier en Keer (1891) en Valkenburg (1926), de processieparken te Cadier en Keer
(1891), Oostrum (1912) en Roermond (1919), de kluizen te Oud-Valkenburg (1688)
en Geleen (1699) en de moordkruisen te Gasthuis (1417) en Mesch (18de eeuw).
Uitingen van katholieke gemeenschapszin zijn de meer moderne patronaatsgebouwen
en Groene Kruisgebouwen.
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Beeldbepalend zijn ook de kerken en andere gebouwen naar plannen van Limburgse
architecten als F.P.J. Peutz, A.J.N. Boosten en J. Wielders, die heden ten dage goede
opvolgers hebben in de personen van Jo Coenen en Wiel Arets.
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Tuinstijlen
Ook tuinaanleg is onderhevig aan stijl- en smaakverandering. Afgezien van enkele
fraaie voorbeelden heeft het aantal historische tuinen en parken geen gelijke tred
gehouden met het forse aantal bewaard gebleven Limburgse kastelen en landhuizen.
Mogelijk ligt een oorzaak hiervan in de nadruk op het nut - minder dan op de sier van de tuin, met het gevolg dat vele siertuinen in tijden van economische tegenspoed
verdwenen. Bij de belangrijke kastelen Valkenburg, Kessel en Stein is tuinaanleg
geheel afwezig en in Horn is er slechts een eenvoudig landschapspark.
Van de 17de-eeuwse tuinen in classicistische stijl, met geometrische en formele
elementen, zijn slechts delen van de oorspronkelijke lanenstelsels bewaard gebleven,
zoals bij Goedenraad te Eys en Genbroek te Geverik. Een restant van een 18de-eeuws
sterrenbos resteert bij het landhuis Vaeshartelt bij Maastricht. Een ander relict is de
oprijlaan met afwisselend rode en groene beuken van kasteel Hillenraad te Swalmen.
De omgrachte geometrische aanleg aldaar kwam na 1774 tot stand, de invulling
dateert van de reconstructie na 1909.
Onder Engelse invloed ontstonden eind 18de eeuw tuinen in vroege landschapsstijl,
waarbij een geïdealiseerd natuurlijk landschap werd gecreëerd. Dit was het geval bij
kasteel Borgharen (rond 1790) en huis Vaalsbroek (vóór 1799). Stadsarchitect J.F.
Soiron ontwierp in 1811 het oudste deel van de Alg. begraafplaats te Maastricht in
deze stijl. Vanwege de bestemming heeft het echter toch een vrij geometrisch karakter.
Vanaf 1810 ontstond de rijpe landschapsstijl, gekenmerkt door hoogteverschillen,
boomgroepen, slingerpaden, grote open weiden en zichtlijnen naar punten buiten het
park. Het mooiste Limburgse voorbeeld is het rond 1815 door M.F. Weyhe aangelegde
park van kasteel Amstenrade, gelegen in een natuurlijk glooiend terrein met een
romantische folly aan het eind van een zichtas. De Maastrichtse fabrikant Petrus
Regout liet voor zijn landhuizen enkele ontwerpen maken door J. Gindra; diens
ontwerp voor Vaeshartelt dateert uit 1853. Een ander markant voorbeeld is het
Proosdijpark te Meerssen, dat in 1858 een folly kreeg en een theekoepel bij een
aanpassing naar plannen van L. von Fisenne in 1888.
De late landschapsstijl werd veel toegepast bij de aanleg van openbaar groen,
waarin later ligweiden werden opgenomen. In deze stijl ontwierp P.L. Rosseels het
Wilhelminapark te Venlo (1882). Hij was tevens betrokken bij de omvorming van
het zuidoostelijk van de Maastrichtse stadswallen aangelegde stadspark (1886). De
door L. Springer ontworpen tuinaanleg van het jachtslot Mookerheide (1902) is ook
een voorbeeld van late landschapsstijl. Verder werd door D.F. Tersteeg in 1907-'08
de geometrische aanleg van kasteel Vliek te Ulestraten in deze stijl omgevormd. Kort
na 1900 ontstond de gemengde tuinstijl met een deels regelmatige aanleg en daarnaast
landschappelijke elementen. Ook hier speelde Tersteeg een rol met zijn ontwerpen
voor het stadspark van Sittard (1921-'27) en het Burgemeester Damenpark te Geleen
(1931). ‘Gemengd door omstandigheden’ is de laat-18de-eeuwse parkaanleg van
kasteel Eijsden, die in 1890-1904 naar ontwerp van A. Duchêne voor een belangrijk
deel tot een formele aanleg werd omgevormd. De Rozenhof te Heerlen, oorspronkelijk
aangelegd in 1923, kan gezien worden als een voorbeeld van de nieuw
architectonische tuinstijl met formele ‘buitenkamers’. Vermeldenswaard zijn ook
de oorlogsbegraafplaatsen te Mook, Venray, Brunssum (Engels), Margraten
(Amerikaans) en Ysselsteyn (Duits).
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De toegenomen belangstelling voor siertuinen heeft er mede toe geleid dat de rond
1700 aangelegde - en in de 18de eeuw beroemde - terrassentuin van kasteel Neercanne
bij Maastricht rond 1990 is gereconstrueerd. De postmodernistisch opgezette
kasteeltuin van Arcen (1985-'86) is inmiddels een begrip.

Gebouwtypen
Naast een onderscheid in bouwstijlen bestaat er ook een functionele differentiatie in
gebouwtypen. Gebouwen met een godsdienstige of woonfunctie zijn van alle tijden
en kwamen al aan de orde. De bouwkundige weerslag van de agrarische functie is
dermate streekgebonden dat boerderijen bij de regio's behandeld worden. Hieronder
zijn andere typen gebouwen aan de orde.
Elke stad kent sinds de late middeleeuwen een stadhuis. De meest imposante
voorbeelden bevinden zich in Maastricht (1659) en Venlo (1597). Buiten de steden
werd recht gesproken in schepenbanken, waarvan die te Neer (1667) is bewaard. Het
raadhuis aldaar werd in 1818 verbouwd en diende tot 1852 tevens als openbare lagere
school. Van deze niet ongebruikelijke combinatie resteren ook voorbeelden te
Stevensweert (1858) en Meijel (1914), evenals de neoclassicistische raadhuizen te
Bemelen (1858), Cadier en Keer (1878) en Margraten (1880). Een tweede groep
raadhuizen verrees in neorenaissance-stijl: Venray (1884), Echt (1887) en Horst
(1890). Traditionalistisch van vorm zijn die te Maasniel (1936), Maasbracht (1939)
en Grubbenvorst (1938). Het in 1867 te Meerssen gebouwde raadhuis diende tot
1875 tevens als kantongerecht. In Roermond werd het bisschoppelijk paleis als
gerechtsgebouw ingericht en in Maastricht het (tweede) minderbroederklooster. De
belastingdienst kreeg eigen kantoren in Venlo (1888) en Roermond (1908).
Opvallende politiebureaus zijn die te Heerlen (1922) en Venlo (1928) en kenmerkende
marechausseekazernes
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Voor het door de zusters ursulinen verzorgde onderwijs aan meisjes te Maastricht kwam in 1928 naar
ontwerp van W.J. Sandhövel het lyceum ‘Stella Maris’ tot stand

bevinden zich te Griendtsveen (1895), Maastricht (1914) en Venray (1922).
Van de Latijnse scholen in de steden is die te Venlo (1611) het meest opvallend.
Pas na de onderwijswet van 1806 kreeg het onderwijs zijn eerste eigen gebouwen.
Te Simpelveld resteert een voorbeeld uit 1827; andere vroege voorbeelden bevinden
zich te Nuth (1852) en Valkenburg (1856). Het schoolbesluit van 1880 en de
Leerplichtwet van 1901 leidden tot de bouw van vele nieuwe scholen, zoals te Venlo
(1883) en te Roermond (1910). De schoolwet van 1920 vormde de aanzet tot de
bouw van een groot aantal katholieke scholen. De genoemde school te Roermond
werd daarna verbouwd tot brandweerkazerne, elders werden openbare lagere scholen
omgevormd tot katholieke scholen (Melderslo en Geleen). Het grootste deel van het
bijzonder lager onderwijs werd door geestelijken verzorgd; in Maastricht verzorgden
de Broeders van Maastricht het katholiek onderwijs aan jongens en de zusters
ursulinen het onderwijs aan meisjes. Voorbeelden van liefdesgestichten met
meisjesschool zijn te vinden in Neer (1910), Margraten (1911), Maasniel (1913) en
Meterik (1925). Van de gebouwen voor voortgezet onderwijs zijn de tekenscholen
van Roermond (1905) en Sittard (1907) van belang, alsmede de vroedvrouwenschool
(1920) en de mijnscholen in Heerlen (1913 en 1922). In Venlo bouwde men een
nieuwe Rijks Hogere Burger School (1887), te Roermond nam men daartoe het
jezuïetenklooster in gebruik (1864).
Nadat ze vaak lange tijd - zoals te Valkenburg - in het raadhuis waren
ondergebracht, ontstonden vanaf 1894 (Sittard) zelfstandige postkantoren. H. Seelen
ontwierp in Horst (1902) een postkantoor in de voor de rest van het land zo
karakteristieke neogotische variant. De andere grote postkantoren werden ontworpen
door rijksbouwmeester D.E.C. Knuttel, zoals te Roermond (1907), Kerkrade (1908)
en Maastricht (1915). Broekhuizenvorst kreeg in 1914 een bescheiden kantoor.
Opvallend is het relatief grote aantal traditionalistische postkantoren: Gulpen (1937),
Brunssum (1938), Venlo (1938), Weert (1938) en Valkenburg (1938)
In de grote steden bevinden zich verschillende gebouwen voor ontspanning, zoals
de sociëteiten te Maastricht (1868, 1893) en Weert (1902), de concertzalen te Vaals
(circa 1900), Venlo (circa 1905) en Stein (1931), een beambtencasino
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(verenigingsgebouw) te Treebeek (1921) en de schouwburgen te Maastricht (1748,
1788) en Heerlen (1959). Opvallend zijn verder de bioscopen te Sittard (1929),
Heerlen (1939) en Echt (1939), alsmede de openluchttheaters te Tegelen (1927) en
Weert (1958). Meer geestelijke verstrooiing brachten patronaatsgebouwen, zoals die
te Helden (1908), Beek (1910), Geleen (1918) en Heerlen (192), en meer introspectie
de retraitehuizen te Heerlen (1932) en Sweikhuizen (1947).
De aanleg van spoorlijnen met stationsgebouwen leidde tot een grotere mobiliteit.
Het oudste stationsgebouw staat te Valkenburg (1853). Aan de lijn Maastricht-Venlo
werden voor rekening van de Staat verschillende stations gebouwd. Van de
oorspronkelijk uit vijf klassen bestaande indeling zijn voorbeelden van de 4de klasse
te Roermond (1862) en van de 5de klasse te Reuver en Swalmen (beide 1867) bewaard
gebleven. Licht afwijkende stations verrezen langs andere lijnen: Gronsveld (1861),
Tienray (1882) en Schaesberg (1896). Vernieuwingen langs de lijn Maastricht-Aken
leidden tot de huidige stations Meerssen (1901) en Sint Gerlach (1903). Iets jonger
zijn de stations van Simpelveld (1908), Maastricht (1912) en Weert (1912).
Tramstations zijn bewaard gebleven te Maastricht (1894), Bergen (1913) en Vaals
(1922).
Oorspronkelijk waren in elk groter dorp één of meer korenmolens te vinden. Van
het oudste type molen, de torenmolen, is die te Gronsveld (1618-'23) bewaard
gebleven. Van de standerdmolens resteren 18de-eeuwse
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voorbeelden te Kessel, Baexem, Beegden en Stramproy (1783). Afgezien van een
herstelde stellingmolen in Swartbroek en een molen bij Stevensweert (1722), liggen
de windmolens op een kunstmatige verhoging; dit type wordt in Limburg bergmolen
en elders beltmolen genoemd. Voorbeelden zijn te vinden in Horn (1817), Ospel
(1839) en Venray (1855). In nagenoeg alle gevallen gaat het om korenmolens. Voor
industriemolens ten behoeve van de papier-, olie- en kruitfabricage werd de
waterkracht van de vele Limburgse beken en beekjes benut, maar toch ook voor het
malen van koren. Niet zelden staan er meerdere watermolens achter elkaar aan één
beek; de molen stroomopwaarts wordt de bovenste molen genoemd en die
stroomafwaarts de onderste molen. In Maastricht, Valkenburg en Eijsden bevinden
zich nog fraaie groepen watermolens. Te Roermond ontwikkelde zich hieruit een
industrieel complex (Het Steel). Ook bleven daar en in Weert meelfabrieken bewaard.
Te Maastricht en Venlo zijn eveneens belangrijke resten van industrie en nijverheid
bewaard gebleven. De meeste gebouwen zijn echter verdwenen. Dat geldt zeker voor
de bebouwing ten behoeve van de eens zo dominante mijnbouw. Afgezien van
kantoren te Geleen en Heerlen resteren slechts de schachten te Kerkrade en Nulland
alsmede een bescheiden koeltoren in Simpelveld (1922). Van de belangrijke
kleiwarenindustrie zijn meer gebouwen bewaard gebleven getuige de ringoven te
Panningen (1909) en de pannenfabrieken te Echt (1900, 1919), Tegelen (192), Reuver
(1923) en Belfeld (1930). Vermeldenswaardig

Het station Meerlo-Tienray (1882) is vergelijkbaar met de Noord-Brabantse stations te Cuijk en
Boxmeer. Deze halte was mede van belang wegens de bedevaartskerk in het dorp

zijn verder de turfstrooiselfabriek te Griendtsveen (1899), de stoomzuivelfabriek te
Stevensweert (1910), de stoombierfabriek ‘De Vriendenkring’ te Arcen (1915) en
de in 1928 gestichte Zuid-Ned. Kantfabriek te Horst. Een opvallend oriëntatiepunt
is de watertoren te Schimmert (1926).
Van de Limburgse weg- en waterbouwkundige werken is de enkele keren herstelde
St.-Servaasbrug in oorsprong het oudst (eind 13de eeuw). Een tweede belangrijke
brug is de Maria Theresiabrug over de Roer te Roermond (1771). De andere oude
verkeersbruggen zijn in de loop van de tijd vernieuwd. In relatie met de
Zuid-Willemsvaart werd in 1826 te Maastricht het Bassin aangelegd en Sluis 19. De
andere sluizen in de Zuid-Willemsvaart zijn vernieuwd in de periode van
Maaskanalisatie. Het meest interessante voorbeeld uit die tijd is de sluis met
spaarkommen in het Kanaal Wessem-Nederweert (1927-'28). Bij Nederweert maakte
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het niveauverschil in de kanalen de bouw van een kleine waterkrachtcentrale mogelijk
(1923). Overal in Limburg staan kleine blokvormige trafohuisjes, sommige met een
klein verhoogd gedeelte (Well, Geleen), andere met een tentdak (Velden, America)
of een hoog zadeldak (Beek). De ombouw van een overbodig geworden trafohuisje
tot wegkapel te Cadier en Keer is tekenend voor Limburg.
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Materiaal en constructie
Inleiding
Behalve door uiterlijke kenmerken als stijl en verschijningsvorm wordt elk gebouw
bepaald door elementen van meer bouwtechnische aard zoals de gebruikte materialen
en constructies. Van de bouwsubstantie achter de direct zichtbare buitenkant van een
historisch gebouw is vaak meer bewaard gebleven dan men over het algemeen
aanneemt. Muren, balklagen, kappen en kelders geven samen enig inzicht in de vaak
complexe bouwgeschiedenis en belichamen een versteende geschiedenis - een
bouwkundig archief in weer en wind - waar ondanks latere verbouwing nog veel aan
afgelezen kan worden, maar dat zelden al zijn geheimen prijs geeft. In dit hoofdstuk
zal kort gekeken worden naar enkele belangrijke technische aspecten van de bouw
waarbij zowel vroege als ook meer recente ontwikkelingen aan bod komen.

Stapelbouw en skeletbouw
Het eigen gewicht van een constructie resulteert in verticale krachten die naar de
fundering afgevoerd moeten worden. De twee belangrijkste constructieprincipes,
stapelbouw en skeletbouw, doen dit elk op hun eigen wijze. Zoals de naam al zegt,
worden bij de stapelbouw elementen op elkaar gestapeld en gaat het om een
gelijkmatige krachtenafdracht waarin drukkrachten een hoofdrol spelen. Stapelbouw
is een kenmerk van de romaanse architectuur. De gebruikte rondboogopeningen
kunnen niet te breed zijn, omdat anders de druk van de bovengelegen muurdelen te
groot zou worden.
Geconcentreerde krachtenafdracht is het principe achter de skeletbouw. De door
het eigen gewicht veroorzaakte verticale krachten worden op regelmatige afstanden
geconcentreerd via pijlers. Het tussenliggende vak wordt travee genoemd. Belangrijk
is daarbij het onderscheid tussen scheidende en dragende constructiedelen. Voor de
gotische architectuur is dit van wezenlijk belang. De krachten van de gewelven
worden via de gewelfribben op onderliggende pijlers afgedragen waardoor in de
muren grotere openingen aangebracht kunnen worden.
In een constructie met bogen of gewelven komen behalve verticale ook horizontale
krachten voor, de zogeheten spatkrachten. Om ervoor te zorgen dat gewelven en
bogen niet door hun eigen gewicht uit elkaar worden gedrukt, zijn tegenkrachten
nodig. Steunberen dienen als drukschoren aan de buitenzijde. Vaak is het nodig de
krachten indirect op de steunberen over te brengen. Zo kunnen bij driebeukige
basilicale kerken de gewelven van het middenschip niet direct door steunberen worden
geschoord. De spatkrachten worden dan via luchtbogen overgebracht op de steunberen
van de zijbeuken, zoals dat onder meer te zien is bij de dominicanenkerk en de
minderbroederskerk te Maastricht en de St.-Bartholomeuskerk te Meerssen.
Spatkrachten kunnen ook worden opgenomen door houten trekbalken of smeedijzeren
trekankers. Beide materialen kunnen goed trekkrachten opnemen. Natuurof baksteen
kunnen dat niet.
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Houtconstructies zijn opgebouwd volgens de principes van de skeletbouw, waarbij
de houten balken zowel drukals trekkrachten op kunnen nemen. De belangrijkste
houtconstructie is de kap, die in feite alleen dient om de dakbedekking te dragen en
zo het onderliggende huis water- en winddicht te houden. Een behoorlijke dakhelling
is nodig om te voorkomen dat regenwater of stuifsneeuw de onbeschoten kap in
waait. De oudste kapconstructies bestaan uit een groot aantal achter elkaar geplaatste
gespannen, samengesteld uit twee sporen, één of meer haanhouten en een voetbalk.
Het oudste voorbeeld van een zuivere sporenkap kon gereconstrueerd worden op
grond van onderdelen uit circa 1220 (d) verwerkt in de huidige kap van de
O.L.-Vrouwebasiliek te Maastricht. Ook te Nijvel (circa 1046) en Luik (1015-'20)
in België zijn dergelijke vroege sporenkappen aangetroffen. Een wat jonger voorbeeld
is de koorkap van de kerk te Limbricht (circa 1250). In de lengterichting (haaks op
de gespannen) zijn dergelijke kappen weinig stabiel en om omvallen (schranken) te
voorkomen bracht men langsondersteuningen aan. Dit kan op verschillende manieren
gebeuren.
Vanaf de 14de eeuw werden de sporen opgevangen door horizontaal geplaatste
langsbalken, de zogeheten wormen of flieringen. De hierop gelegen vloer heet dan
ook vliering. Via deze flieringen werd het gewicht op geconcentreerde wijze afgeleid
naar op regelmatige traveemaat

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

35
dwars geplaatste jukken. Door het bevestigen van een korbeel tussen jukbeen en
juk(dek)balk ontstaat aan beide zijden een onvervormbare driehoek die voor de
dwarsstabiliteit zorgt. Voor de stabiliteit in de lengterichting brengt men haaks daarop
windschoren aan. In veel van de oudere gebouwen zijn dergelijke jukkenkappen
aanwezig, zoals in het woonhuis Grote Kerkstraat 19-21 te Venlo (1588).
Naast jukkenkappen ontstonden er ook gordingenkappen, waarbij de flieringen
werden vervangen door gordingen die niet horizontaal liggen maar licht zijn gedraaid
en zo evenwijdig aan het dakvlak liggen. De gordingen worden gedragen door
spantbenen die idealiter van de voet tot de nok doorlopen en bij de voet onderling
door een trekbalk zijn verbonden. De gordingen zijn in de spantbenen ingelaten en
in de top ligt een nokgording. De op de gordingen aangebrachte balken die de functie
van een spoor hebben, heten hier kepers.
Het is opvallend dat zowel in de dominicanenkerk als in de minderbroederskerk
te Maastricht beide kapsystemen bewaard zijn gebleven. In het eerste geval gaat het
om een jukkenkap (koor) uit circa 1277 (d) en een gordingenkap (schip) uit circa
1395 (d) en bij de minderbroederskerk om een jukkenkap (koor) uit circa 1305 (d)
en gordingenkap (schip) uit circa 1392 (d). Andere voorbeelden van gordingenkappen
zijn te vinden in de Maastrichtse St.-Mathiaskerk uit circa 1495 (d), kasteel Genhoes
te Oud-Valkenburg (1545-'60) en de Roermondse O.L.-Vrouwe-Munsterkerk (tweede
helft 16de eeuw). De door zijn flauwe helling vaak als erg oud aangemerkte kap van
de kloosterkerk te Rolduc blijkt echter uit 1586 (d) te dateren. Het idee dat de
gordingenkap een relict uit de Romeinse tijd is, lijkt inmiddels achterhaald. Wel blijft
het opvallend dat veel van de oudere gordingenkappen in Zuid- en Midden-Limburg
voorkomen.
In de loop van de 15de eeuw verschijnen er kapconstructies met zowel flieringen
als gordingen. De St.-Brigidakerk te Noorbeek (tweede helft 15de eeuw) en het
stadhuis van Venlo (16de eeuw) hebben zowel dekbalkjukken als een nokgording;
laatstgenoemde heeft nog een gedeeltelijk origineel dakbeschot.
Een variant van de jukkenkap is de constructie waarbij de jukbalk niet op de
jukbenen rust (dekbalkjuk), maar tussen de jukbenen bevestigd is. Deze vroeger wel
‘Nijmeegs spant’ genoemde constructie wordt tegenwoordig een tussenbalkjuk
genoemd. Kappen met tussenbalkjukken stammen vooral uit de 16de en vroege 17de
eeuw. Het woonhuis Molenstraat 9-11 te Gennep (16de eeuw) heeft een dergelijke
kap.
Begin 19de eeuw ontstonden schenkel- of Philibertspanten - houten boogspanten
samengesteld uit korte planken. Een voorbeeld hiervan is te zien in de koestal van
de kasteelhoeve
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In de kapconstructie van kasteel Oud Ehrenstein bij Kerkrade worden de sporen van het dak gedragen
door gordingen (horizontaal) die op hun beurt worden ondersteund door jukken (1964)

van Houthem-Sint Gerlach (1851). Gaandeweg winnen de gordingen het van de
flieringen als ondersteuning van de sporen. Dit is het geval bij het eind 19de eeuw
veel gebruikte ‘verbeterde Hollandse spant’, waarbij de op de borstwering rustende
en tot in de nok lopende kapbenen de gordingen dragen. Deze kapbenen worden
gekoppeld door trekplaten en ondersteund door schuin geplaatste kreupele stijlen.
Kapconstructies in woonhuizen worden bepaald door jukken met schuin geplaatste
jukbenen. Wanneer - zoals in boerderijen en vakwerkhuizen - de stijlen verticaal
geplaatst zijn spreekt men over gebinten. Wanneer de dekbalk van het gebint aan de
uiteinden lange pennen heeft, die door de gebintstijlen heen worden gestoken en die
met toognagels zijn geborgd, is er sprake van een ankerbalkgebint. Bij een
dekbalkgebint zijn uiteinden van de gebintstijlen aan de bovenzijde van pennen
voorzien, waarop met corresponderende gaten een (overstekende) dekbalk wordt
gelegd.

Structuur
Het overgrote deel van de gebouwde omgeving bestaat uit woonhuizen, die in de
loop van de tijd een eigen ontwikkeling door hebben gemaakt. Omdat het te ver zou
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Aan de zuidwand van de Markt te Maastricht is een rij diepe huizen zichtbaar waarvan de nok van
de opvallend hoge daken parallel aan de straat loopt. Dit daktype wordt wel een Maaslands dak
genoemd (1977)

voeren om hier op de ontwikkeling van het woonhuis in te gaan, beperken we ons
tot de bespreking van enkele principes.
Door de maximale lengte van de balken, die van muur tot muur lopen - doorgaans
zes tot acht meter -, krijgt een woonhuis zijn kenmerkende smalle en langwerpige
plattegrond. Afhankelijk van de plaatsing van het huis ten opzichte van de straat
maakt men onderscheid tussen diepe en dwarse huizen. Wanneer de langwerpige
woonhuisplattegrond met zijn kopse gevel naar de straat is gericht, spreekt men van
diepe huizen; wanneer deze parallel aan de straat loopt, van dwarse huizen (liever
dan brede huizen). De ingang bevindt zich in het eerste geval in de korte, in het
andere geval in de lange gevel. Bij diepe huizen staat de nokrichting haaks op de
straat en bij dwarse huizen loopt deze parallel daaraan. In Limburg bestaat echter
nog een derde variant: een diep huis waarvan de nok toch parallel aan de straat loopt.
Strikt genomen is dit een diep huis met dwars dak, maar ze worden vooral aangeduid
als huizen met een Maaslands dak.
Deze variant is ontstaan door de voor het Maasland karakteristieke vakwerkbouw;
een bouwwijze met een houten draagskelet, waarbij de wanden stijlen en regels
hebben die met vlechtwerk en leem, en later met baksteen, zijn gedicht. In Maastricht
werden de gevels vaak met planken bekleed. De constructie bestaat uit een houtskelet
van een reeks achter elkaar geplaatste gebinten, die in de lengte bij de zijgevels met
elkaar zijn verbonden. Hier bevinden zich ook de diagonale verbindingen (schoren
of versterkingskruizen) die het geheel vormvast maken. Ook de verdiepingen hebben
een dergelijke skeletconstructie die tot in de kap is doorgevoerd, met het hoog
opgaande dwarse Maaslands dak als gevolg. Het Maastrichtse Dinghuis is een goed
voorbeeld. Het heeft een in belangrijke mate behouden gebleven houtskelet uit circa
1473 (d), bestaande uit enkele verdiepingsgewijs gestapelde dekbalkgebinten. Ook
elders in Maastricht staan voorbeelden van deze houtskeletbouw, zoals het huis Markt
71 uit circa 1456 (d). Bij de bouw van buurhuizen werden geen gemeenschappelijke
constructies gemaakt. Men plaatste de gebintstijlen van het nieuwe huis zo dicht
mogelijk naast de oudere zijwand.
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Bij dergelijke huizen dienden de beide onderste bouwlagen ter bewoning (beneden
wonen, boven slapen) en ruimtes daarboven als pakzolders en bergruimte. De
woonruimte had veelal een ruime voorzaal met lagere binnenhaard en daarachter een
hoofdvertrek. Een in Maaseik (B) wel voorkomende insteekverdieping was in
Maastricht ongebruikelijk. Ook in Sittard zijn enkele stedelijke vakwerkhuizen
bewaard gebleven, te weten de dwarse huizen Gruizenstraat 7-9 (1593) en
Limbrichterstraat 16 en het diepe hoekhuis Markt 20 (circa 1600). Door de stadsbrand
van 1665 zijn in Roermond de vakwerkhuizen verdwenen, als die er al waren. Na
de brand werden topgevels aan de voorkant van de huizen verboden, waarmee de
stad zijn Gelderse karakter verloor. Hierdoor heeft Roermond relatief veel dwarse
huizen waarin zich koetspoorten bevinden. Venlo heeft overwegend diepe huizen,
waaronder een aantal opvallend brede huizen met een doorgaande scheidingsmuur,
die daarom dubbelhuis worden genoemd. Het rond 1554 (d) verbouwde pand Parade
62-64 is hier een voorbeeld van.
Met het in de 17de eeuw ruimer voorhanden komen van baksteen volgde een
versteningsgolf, waarbij van stadswege het verwijderen van vakwerk werd
gestimuleerd. De baksteen werd vooral gebruikt voor de bouw van zijmuren die men
als brandmuur boven het dak doortrok. In de voorgevel combineerde men vensters,
hoekblokken en banden van natuursteen met muurvlakken van (met rode dodekop
gekleurde) baksteen. De reeksen gekoppelde vensters in de voorgevel van Van
Hasseltkade 23 te Maastricht (1641) doen denken aan vensters uit de houtbouw. Men
heeft deze Maaslandse bouwwijze wel gezien als een nabootsing van de vakwerkbouw,
maar het betreft toch vooral een uiterlijke gelijkenis. De in de 17de eeuw toegepaste
kruiskozijnen werden veelal een eeuw later uitgebroken, maar de hardstenen
vensteromlijstingen bleven tot begin 19de eeuw een belangrijk structurerend element
in de Limburgse gevelarchitectuur.
In de dorpen is het eenlaags woonhuis gangbaar. De rijkere 19de-eeuwse huizen
- vaak notabelenwoningen - hebben een verdieping en zijn vaak gebouwd in de vorm
van een vrijstaand blokvormig huis met een door kamers geflankeerde middengang
en een voorgevel met hoger opgaand middenrisaliet; het middenganghuis.
Voorbeelden hiervan zijn de hervormde pastorie te Meerssen (circa 1830) en
Dorpstraat 5 te Grubbenvorst (1867). Afgezien van enkele resten rond Weert en
Herkenbosch, komt ten zuiden van Sittard en vooral in Zuid-Limburg veel vakwerk
voor bij boerderijen en andere agrarische gebouwen. Vaak gaat het om vakwerkhuizen
met een verdieping, ook wel hoogwandige vakwerkhuizen genoemd. In tegenstelling
tot in de stad zijn hier vooral ankerbalkgebinten toegepast en ligt de nok in de
lengterichting van
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Bij de hoeve Dorpshof te Plaat bij Epen staat - zoals op vele plaatsen in Zuid-Limburg - een
vakwerkgebouw met een houten draagskelet. De uit houten stijlen en regels opgebouwde wanden zijn
voorzien van vullingen met vlechtwerk en leem

het huis. Net als in het nabije Rijnlandse gebied staan de stijlen van de zijwanden
tamelijk ver uit elkaar. Het stijlen regelwerk werd aanvankelijk verstijfd met
diagonalen of grote verstevigingskruisen, later eenvoudig met enkele korte schuine
schoren. De raam-, deur- en poortopeningen werden in het vakwerk opgenomen en
de vullingen bestonden eerst uit vlechtwerk met leem en later uit baksteen. Het
voorkomen van leem (lössgronden) is bepalend voor het verspreidingsgebied van
vakwerkhuizen. Wat tot ver in de 17de eeuw als een passende bouwwijze gold, kreeg
een lagere sociale status dan het gebruik van andere bouwmaterialen - mergel, maar
vooral baksteen - en zeker in de 19de eeuw werd vakwerk gezien als een teken van
armoede. De grotere nieuwe boerderijen verrezen dan ook in mergel en baksteen.
Toch bouwde men vooral in de zuidoosthoek van Zuid-Limburg nog tot het eind van
de 19de eeuw in de vakwerktraditie.

Bouwmaterialen
Hout is het oudste en misschien wel belangrijkste historische bouwmateriaal. Bij
middeleeuwse gebouwen paste men bij voorkeur eikenhout toe, dat uit de Ardennen
en het Rijnland werd aangevoerd. Het grote voordeel van eikenhout was dat men het
krom kon laten groeien en het vervolgens als gekromde jukbenen of korbelen kon
toepassen. Naast eikenhout, dat vooral in grote gebouwen werd benut, paste men
ook inlands hout toe. Naast inlands eikenhout was dit ook vaak olmen- of essenhout.
Te Banholt staat sinds 1978 een uit Eijsden afkomstig eiken vakwerkhuis (circa 1563
(d)), midden in een gebied dat gekenmerkt wordt door essenhouten vakwerkhuizen.
Vakwerkhuizen met essenhout zijn zelden ouder dan
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Bij kasteel Eijsden zijn het basement, de hoekblokken, de horizontale banden en de kozijnen uitgevoerd
in hardsteen. Deze vormgeving wordt wel de Maaslandse bouwwijze genoemd (1959)

tweehonderd jaar, want hoewel essenhout inwendig heel hard kan worden, blijft het
uitwendig maximaal twee eeuwen goed.
De jaarringen van hout - en vooral eikenhout - geven de mogelijkheid om het
kapjaar van de boom te bepalen en daarmee het betreffende deel van de constructie
te dateren. Deze dendrochronologische datering wordt in dit boek aangegeven met
(d), zoals bij de al genoemde kap van de O.L.-Vrouwebasiliek te Maastricht en het
zojuist genoemde vakwerkhuis uit Eijsden.
Terwijl elders in ons land nagenoeg geen bruikbare natuursteen voorkomt, is dat
in Limburg wel het geval. Bij de eenvoudiger architectuur betreft dit lokale steen,
zoals de ijzeroer die is verwerkt in torens te Bergen en Afferden en de maaskeien
die zijn gebruikt bij de bouw van de kerken te Asselt, Limbricht en Heel. In
Zuid-Limburg kregen vakwerkhuizen vaak een plint van lokale kwartsiet en vuursteen,
of zelfs een gevel van veldkeien (Sprinkstraat 12 te Margraten).
Andere natuursteen werd planmatig gewonnen. In de laatste periode van het
Boven-Krijt - ook Maastrichtien genoemd - vormde zich in Zuid-Limburg een dikke
laag kalksteen, waarvan het onderste deel harder is en die naar zijn vindplaats
Kunradersteen genoemd wordt. Deze in de omgeving van Kunrade en Bocholtz
gewonnen steen werd als breuksteen toegepast, maar ook als bewerkte steen, zoals
in de middeleeuwse torens van Eygelshoven en Heerlen, alsmede de moderne kerken
te Simpelveld, Ransdaal, Ubachsberg en de Maastrichtse St.-Lambertuskerk. Het
bovenste deel van de genoemde kalkafzetting bestaat uit een zachtere fijnkorrelige
geelwitte kalksteen (Maastrichts krijt of tufkrijt) die doorgaans mergelsteen wordt
genoemd. Deze steen werd al door de Romeinen gebruikt, maar vooral vanaf de 13de
eeuw vond ondergrondse winning plaats. Als gevolg daarvan ontstonden bij Maastricht
(St.-Pietersberg) en in de omgeving van Valkenburg en Sibbe uitgebreide
gangenstelsels (mergelgroeven). Mergel werd op vele plaatsen toegepast en door
zijn zachtheid ook veelvuldig gebruikt voor beeldhouwwerk. De iets hardere
bovenlaag, Tauwsteen geheten, gebruikte men vaak voor vensterdorpels. Dichtbij
de groeven verrezen complete gebouwen in mergelsteen (soms met bakstenen
vensteromlijstingen), verder van de groeven verwijderd zijn vooral mergelstenen
speklagen toegepast. Mooie voorbeelden zijn de Maastrichtse augustijnenkerk, de
ruïne van kasteel Valkenburg en de inwendig geheel in mergel uitgevoerde moderne
kerk van Meijel.
De bij Epen gewonnen kolenzandsteen - een donkerkleurige kiezelzandsteen werd lokaal verwerkt. De aan de grote kerken te Maastricht, Thorn, Susteren, Sint
Odiliënberg en Rolduc toegepaste kolenzandsteen werd uit het aangrenzende
buitenland aangevoerd. De Nivelsteiner zandsteen is afkomstig uit het Duitse
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grensgebied langs de Worm. Deze fijnkorrelige zandsteen heeft men in de abdij van
Rolduc toegepast en ook de zuilen van de kerk te Susteren zijn er van gemaakt,
alsmede de moderne kerken van Spaubeek en Gulpen. Opmerkelijk zijn de zuilen
van het Bergportaal van de Maastrichtse St.-Servaasbasiliek. Deze bestaan uit
kalksinter, een materiaal afkomstig uit de Romeinse waterleiding van de Eiffel naar
Keulen, waarin het als een soort ‘ketelsteen’ is gevormd.
In Midden- en Noord-Limburg verwerkte men vanaf de 11de eeuw tufsteen. Deze
lichtbruin-beige gekleurde steen van vulkanische oorsprong, aangevoerd uit de Eifel
via de Rijn, is onder meer te zien aan de kerk te Sint Odiliënberg en de toren te
Nederweert. De goed te bewerken kalkhoudende Baumberger steen, afkomstig uit
de buurt van Munster, werd van de 14de tot de 16de eeuw toegepast, vooral voor
beeldhouwwerk. Het mooiste voorbeeld zijn de ‘Gregoriusmis’ in de kerk te Horst
en het stichtersgraf in de Roermondse O.L.-Vrouwe-Munsterkerk.
Stroomopwaarts in het (Belgische) Maasgebied werd een harde kalksteen
gewonnen. De hiervoor gebruikte term hardsteen wordt tevens gebruikt als een
algemenere term voor donkere Belgische kalksteen. Hardsteen is afkomstig uit
Henegouwen en de Ardennen. De meeste van de in Limburg toegepaste kalksteen
is echter afkomstig uit het gebied rond Namen. Deze Naamse steen (ook arduin of
Maassteen genoemd) is een kalksteen waarin geen fossielen voorkomen en die is
ontstaan tijdens het Devoon. Het heeft een blauwgrijze tot zilvergrijze kleur en is
onder meer toegepast aan de gevel van het Maastrichtse Dinghuis. De stenen van het
Maastrichtse stadhuis kwa-
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men meer specifiek uit de groeve Seilles bij Namen. De Romeinen kenden al baksteen
en pasten deze ook in onze streken toe. In de kerk van Asselt verwerkte men secundair
de ronde bakstenen tegels uit een Romeins hypocaustum en in de kerk van Merkelbeek
zijn delen van Romeinse pannen verwerkt. Het in verhouding ruim voorhanden zijn
van hout en natuursteen resulteerde in een relatief late herintroductie van baksteen.
In Venlo was vanaf 1376 sprake van een stadssteenoven; in Maastricht werden pas
vanaf de 16de eeuw stenen gebakken. Tot ver in de 19de eeuw produceerde men in
veldbrandovens (ook meilers genoemd) baksteen voor de lokale markt. Deze baksteen
werden brikken genoemd. Opvallend is dat bij het uit dergelijke brikken bestaande
metselwerk in Noord-Limburg het gebruik van klezoren (1/4 steen) bij de hoeken
nog doorgaat tot het midden van de 19de eeuw.
In de late middeleeuwen maakten met riet en stro gedekte daken gaandeweg plaats
voor minder brandgevaarlijke daken. Naast daktegels paste men ook dakpannen toe.
In de 18de eeuw nam in Midden-Limburg en vooral in de omgeving van Tegelen de
productie van dakpannen een grote vlucht. In eerste instantie betrof het de gegolfdeof S-pan (vaak Hollandse pan genoemd), later kwamen daar machinaal geproduceerde
pannen bij.

Jongere bouwmaterialen
In het midden van de 19de eeuw raakte de ontwikkeling van (nieuwe) bouwmaterialen
in een stroomversnelling en werden mechanisatie, standaardisering en prefabricage
sleutelwoorden. Dit leidde tot maatvastere en betere producten. Ornamenten werden
machinaal geproduceerd van cement en terracotta en vooral toegepast bij eclectisch
vormgegeven woonhuizen en boerderijen. Daarnaast maakte de productie van baksteen
een sterke ontwikkeling door. De uitvinding van de ringoven moderniseerde vanaf
1870 het bakproces. Te Panningen resteert nog een in 1909 gebouwde ringoven en
bij Geleen een exemplaar uit circa 1920. Ook het mengen en vormen van klei werd
gemechaniseerd. Vanaf 1867 kwam de zogeheten Canadese vormbakpers in gebruik,
waarbij onder grote druk klei in steenvormen geperst werd. Het resultaat - de
vormbaksteen - is te zien aan de stations te Roermond (1881) en Maastricht (1912-'15).
Vanaf 1875 kwam daar de strengpers bij, waar een door een spuitmond gevormde
rechthoekige kleimassa telkens op baksteendikte werd afgesneden. Door toepassing
van een ander mondstuk konden naast strengperssteen ook vormof profielstenen
gemaakt worden. Een vroeg voorbeeld van de - waarschijnlijk nog uit Duitsland
afkomstige - vormsteen toont de kapel van het Savelbergklooster te Heerlen (1878),
ontworpen door Joh. Kayser (een
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Het in 1873 gebouwde landhuis bij het voormalige sepulchrijnenklooster Hoog Cruts werd in 1979
door brand verwoest. Langs de dakrand zijn nog goed de in terracotta uitgevoerde consoles zichtbaar.

Siersteenfabrikant A. Russel liet in 1894 naar plannen van P. Rassaerts de Villa Maria te Tegelen
bouwen met daarnaast zijn eigen laboratorium met proefoven
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De woning van de brouwer A.P.M.H. van de Loo te Maasbree kreeg in 1906-'07 het huidige uiterlijk
met verblendsteen, terracotta sluitstenen en een ijzeren sierdakrand

enthousiast gebruiker van vormsteen). In 1886 stichtte A. Russel te Tegelen een
firma in strengpers- en vormsteen. Veel van zijn producten werden door Kayser
toegepast, zoals aan de door hem ontworpen kerken te Schinveld (1889) en Vaals
(1891). Ook konden de aangedroogde strengpersstenen nageperst worden. Deze
nageperste steen (ook verblendsteen of blindeersteen genoemd) heeft een hoekige
vorm en gladde buitenkant. De mooiste toepassing hiervan toont het herenhuis
Dorpstraat 25 te Maasbree (1906).
Een variant op de nageperste steen is de in 1905 door de Dierense steenfabrikant
J.M. van de Loo geïntroduceerde bricorna-steen. Deze ‘bri(que) orna(ta)’ was
voorzien van patroonschilderwerk in kleiverf. Ze zijn gebruikt aan het winkelpand
Hamstraat 30 te Roermond (circa 1910) en in het naamtableau van het station van
Schin op Geul (1913-'14). Bij het station te Maastricht (1912-'15) zijn tableaus van
sectieltegels toegepast, waarbij de vorm van de tegel de afbeelding helpt vormen.
De toepassing van de stempelpers voor het vormen van dakpannen zorgde ervoor
dat ook de dakpan maatvaster werd en een betere sluiting kreeg. Bij de winkel Parade
19 te Venlo (1901) heeft de dakerker Franse Gilardonische dakpannen. Deze in 1841
te Altkirch (Fr) gepatenteerde dakpan vormt de basis voor een hele groep machinale
dakpannen, die vanaf 1875 op ruime schaal toegepast worden. Pannenfabrieken in
Midden-Limburg, met als centra Tegelen en Echt, spelen hierin een belangrijke rol.
De in 1881 in Duitsland gepatenteerde muldenpan werd vooral bij Tegelen rond 1890
op grote schaal geproduceerd. Een tweede soort, de uit Frankrijk afkomstige Bouletpan
of kruispan, wordt naar zijn Limburgse plaats van fabricage ook wel Echter-pan
genoemd. In Echt werden ook allerlei accessoires gemaakt, zoals ‘Echter dakstukken’
voor op de nok. Deze zijn in Echt te zien aan het postkantoor (1899) en het café Plats
5 (circa 1900), maar ook op de kerkhofmuur te Nederweert. Daarnaast vond ook de
Tuile du Nord of platte sluitpan veel toepassing.
Kalkzandsteen - dat rond 1900 beschikbaar kwam - werd onder meer gebruikt aan
het woonhuis Spoorweglaan 11 te Maastricht (circa 1908). Opvallend zijn verder de
door een firma uit Visé rond 1900 gemaakte cementbepleisteringen te Eijsden en de
sierbepleisteringen in Sweikhuizen (rond 1890) en Schimmert (1908).
Vanaf 1825 werd zink gebruikt, zowel voor ornamenten als voor het bedekken
van daken. Veel was afkomstig uit Luik, waar het werd gemaakt door de in 1810
gestichte Société Anonyme des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille-Montagne.
In hun catalogus maken ze melding van zinkwerk aan een - verder onbekend - huis
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voor kolonel Bosch te Maastricht in 1829. Zinken oeil-deboeufs zijn te zien aan het
herenhuis annex koffiebranderij Oelemarkt 10 te Weert (1876) en het herenhuis
Kloosterplein 1 te Sittard (1910).
Gietijzer, dat vanaf 1825 in Nederland werd toegepast, ontwikkelde zich tot een
belangrijk bouwmateriaal. In eerste instantie vond het toepassing bij grafmonumenten,
zoals dat voor luitenant-generaal B.J.C. baron Dibbets († 1839) en het rijke hekwerk
om het graf van B.A.C.C.O. Bosch van Drakenstein († 1842). Ook de in totaal 388
grenspalen langs de Belgische grens (1843) zijn van gietijzer. Daarnaast werd het
veel gebruikt voor dorpspompen (Thorn, Roermond) lantaarnpalen, wegwijzers
(Rijkel, Terlinden) en grafkruisen en - speciaal voor het Limburgse land - wegkruisen.
Andere opvallende toepassingen zijn de Roermondse muziektent (1888) en de
gietijzeren decoraties van het woonhuis Swalmerstraat 3 aldaar.
Door nabewerking werd het brosse gietijzer sinds de uitvinding van de Bessemer
peer (1856) verwerkt tot gewalst ijzer: staal. Dit was taaier en kon bovendien
trekkrachten opnemen, zodat er bruggen en kapconstructies van gebouwd konden
worden. Vanaf 1900 bouwde men volledig stalen spanten, waarvan alle onderdelen
met klinknagels aan elkaar werden verbonden. Voorbeelden zijn de
perronoverkappingen te Roermond (1881) en te Weert (1912-'13). Een fraai voorbeeld
is het in de watermolen van de huidige bierbrouwerij ‘De Leeuw’ te Valkenburg
geplaatste ‘Zuppingrad’; een van klinknagels voorzien schroefvormig ijzeren rad.
Ook vele andere watermolens

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

41

Het in gewapend beton uitgevoerde gewelfde schaaldak van de zogeheten Wiebengahal kwam in 1912
tot stand naar ontwerp van de toen als constructeur werkzame J.G. Wiebenga in opdracht van de
Maastrichtse aardewerkfabriek Société Céramique

kregen begin 20ste eeuw een ijzeren waterrad. Over het Julianakanaal bouwde men
geklonken stalen boogbruggen met ijzeren vakwerkconstructies (1931-'34).
Kort na 1900 ontstonden de eerste gewapend betonconstructies, waarin
wapeningsstaal was verwerkt om de trekkrachten op te nemen. Vanaf 1907 paste
men deze constructies vanwege de hoge brandveiligheid vooral bij fabrieksgebouwen
en pakhuizen toe. Ook voor infrastructurele werken bleek het bruikbaar. Zo kwamen
er bij Oud-Valkenburg en Eys in 1906 slanke boogbruggen in gewapend beton tot
stand, in 1914 gevolgd door bruggen met een parabolische vorm in Ransdaal en
Schin op Geul. Ook de perronoverkapping te Maastricht (1916) is in dit materiaal
uitgevoerd. Architectonisch het meest interessant is de Wiebengahal (1912), onderdeel
van de Société Céramique aardewerkfabriek in Maastricht-Wyck. Deze
betonskeletbouw met zijn opvallende schaaldaken werd ontworpen door J.G.
Wiebenga, toen nog in dienst van de N.V. Industriële Maatschappij F.J. Stulemeijer
& Co., die de betonconstructie uitvoerde. Dat gold ook voor de Maastrichtse
gasfabriek (1912) met zijn luchtbogen in gewapend beton. Ook voor de
Nedinsco-fabriek in Venlo werd in 1929-'30 een ranke gewapend betonconstructie
ontworpen. In de sanitairfabriek van ‘De Sphinx’ te Maastricht paste men in 1929
paddestoelvloeren toe. Aan de bovenzijde verdikkende kolommen werden door F.P.J.
Peutz ook gebruikt in het warenhuis Schunck te Heerlen (1933-'36). In 1952-'53
ontwierp Peutz een volledig in gewapend beton uitgevoerde centraalbouwkerk, de
St.-Annakerk te Heerlen. Een andere opvallende constructie is het seinhuis op het
spooremplacement te Maastricht (S. van Ravesteyn; 1932), dat net niet het lot heeft
ondergaan van de vele verdwenen koeltorens en liftschachten van de mijnen.
Voorbeelden van toepassing van voorgespannen beton zijn de langgerekte,
geschakelde enkelvoudige schaaldaken van de voormalige bedrijfshal (circa 1955)
van de Nationale Luciferfabriek te Weert.
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Regio's
Inleiding
Limburg kan op grond van zijn fysisch-geografische gesteldheid in tweeën worden
gedeeld; het noorden en midden behoren tot het Zuidelijk Zandgebied en de rest tot
het Zuidlimburgse lössgebied. De gebieden worden van elkaar gescheiden door een
geologische breuklijn - de zogeheten Feldbiss - die van Brunssum tot Sittard loopt.
Voor Nederlandse begrippen is Zuid-Limburg een bijzonder oud landschap. Uit
de oudste geologische periode - het Paleozoïcum - komen op enkele plaatsen
gesteenten aan de oppervlakte die in het Boven-Carboon zijn ontstaan en waarin zich
op relatief geringe diepte tot steenkool samengeperste plantaardige lagen bevinden.
Rond 88 miljoen jaar geleden, in de laatste periode van het Boven-Krijt - ook
Maastrichtien genoemd -, lag het latere Zuid-Limburg in de zogeheten Schiervlakte;
een warme binnenzee. Er werd een dik pakket kalk afgezet, de latere laag kalksteen
met veel fossielen zoals de beroemde fossiel van een Mosasaurus die in 1770 in de
St.-Pietersberg werd gevonden. De kalksteen wordt doorgaans mergel genoemd, wat
strikt genomen niet juist is. Het voor mergel karakteristieke gehalte aan klei is in
Limburg namelijk vrijwel niet aanwezig. Aan het eind van het Tertiair begon de
bodem te stijgen en verdween de binnenzee. Onder invloed van enkele geologische
breuken geschiedde dit niet overal gelijkmatig; ten zuiden van de Feldbiss ontstond
de hogere Schiervlakte. In het daaropvolgende Kwartair werd dit gebied door beken
en rivieren versneden tot een aantal plateaus met daartussen terrasvormige dalen.
Tevens kantelde het hele gebied enigszins, waardoor het hoogste gedeelte in het
zuidoosten (Vaalserberg) kwam te liggen. In de laatste ijstijd (het Weichselien) werd
door de wind een laag löss afgezet, die niet overal even dik is.
Ten noorden van de Feldbiss bevinden zich enkele andere, overwegend
noordwest-zuidoost gerichte, breuken. De belangrijkste zijn de over Roermond
lopende Peelrandbreuk (die in 1992 een aardbeving veroorzaakte), daarboven de
Tegelenbreuk en net ten oosten van de grens tussen Siebengewald en Ven-Zelderheide
de Breuk van Viersen. Tussen deze breuken zijn (hogere) horsten en (lagere) slenken
ontstaan. Van zuid naar noord zijn dit de Roerdalslenk of Centrale Slenk, de Peelhorst
en de Venloslenk. Aan het eind van het Tertiair heeft de Rijn geruime tijd door de
Centrale Slenk gelopen en daar zand- en grint afgezet. De bedding heeft zich later
verlegd. De Maas kreeg in het Tertiair de huidige bedding, die gedeeltelijk de
Venloslenk volgt.
Poolwinden zorgden in de laatste ijstijd (het Weichselien) voor een enkele meters
dikke laag Pleistocene dekzanden. De iets hogere Peelhorst vormt de waterscheiding
tussen beken die naar het oosten op de Maas afwateren en beken die naar het westen
op de Brabantse beken afwateren. Door de grondwaterstijging na de ijstijden - in het
Holoceen - ontstond hoogveen op de plaatsen waar het water slecht weg kon. Op de
hogere delen overheersten uitgestrekte heidevelden. Langs de Maas was door afzetting
van rivierklei het land vruchtbaarder. Op de stroomruggen ontstonden akkers met
bewoning, terwijl de lager gelegen komgronden als weidegrond werden gebruikt.
De regelmatig terugkerende overstromingen door de regenrivier de Maas werden
daarbij voor lief genomen.
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Limburg was historisch-staatkundig gezien lang een lappendeken waaruit pas in 1839
de huidige provincie Limburg is ontstaan. De vroegere staatkundige indeling van de
provincie heeft in cultuurhistorisch opzicht zijn weerslag in de (oudere) gebouwen;
zo heeft Nederweert een van de fraaiste torens van de Brabantse gotiek, kent Venlo
enkele van de interessantste Gelderse woonhuizen en staat in Zuid-Limburg het
leeuwendeel van de Nederlandse barokarchitectuur. Toch heeft de provincie in
cultuurhistorisch opzicht ook een duidelijk eigen karakter, beïnvloed door dichtbij
gelegen steden als Luik, Aken en Hasselt.
Hieronder volgt een karakterisering van het gevarieerde cultuurlandschap dat in
de huidige provincie Limburg ontstond door bodemgesteldheid en menselijk ingrijpen.
De fysisch-geografische en historisch-staatkundige complexiteit van Limburg maken
het moeilijk om tot een algemeen aanvaarde indeling in regio's te komen. Hier
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De St.-Pietersberg bij Maastricht is ontstaan door de opheffing tot plateau van een deel van de
zogeheten Schiervlakte, een in het Boven-Krijt gevormd kalkpakket (1928)

wordt uitgegaan van de door het Monumenten Inventarisatie Project (MIP)
gehanteerde indeling in vijf regio's: Limburgs Peelgebied, Noordelijke Maasvallei,
Midden-Limburg, ‘Zuid-Limburg’ en Mijnstreek.
Bij elke regio worden de belangrijkste cultuur-historische aspecten van de
betreffende regio uiteengezet, aangevuld met thema's die voor de provincie als geheel
van belang zijn. Begonnen wordt met het Limburgs Peelgebied met zijn (ontgonnen)
heide- en veengebieden. Bij deze regio zal de ontwikkeling van de verdedigingswerken
in de gehele provincie kort belicht worden. De tweede regio is de Noordelijke
Maasvallei. In deze langgerekte regio ligt de nadruk op het stroomgebied van de
Maas. Hier komt de Limburgse kasteelontwikkeling aan bod en is er plaats ingeruimd
voor de Kulturkampfkloosters en de provinciale infrastructuur. Bij Midden-Limburg
wordt de nijverheid in de gehele provincie - met uitzondering van de mijnbouw kort besproken. En bij ‘Zuid-Limburg’ is er aandacht voor de ontginningen van het
terrassenlandschap. Tevens is dit de plek waar de verschillende boerderijtypen in de
gehele provincie besproken worden. Tenslotte komt de Mijnstreek aan de orde met
zijn landschappelijke ontwikkeling en de grote invloed die de mijnbouw hierop heeft
gehad.

Limburgs Peelgebied
Het Limburgs Peelgebied omvat de noordwesthoek van de provincie en wordt
begrensd door de provincie Noord-Brabant. De grens door het onherbergzame
Peelgebied werd pas in de loop van de 19de eeuw vastgesteld. Aan de zuidzijde
wordt de grens grofweg gevormd door de Tungelroyse beek en aan de oostzijde door
de Maas en de tot de Noordelijke Maasvallei gerekende gemeenten. De regio zelf is
onder te verdelen in het Land van Kessel (noorden) en het Land van Weert
(zuidwesten), die beide lange tijd tot het Overkwartier van Gelre behoorden en tussen
1716 en 1794 respectievelijk tot het Pruisische en het Oostenrijks Overkwartier.
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De St.-Willibrordusput of St.-Wilbersput te Meijel dateert in zijn huidige vorm uit 1900, maar wordt
al in 1325 vermeld. De put was tevens een baken in het uitgestrekte en slecht toegankelijke Peelgebied

Mijl op zeven
Door de slechte afwatering ontstond tijdens het holoceen aan de westrand van de
Peelhorst een fors veengebied, de Peel. De naam is afgeleid van ‘locus paludosus’
of moerasgebied. In feite gaat het over twee veengebieden; de grotere langgerekte
Noordelijke Peel die tussen Meijel en Sint Anthonis lag en de Zuidelijke Peel tussen
Meijel en Maarheeze. Deze veengebieden, die door hun ontoegankelijkheid de grens
tussen Noord-Brabant en Limburg vormden, stonden haaks op elkaar, wat de knik
in de grens aldaar verklaart. Tussen beide veengebieden liep een hogere zandrug met
Neerkant aan de Brabantse en Meijel aan de Limburgse zijde. De geïsoleerde ligging
van het wegdorp Meijel komt tot uitdrukking in de zegswijze ‘mijl op zeven’, wat
staat voor een grote omweg maken als men van Meijel naar Sevenum wilde reizen.
De ontginning van de meest lucratieve gedeelten van het hoogveen vond in de loop
van de 19de eeuw plaats, toen de Peel door kanalen werd ontsloten. De aanleg daarvan
begon met de uitvoering van de plannen van Napoleon voor het Canal du Nord; een
in 1808 begonnen en in 1811 gestopt ambitieus project voor een kanaal tussen de
Schelde en de Rijn. Koning Willem I liet in 1822-'26 de Zuid-Willemsvaart graven,
waarbij voor het stuk tussen Lozen (B) en Weert gebruik werd gemaakt van het ter
plaatse al aangelegde tracé van het Canal du Nord. Het aansluitende stuk van Weert
richting Venlo werd in 1853 tot Beringe doorgetrokken als Noordervaart. De Bossche
opzichter van Rijkswaterstaat, Jan van de Griendt, verwierf in 1853 een concessie
voor het vervenen van een gebied ten oosten van Liessel in de gemeente Deurne. In
1858 richtte hij de N.V. Helenaveen op (genoemd naar zijn echtgenote Helena Panis)
en vervolgens liet hij voor de afvoer van de turf de Helenavaart graven tussen dit
veengebied en de Noordervaart. Van de Griendt droeg ook bij aan de totstandkoming
van de spoorlijn Helmond-Venlo (1865-'66). Omdat de gemeente Deurne zich vanaf
1874 ook met de vervening ging bezig houden, richtte Van de Griendt zijn blik naar
het oosten. Zijn zonen Jozef en Eduard kochten in 1882 in de gemeente Horst een
aangrenzend stuk veen. Daar richtten zij de Maatschappij Griendtsveen op. Hun
belangrijkste product turfstrooisel werd afgevoerd via de in 1886 aan de lijn
Helmond-Venlo tot stand gekomen goederenhalte Griendtsveen. Voor de vervening
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werden dwars op de Helenavaart afwateringskanalen of hoofdwijken gegraven met
ieder dwarswijken die op hun beurt drie wijken ontsloten, in de vorm van een drietand
(de zogeheten gaffelwijken). Nabij de turfstrooiselfabriek ontstond tussen 1897 en
1905 het dorp Griendtsveen; een tuinstad-achtige veenkolonie met een goed afleesbare
sociale structuur. Rond 1915 was de turfwinning over haar hoogtepunt heen.
Ook nabij Ospel ontstonden vanaf 1860 op bescheiden schaal veenontginningen.
Een belangrijk deel van de daar gelegen Groote of Ospelse Peel is nu nog bedekt
met veenmoeras voorzien van turfgaten, veenbanen en open water. De verdere
ontginning van het (hogere) Peelgebied

Van de vanaf 1885 door Jozef en Eduard van de Griendt ontgonnen veenkolonie Griendtsveen was
de in 1899 gebouwde turfstrooiselfabriek het industriële middelpunt
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geschiedde pas na 1910 en kreeg een impuls in de Eerste Wereldoorlog, toen extra
grond nodig was voor het verbouwen van graan. Ook na de Eerste Wereldoorlog
gingen de ontginningen voort - deels als werkgelegenheidsprojecten. Zo ontstond
het dorp Ysselsteyn in 1920. Vredepeel werd als laatste Peeldorp gesticht (1955).

Nederzettingen
In de Noordelijke Peel liggen de belangrijkste nederzettingen op de zandrug van de
Peelhorst. De naam van het dorp Horst spreekt in dit verband voor zich. Ook Oostrum
en Sevenum liggen op hogere gronden; evenals in de Zuidelijke Peel de plaatsen
Weert, Nederweert - beide met waard in de naam als aanduiding van hogere grond
-, Heythuysen en Helden. Vanuit deze kernen ontstonden op enige afstand nieuwe
nederzettingen door het rooien van bos, zoals Venray, Tienray, Castenray en in de
Zuidelijke Peel Leveroy, Tungelroy en Stramproy. Nabij de door het gebied lopende
beken ontstonden dorpen, soms met een kapel. Een goed voorbeeld is Merselo met
graslanden langs de Loobeek en aan de hogere noordzijde uiteindelijk drie velden
(de Limburgse benaming van het ook als akkers of essen bekend staande bouwland
van een gehucht of dorp) met aan de wegen langs de randen verspreide boerderijen.
Ook bij Meterik en Maasbree zijn dergelijke structuren nog goed zichtbaar. Op enkele
plekken leidde dit tot moederdorpen met op enige afstand langs de rand van de velden
gehuchten aan driehoekige ruimten; ‘einden’ genoemd. Door latere verdichting
ontstonden spinachtige lintbebouwingen, zoals te zien bij Horst, Sevenum, Helden
en Nederweert. Bij Nederweert vormden die einden een krans om een eigen veld,
evenals bij Ospel en Eind.
Het grootste deel van de Peel bestond echter tot 1850 uit woeste grond, in het
noorden tweederde deel en in het zuiden bijna de helft. Op de hogere gronden
overheerste heide, die aan de westrand overging in veengebieden. Op de heide was
sprake van bijenteelt, en werden vooral schapen gehouden. In Venray leidde dit tot
een internationale schapenhandel, die zijn grootste bloei beleefde tussen 1850 en
1870. Vanaf circa 1880 begon men met de ontginning van de woeste gronden. Door
de beschikbaarheid van goedkope kunstmest kon men vanaf 1890 de beste delen
omzetten in weilanden. De meest schrale delen werden bebost, waarbij de in 1888
opgerichte Heidemaatschappij een belangrijke inbreng had. Dennenbossen werden
aangelegd voor de productie van stuthout, eerst voor de Belgische en later voor de
Limburgse mijnen.
Op de lagere gronden tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Peel en meer
oostwaarts richting Maas was het land vanwege de daar afgezette rivierklei
vruchtbaarder. Grofweg in de vierhoek Roggel, Helden, Kessel en Neer werd vooral
rogge verbouwd. In het gebied dichter langs de Maas bevindt zich een aanzienlijk
aantal kastelen, zoals te Baarlo, Baexem, Grathem, Grubbenvorst, Blitterswijck,
Geysteren - en iets verder van de rivier - Horst. Het belangrijkste is evenwel het op
een strategische plek langs de Maas gelegen kasteel Kessel, basis van het toenmalige
land van Kessel, dat in 1279 deel ging uitmaken van het Overkwartier van Gelre. De
nederzetting bij het kasteel ontwikkelde zich tot de kleine kasteelstad Kessel met
een belangrijke veerverbinding.
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Verdedigingswerken
Door de staatkundige versnippering van Limburg is er op één uitzondering na geen
sprake geweest van een samenhangend verdedigingsstelsel. Tot in de late
middeleeuwen kende Limburg afzonderlijk versterkte steden en kastelen. Rond 1500
waren Maastricht, Roermond, Venlo, Valkenburg, Gennep en Sittard volledig
ommuurd. In de 16de eeuw bleek dat door de toegenomen vuurkracht de
middeleeuwse stadsmuren niet meer voldeden en werd er in Maastricht, Roermond
en Venlo aarde tegen de muren opgeworpen. In de Tachtigjarige Oorlog legde men
in Maastricht, Roermond en Venlo aan de buitenzijde nieuwe aarden
verdedigingsgordels aan volgens het Oud-Nederlandse stelsel toen deze steden in
1632 (kortstondig) in Staatse handen vielen. Om de scheepvaart op de Maas vanuit
de Republiek richting Maastricht te belemmeren, wierpen de Spanjaarden in 1633
een zevenhoekige vesting met bastions op rondom het kasteel van Stevensweert.
Nadat Venlo opnieuw in Staatse handen was gekomen, voerde men in 1725-'33
verbeteringen door volgens het Nieuw-Nederlandse stelsel. De belangrijkste
Nederlandse vesting was en bleef Maastricht, waar in de loop der tijd veel aan de
vestingwerken werd verbeterd. Dit kon de verovering door de Fransen in 1673 en
1794 niet voorkomen, maar de aanleg van de Nieuwe Bossche Fronten (1816-'20)
en fort Willem I (1818) zorgde er mede voor dat Maastricht tijdens de Belgische
Opstand (1830) in Nederlandse handen bleef. In 1867 werd de vestingstatus van
Maastricht, Venlo en Stevensweert opgeheven.
De enige samenhangende linie in Limburg was de Peel-Raamstelling, waarvoor,
gezien de dreiging uit het oosten vanaf 1934 plannen werden gemaakt. In eerste
instantie bouwde men in 1936 enkele rivierkazematten langs de Maas en op het
kanalenkruispunt te Nederweert. Daar bevindt zich nog een forse kazemat van het
C-type (voor een kanon en twee mitrailleurs). In 1939 werd daadwerkelijk begonnen
met de aanleg van de Peel-Raamstelling, die liep van de Maas bij Grave tot de
Belgische grens bij
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Het strategisch gelegen Venlo, hier te zien op een midden-17de-eeuwse stadsplattegrond, was de
belangrijkste vesting van Noord-Limburg

Budel-Dorplein. Het noordelijke deel werd gevormd door een lange, door betonnen
stuwen verdeelde, antitankgracht (Defensiekanaal, sinds 1963 Peelkanaal) met op
de westelijke oever een zandwal. Vanaf Griendtsveen volgde de stelling het kanaal
van Deurne om via het onontgonnen gebied van de Groote Peel bij Ospel en de
Zuid-Willemsvaart verder te lopen. Tussen Vredepeel en Griendsveen bevindt zich
een gaaf bewaard gebleven gedeelte met om de tweehonderd meter een betonnen
kazemat (S-kazemat) in de rug ondersteund door enkele grotere kazematten
(B-kazematten) voor flankerend vuur. Ook langs de Maas werden S-kazematten stekelvarkens genoemd - gebouwd, net als in Zuid-Limburg langs het Julianakanaal
en de lijn Sittard-Geul. Bij Sittard en kasteel Wijlre zijn exemplaren bewaard
gebleven. Met de onverwachte doorbraak van de Peel-Raamlinie op 10 mei 1940
door een Duitse pantsertrein via de Gennepse spoorbrug bij Mill bleek dat het gebruik
van statische verdedigingslinies achterhaald was.
In het kader van de naoorlogse verdediging richtte men in 1953 in Nederland een
stelsel van luchtwacht-uitkijktorens op. Deze torens werden overbodig door de komst
van de straalgevechtsvliegtuigen. In Limburg zijn die bij Posterholt en Montfort
bewaard gebleven.

Noordelijke Maasvallei
De Noordelijke Maasvallei wordt bepaald door de loop van de Maas tussen de
aftakking van het Maas-Waal kanaal net boven Molenhoek tot stroomopwaarts bij
de monding van de Swalm bij Rijkel. Sinds 1815 - en met kleine correcties in 1818
- wordt de oostzijde gevormd door de grens met Duitsland zoals die bij het Congres
van Wenen werd vastgesteld en waarbij alle Pruisische plaatsen ten minste 1000
Rijnlandse roeden (3767 meter) van de Maasoever moesten liggen. De westzijde van
de regio wordt deels gevormd door de provincie Noord-Brabant en omvat vervolgens
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tot en met Venlo beide Maasoevers inclusief de aan de westzijde gelegen gemeenten
Meerlo-Wanssum, Broekhuizen en de voormalige gemeente Grubbenvorst. De regio
Noordelijke
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Maasvallei behoorde van 1712 tot 1794 tot het Pruisisch Overkwartier van Gelre,
met dien verstande dat Venlo en Beesel tot het Staatse Overkwartier behoorden en
het gebied boven Afferden een Kleefse en Tegelen een Gulikse heerlijkheid was.

Grondgebruik en nederzettingen
De langgerekte rechter Maasoever tussen Molenhoek en Swalmen ligt ingeklemd
tussen de huidige bedding van de Maas aan de westkant en de hogere Maasterrassen
net over de Duitse grens aan de oostzijde. Tussen Plasmolen en Ven-Zelderheide is
goed te zien hoe de grens hier de steilwand van het hoger gelegen Reichswald volgt.
In het noorden ligt in voormalig Kleefs gebied de strategische hoogte van de
Mookerheide; de meest zuidelijke uitloper van de Nijmeegse stuwwal. Niet minder
strategisch lag de stad Gennep nabij de samenvloeiing van de Niers en de Maas. Tot
1815 vormde de stad een Kleefs bruggenhoofd aan de Maas. Zuidelijk hiervan lagen
de heerlijkheden Heijen, Afferden, Well en Arcen elk met een kasteel nabij de Maas.
Met name Arcen en Well zijn goede voorbeelden van kasteeldorpen met een iets
rijkere bebouwing.

De uit 1715 daterende St.-Rochuskapel te Kamp bij Bergen is één van de weinige resterende
voorbeelden van de wat grotere wegkapellen langs de vroegere weg van Nijmegen naar Venlo

Veel Limburgse kerken liepen in 1944-'45 aanzienlijke oorlogsschade op, zoals hier te Maasbree. Na
de Tweede Wereldoorlog heeft men op diverse plekken de kerken op iets grotere afstand van de Maas
herbouwd

De gronden met rivierklei langs de bedding van de Maas waren in gebruik als
weilanden. Het gebied ten oosten daarvan bestond uit met heide bedekte schrale
zandgrond. Daar kwamen geen aaneengesloten velden tot ontginning: iedere boer
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had zijn eigen stukje ontgonnen heide. Tussen Heijen en Bergen zijn deze zogeheten
kampontginningen nu nog zichtbaar in het - inmiddels beboste - landschap. Vooral
tussen Wellerlooi en Arcen - de Looierheide - is een goed beeld te krijgen van de
aard van de oorspronkelijke woeste gronden. Pas ver in de 19de eeuw werden de
heidevelden bij Ven-Zelderheide en Siebengewald ontgonnen. In het zandgebied
werd tot circa 1875 op beperkte schaal bij Bergen en Arcen, maar ook verderop te
Baarlo, ijzeroer gewonnen.
Rondom Venlo ontstond in de 20ste eeuw een concentratie van (glas)tuinbouw.
Daarnaast worden hier - net als zuidelijker langs de Maas - op de koude grond
asperges en aardbeien gekweekt. Op de westoever van de Maas bestaat de strook tot
aan de Grote Molenbeek eveneens uit vruchtbaarder grond. Op de veenachtige strook
zand in een oude Maasbedding ontwikkelde zich bij Lottum een belangrijke
rozencultuur. In dit gebied, dat ook wel als het Noord-Limburgse Middenterras
bekend staat, bevindt zich een aantal kransakkerdorpen, zoals Meerlo,
Broekhuizervorst en Grubbenvorst. Het dorp Grubbenvorst heeft een marktbrink,
terwijl Lottum en Kessel zich tot baandorpen ontwikkelden met een deel van de
doorgaande weg als planmatig aangelegd plein.
In het zuidelijke deel van de regio tussen Venlo en Swalmen heeft de aanwezigheid
van geschikte klei geleid tot pannenbakkerijen. Dankzij de kleiwarenindustrie en de
metaalnijverheid groeide Tegelen in de 19de eeuw uit tot een industriestad. Swalmen
ontwikkelde zich bij de
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brug over de Swalm tot een compact wegdorp. Beesel en Belfeld zijn bescheiden
akkerdorpen en Reuver kwam vooral in de 19de eeuw als wegdorp tot ontwikkeling.
Met het gebied rond Venray behoorde in Limburg de Maasvallei tot de zwaarst
geteisterde gebieden in de periode 1944-'45. Ten minste de helft van de woningen
werd zwaar beschadigd (Bergen en Middelaar) en vrijwel alle kerken werden
verwoest. De wederopbouw werd veelal aangegrepen voor kerkverplaatsing; men
herbouwde de kerken op een grotere afstand van de Maas. In Well zijn nog muurdelen
van de oude kerk zichtbaar, in Wanssum, Belfeld en Geysteren is enkel het kerkhof
over.

Kastelen in Limburg
Meer dan enige andere Nederlandse provincie wordt Limburg gekenmerkt door
kastelen. De ‘Stichting Limburgse Kastelen’ noemt zo'n 160 kastelen en kasteelruïnes
en dat is niet verwonderlijk in een gebied met een vanouds zo grote historische
complexiteit. Het begrip kasteel heeft in het populaire spraakgebruik een ruimere
strekking dan onder deskundigen. In de strikte zin is een kasteel de versterkte
residentie van een heer en daardoor onverbrekelijk verbonden met de feodale
maatschappijvorm van de middeleeuwen. De term kasteel (liever dan burcht of slot)
wordt in dit boek alleen gebruikt voor forse bewoonbare en verdedigbare
edelmanswoningen waarvan de nu nog zichtbare bouwkundige resten tot de
middeleeuwen teruggaan en waar doorgaans sprake is van een omgrachting. Complex
is ook het spraakgebruik rond de bij het kasteel behorende onderdelen. Bouwhuizen
die als afzonderlijke gebouwen ter weerszijden van het voorplein staan, komen in
Limburg weinig voor. Een uitzondering vormen de bouwhuizen bij kasteel Oost bij

De ruïne van kasteel De Keverberg te Kessel is een goed voorbeeld van een opgeworpen heuvel met
daarop een mottekasteel

Valkenburg. Analoog aan de Limburgse boerderijen gaat het bij de Limburgse kastelen
vooral om dienstgebouwen rond een (half)gesloten binnenhof. Wanneer er sprake is
van een binnenhof met dienstgebouwen zonder uitgesproken agrarisch karakter
spreken wij over een voorhof (bijvoorbeeld Well), anders over een nederhof of
kasteelhoeve (bijvoorbeeld Mheer). Bij kasteel Neubourg zijn er zelfs twee
kasteelhoeves of bouwhoeves en bij kasteel Hoensbroek een voorhof en een nederhof.
De oudste en belangrijkste kastelen liggen langs de Maas of de Geul. Met het
doorgraven van een uitloper van de Dolsberg ontstond bij Gulpen een verdedigbare
‘Abschnittsmotte’. Ook kasteel Valkenburg is op een uitloper van een berg gebouwd
(de Heunsberg). Hier verrees eerst een zware toren (donjon). Door het uithakken van
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een dwingel in de 13de eeuw verkreeg men een vrijstaande en beter verdedigbare
hoogteburcht. Ook op natuurlijke hoogten langs de Maas verrezen kastelen. In Kessel
werd eerst een donjon gebouwd. Na de verwoesting daarvan wierp men een heuvel
(‘motte’) op waarop men een zogeheten mottekasteel bouwde. Het kasteel te Stein
groeide op eenzelfde wijze uit tot een imposant complex. Te Millen bij Nieuwstadt
bevindt zich nog de ruïne van een latere variant; de vierkante donjon is hier door een
ronde vervangen. Begin 13de eeuw ontstonden er ronde kastelen, zoals te Geysteren
(ruïne) en te Horn en - in een veelhoekige variant - te Montfort (ruïne). Na 1300
bouwde men in Limburg vierkante kastelen met een binnenplaats en ronde of vierkante
torens op de hoeken. Veelal was één van de torens groter dan de andere, zoals
zichtbaar is bij kasteel Well, de ruïnes van Horst en Daelenbroeck en het tot een
kwart gereduceerde kasteel Bongard bij Bocholtz. Oorspronkelijk waren alle kastelen
zetel van een heerlijkheid, maar vanaf de 14de eeuw hoefde dat niet altijd meer het
geval te zijn, getuige het kasteel De Borcht bij Baarlo. Naast de grotere kastelen
bouwde de lagere adel kleinere versterkte huizen, vaak woontorens zoals De Thooren
te Maasniel en huis De Spijker te Lomm.
In de 16de eeuw verschoof de functie van het kasteel van vesting naar residentie
en werd er meer op comfort gelet, zoals bij de kastelen Rivieren bij Retersbeek en
Genhoes te Oud-Valkenburg. Vooral in de eerste helft van de 17de eeuw heeft dit
geleid tot enkele imposante kastelen: Limbricht, Eijsden, Hoensbroek en Neubourg
bij Gulpen. Deze ontwikkeling zette zich nog tot ver in de 18de eeuw voort, zoals te
zien is aan huis Amstenrade. Na de Franse tijd vervielen vele kastelen in Nederland
tot ruïnes. In verhouding bleven er in Limburg veel bestaan, wat vooral te danken is
aan de welvarende bouwhoeves. Wel werd soms uiteindelijk het huis vernieuwd
(Mheer) of verdween dit (Geulle).
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Kasteel Hoensbroek is één van de meest imposante kastelen van Nederland

Daarnaast verschenen er in de 19de eeuw nieuwe landhuizen en buitenplaatsen.
Anders dan bij gemoderniseerde kastelen als Hillenraad en Amstenrade gaat het dan
niet om nieuwe landgoederen die als zelfstandige agrarische eenheid functioneren,
maar om forse landhuizen die, indien tevens uitgevoerd met een uitgebreide tuinaanleg
en bijgebouwen, ook buitenplaats genoemd worden. De landhuizen Vaeshartelt en
Kruisdonk bij Maastricht zijn hier voorbeelden van. De Koel bij Venlo (1821) is een
voorbeeld van een bescheiden landhuis, huize Oeverberg te Kessel (1870) van een
nieuw landhuis met kasteelachtig uiterlijk en huis Waterloo bij Beesel (1922) van
een late variant hiervan. Ook kan het jachtslot Mookerheide bij Mook (1902) niet
onvermeld blijven. Andere gefortuneerden lieten imposante (fabrikanten-) villa's
optrekken. Zo liet een behangselfabrikant Villa Maaszicht bij Maastricht (1873)
bouwen, een bierbrouwer Villa Rosendael te Melick (1881), een verveender Villa
Sphagnum te Griendtsveen (1897) en een mijndirecteur Villa Pierre te Eygelshoven
(1901).

Kulturkampf
Gesterkt door de Duitse overwinning op Frankrijk (1870) bond de Duitse kanselier
Bismarck de strijd aan met wat hij als zijn binnenlandse vijanden zag, waaronder de
katholieke kerk. Tussen 1872 en 1878 nam hij maatregelen die het kloosterordes
onmogelijk maakten om in Duitsland te blijven. De verdrevenen uit het katholieke
Rijnland en Münsterland vonden net over de grens in Limburg een gastvrij onthaal.
In korte tijd ontstonden - vaak op plaatsen met een spoorverbinding naar Duitsland
- imposante ‘Kulturkampf’-kloosters. In eerste instantie werden geschikte bestaande
locaties gezocht, zoals het kasteel Exaten bij Baexem (jezuïeten). Te Steijl kocht de
Rijnlander A. Janssen in 1875 een herberg om hier een congregatie te stichten. Toen
bleek dat men geruime tijd zou blijven, verving men dit gebouw in 1879-'88 door
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een imposant neogotisch kloostercomplex. Met de vestiging van enkele verwante
kloosters werd Steijl een uniek kloosterdorp.
Een tweede belangrijk ‘Kulturkampf’-klooster is Huize Loreto te Simpelveld
(1878). Andere voorbeelden zijn het karmelietenklooster te Geleen (1879-'80), het
karmelietessenklooster te Echt (1879-'80), het franciscanerklooster
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Ongetwijfeld de belangrijkste representant van een ‘Kulturkampfklooster’ is het in 1905-'09 gebouwde
College St. Ludwig bij Vlodrop

te Bleijerheide (1891-'92), het jezuïetencollege te Valkenburg (1893-'95) en de
kloosters Mariënthal te Venlo (1890) en Maria Roepaan te Ottersum (1897-'99). Het
jongste voorbeeld - het College St. Ludwig te Vlodrop - is een archetypisch voorbeeld
door zijn carrévorm met twee binnenplaatsen gescheiden door de haaks op de
voorgevel staande kerk. Na verkoop in 1984 aan de Stichting Maharishi European
University is het tevens het meest geruchtmakende voorbeeld. In de bossen bij de
Duitse grens kwam in één bouwfase een imposante ‘feste Burg’ tot stand (1905-'09),
toen de in eerste instantie in 1875 te Harreveld (G) neergestreken Duitse franciscanen
zich op deze dichter bij hun vaderland gelegen plek vestigden. Officieel werd de
Kulturkampf in 1887 voor beëindigd verklaard, maar de nasleep duurde tot na 1900
en het ‘Jesuitengesetz’ werd pas in 1917 ingetrokken. Een tweede golf religieuze
vluchtelingen volgde toen omstreeks 1900 in Frankrijk een strijd rond de scheiding
tussen kerk en staat woedde. Hieraan voorafgaand had de Franse pater G. Desribes
in Cadier en Keer al in 1891 het missiehuis van de ‘Sociëteit voor Afrikaanse Missiën’
gesticht. Ook nu werden eerst vaak bestaande gebouwen gebruikt, zoals in 1902 huis
De Berkt te Baarlo door Franse karmelietessen en in 1903 kasteel Blankenberg te
Cadier en Keer door de Broederschap van Sint Blasius. Franse redemptoristen
betrokken in 1911 het Parkhotel Rooding te Valkenburg. Slechts op enkele plekken
werden nieuwe kloosters gebouwd, zoals voor de Franse zusters te Sittard (1907),
Linne (1910) en Stramproy (circa 1910).

Infrastructuur
Met de komst van de Romeinen in de 1ste eeuw na Christus waren de eerste
interregionale wegen ontstaan, waaronder die van Colonia Agrippina (Keulen) naar
Aduatica Tungrorum (Tongeren). Aan deze weg lagen Coriovallum (Heerlen) en
Trajectum ad Mosam (Maastricht). In beide steden kwamen ook andere heerbanen
uit. De precieze ligging hiervan is niet zeker, maar vast staat, dat via Heerlen ook
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een weg van Aken naar Xanten liep (en deels nog loopt). Vanuit Maastricht liep op
de linker Maasoever een weg via Heel en Blerick naar de Romeinse brug bij Cuijk.
Deze weg en de vermoedelijk

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

51
op de rechter Maasoever gelegen weg van Maastricht via Venlo kwamen uit in
Noviomagus (Nijmegen). In de middeleeuwen bleef de oude weg Heerlen-Maastricht
van belang, alsmede andere oost-westverbindingen, zoals Aken-Maastricht-Tongeren
en noordelijker de jongere weg van Keulen via Roermond en Weert naar Antwerpen.
Later kwam hier de weg Venlo-Weert bij. Ook belangrijk was de weg van Venlo via
Venray naar 's-Hertogenbosch. Voor het vervoer van noord naar zuid was de Maas
de belangrijkste - maar grillige - verbinding, totdat de toegenomen tollen op de Maas
na 1648 het verkeer over land goedkoper maakten. Links van de Maas ontstond de
kortere weg van Maastricht via Bree (B) en Valkenswaard naar 's-Hertogenbosch.
In 1811 werd in opdracht van Napoleon een net van hoofdwegen aangelegd,
waarvan de weg van Maastricht via Maaseik (B) naar Venlo (1811-'12) door Limburg
loopt, gevolgd door de dwars over het plateau van Margraten aangelegde rijksweg
Maastricht-Vaals (1824-'25) en de weg Maastricht-Gronsveld-Verviers (1829). Door
de afscheiding van België werden de verbindingen via Maaseik en Valkenswaard
problematisch en kwam in 1843-'46 rechts van de Maas een kiezelweg tot stand die
via Sittard naar Roermond en verder over Venlo naar Nijmegen liep. In 1844 voltooide
men de weg van Roermond over Weert naar Eindhoven.
De komst van de trein leidde tot een aanzienlijke vergroting van de mobiliteit. De
eerste spoorlijn werd in 1846-'53 aangelegd door de Aken-Maastrichtse Spoorweg
Maatschappij. De lijn volgde het dal van de Geul en liep daarna langs de Eyserbeek
tot Simpelveld. In 1856 werd de lijn van Maastricht naar Hasselt doorgetrokken en
in 1861 volgde een verbinding met Luik. Door de aanleg in 1865 van de spoorlijn
via Roermond naar het noorden werd Venlo het tweede belangrijke Limburgse
spoorwegknooppunt. Hier ontstonden verbindingen naar Eindhoven (1866), Viersen
(1866), Kempen (1867), Geldern (1874) en Nijmegen (1883). Twee andere
oost-westverbindingen waren de lijn Boxtel-Gennep-Wesel (1873) en de lijn
Antwerpen-Weert-Roermond-Mönchen Gladbach (1879), beter bekend als de IJzeren
Rijn. Ter ontsluiting van de steenkolenmijnen kwam in 1896 de lijn
Sittard-Heerlen-Herzogenrath gereed. Latere verbeteringen waren de baanvakken
Eindhoven-Weert (1913), Schin op Geul-Heerlen (1913-'14) en het zogeheten
miljoenenlijntje Simpelveld-Kerkrade (1925-'34). Dit laatste, in 1988 gesloten,
baanvak is sinds 1995 in gebruik als museumspoorlijn.
Na een eerste tram tussen Steijl en Tegelen in 1888 volgden er allengs meer
tramlijnen, die veelal bestaande trajecten volgden. Voorbeelden zijn Venray-Oostrum
(1909), Venlo-Maasbree-Helden (1912) en vooral de

De brug over de Roer bij Roermond dateert uit 1746 en is een belangrijke schakel in de rechts van
de Maas lopende weg van Roermond naar Maastricht (1959)

door de ‘Maas Buurtspoorweg’ tussen 1913 en 1944 rechts van de Maas
geëxploiteerde tramlijn van Venlo naar Nijmegen. In de jaren twintig ontstonden de
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eerste particuliere autobusbedrijven, waarna vanaf de jaren dertig gaandeweg alle
tramverbindingen door busdiensten werden vervangen.
De Maas was en is een belangrijke, maar grillige, regenrivier met in de zomer
vaak te weinig en in de winter teveel water (zoals in 1993 en 1995). Ondanks de
tollen en het feit dat de goederen op enkele plaatsen in kleinere schepen overgeladen
moesten worden, bleef het een belangrijke handelsroute. Er zijn zelfs plannen geweest
om de Maas een rol te laten spelen in de verbinding tussen de Schelde en de Rijn;
om de Republiek van zijn handel over de Rijn te beroven, begonnen de Spanjaarden
in 1626-'27 met het graven van de Fossa Eugeniana van de Rijn bij Rheinberg
(Rijnberk) naar de Maas bij Venlo, waarna volgens plan via het aan te leggen
Demerkanaal vanuit Maastricht naar Antwerpen gevaren zou kunnen worden. Van
het kanaaltracé is bij Arcen en aansluitend op het aangrenzende Duitse gebied een
gedeelte bewaard gebleven. De inname van Venlo en Rheinberg door Staatse troepen
in 1632 maakte dat het plan niet verder werd uitgevoerd. Het idee van een verbinding
tussen Antwerpen en de Rijn lag ook ten grondslag aan de plannen voor de aanleg
van het Canal du Nord (1808-'11). Het daarvan gegraven kanaalvak tussen Lozen
en Weert werd later opgenomen in de Zuid-Willemsvaart, die van 's-Hertogenbosch
via Helmond, Weert, Lozen, Bree en Maasmechelen naar Maastricht liep en die in
1826-'28 gereed kwam. Dit kanaal had een goede verbinding moeten vormen tussen
het Luikse industriebekken en het noorden onafhankelijk van de grillige Maas, maar
werd door de afscheiding van België als handelsroute geen succes. Wel groef men
in België het Kempisch Kanaal van
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In het kader van de Maaskanalisatie werd onder meer bij Heel een sluizencomplex met stuw gebouwd
(1920-'22). De in de meanders van de Maas door uitgraving ontstane grindplassen zijn ook goed
zichtbaar

Antwerpen tot de Zuid-Willemsvaart bij Lozen en financierde België het kanaal
Maastricht-Luik (1848-'50). Dat kanaal onttrok evenwel veel water aan de Maas, die
daardoor in het droge seizoen nog slechter bevaarbaar werd. De precaire
brandstofsituatie tijdens de Eerste Wereldoorlog maakte het belang duidelijk van
een goed bevaarbare rivier voor het vervoer van steenkool. In 1919 besloot men tot
Maaskanalisatie via een geheel op Nederlands grondgebied gelegen kanaal, dat via
het Maas-Waalkanaal (1927) een aansluiting op de kreeg op de Waal en Rijn en via
het kanaal Wessem-Nederweert (1929) een verbinding met de Zuid-Willemsvaart.
Eerst kwam tussen Linne en Buggenum (1920-'26) het Lateraal Kanaal gereed, waarna
tussen 1925 en 1935 werd gewerkt aan het Julianakanaal tussen Limmel en
Maasbracht. Bij Maasbracht lag in 1912 een tijdelijke kolenoverslaginrichting, die
in 1934 werd vervangen door een nieuwe inrichting bij Buchten aan het eindpunt
van de goederenspoorlijn. Verder stroomopwaarts kwamen bij Belfeld (1920-'21)
en Afferden (1929) stuw- en sluiscomplexen gereed. Het Belgische antwoord hierop
was de aanleg van het langs de westgrens van Maastricht lopende Albertkanaal van
Luik via Hasselt naar Antwerpen (1930-'39).

Midden-Limburg
De Tungelroyse beek en de Swalm vormen grofweg de noordgrens van de regio
Midden-Limburg. De westgrens is sinds 1839 de Maas. Aan de noordwestzijde heeft
de grens een grillige vorm, die in grote lijnen overeen komt met die van de voormalige
heerlijkheid Thorn. De oostgrens valt samen met de in 1815 vastgestelde Duitse
grens, toen Elmpt tot Duitsland ging behoren en het Gulikse gebied van Melick en
Herkenbosch bij Nederland kwam. De zuidgrens loopt over het smalste deel van
Limburg tussen de kastelen van Obbicht en Millen. De regio is verder onder te
verdelen in het Land van Thorn (noordwesten), het Land van Horn (noorden) en het
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Land van Montfort (oosten); het laatstgenoemde bestond van 1716 tot 1794 uit een
noordelijk Oostenrijks (Roermond) en een zuidelijk Staats (Stevensweert, Nieuwstadt)
deel. De rivieren de Maas en de Roer bepalen het aanzien van dit licht glooiende
gebied.
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Grondgebruik en nederzettingen
Het ongeveer trechtervormige Midden-Limburgse gebied wordt - evenals de rest van
Limburg - sterk bepaald door de Maas en door de recente ontstane grindplassen. Een
deel van het hoogterras van de Maas ligt aan de oostzijde net binnen de
provinciegrenzen, zowel bij het nationaal park De Meinweg als bij Echterbosch en
Koningsbosch. Tussen beide gebieden ligt het dal van de Roer, die bij Vlodrop het
land binnenkomt en bij Roermond in de Maas vloeit. Het gebied heeft veel kleinere
steden met een verschillende ontstaansgeschiedenis. Susteren en Thorn zijn voor
Nederland zeldzame voorbeelden van kleine steden die zich rondom een
kloostercomplex hebben ontwikkeld. Nieuwstadt werd in de 13de eeuw gesticht als
een Gelderse grensvesting op de grens met Gulik. Stevensweert kreeg in de 17de
eeuw een stedelijk aanzien toen het tot een kleine vestingstad werd omgebouwd.
Born en Montfort zijn kleine kasteelnederzettingen die nooit echt tot een stad zijn
uitgegroeid. De stad Echt is enkele eeuwen verdedigbaar geweest, maar net als het
omwalde Wessem is hier geen sprake geweest van een echte stedelijke ontwikkeling.
Linne - met zijn regelmatige stratenpatroon - is een goed voorbeeld van een mislukte
stadsstichting. Het kasteel van Horn behoort tot de belangrijkste verdedigbare huizen
in dit gebied.
De hogere gebieden aan de randen van de regio (Ell en Koningsbosch) bestonden
vooral uit woeste grond. Delen hiervan zijn later bewust niet ontgonnen om als
militair oefenterrein te dienen, zoals de Beegder- en de Melickerheide. Aan de
zuidzijde beginnen rond Born en Susteren de voor Zuid-Limburg kenmerkende
vruchtbare lössgronden. Het restende gebied bestaat uit een dunne laag rivierklei
langs de Maas en verder zandgronden. Op de zandgronden werden vooral rogge en
aardappelen verbouwd.
Met uitzondering van het op een heuvel gestichte Sint Odiliënberg - met een
driehoekige dorpsstructuur - ontstonden in het Roerdal vooral lintvormige
nederzettingen, ruwweg parallel aan de loop van de Roer. Melick en Herkenbosch
zijn hier voorbeelden van. Het op wat grotere afstand gelegen Posterholt is ontstaan
als planmatige nederzetting aan de weg van Heinsberg naar Roermond. Tussen
Herkenbosch en de Roer ligt de Herkenboscher Ohé, waarvan de naam duidt op een
vruchtbaar stuk (klei)grond aan de rivier de Roer. Het dorp Ohé ligt midden in de
vruchtbare strook met rivierklei langs de Maas. Tussen Thorn en Beegden dienden
deze gronden als akkerland, maar op andere plaatsen vond veeteelt plaats. Vanaf
1892 stichtte men in dit gebied de eerste handkrachtzuivelfabrieken (Echt, Buggenum
en Hunsel) en begin 20ste eeuw vond een toename van de pluimveeteelt plaats, die
leidde tot de oprichting van de Coöperatieve Roermondsche Eiermijn in 1904. Ook
de dorpen langs de Maas zijn vooral lintdorpen, met Buggenum als mooi voorbeeld
van een eenzijdige lintbebouwing. Door de ontgrindingen is de Maas bij Maasbracht,
Panheel en Roermond een plassengebied geworden en heeft de veeteelt plaats gemaakt
voor de watersport.

Nijverheid
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Tot ver in de 19de eeuw was Limburg een overwegend agrarische provincie, waar zoals elders - de handel en nijverheid zich in de steden concentreerden. Maastricht
was het belangrijkste handelscentrum van Zuid-Limburg. De tot het Overkwartier
van Gelre behorende steden Roermond en Venlo waren lid van de Hanze,
respectievelijk vanaf 1441 en 1481. Het belangrijke handelsproduct laken werd
gemaakt in Maastricht, Roermond, Weert en Sittard. Andere vroege vormen van
nijverheid waren de papierfabricage in Gennep (vanaf 1428) en de op vele plaatsen
aanwezige brouwerijen. Brouwen was een heerlijk recht (banpanhuisrecht). Dat hield
in dat alleen in de brouwerij (panhuis) van de heer gebrouwen mocht worden. Ook
de gildenbepalingen zaten nieuwe ontwikkelingen in de weg. Ondermeer om de
Akense gildenbepalingen te ontgaan, stichtte Johann Arnold von Clermont in 1761
een lakenfabriek in Vaals. Gildenbepalingen en heerlijke rechten werden in 1795
afgeschaft, maar dit leidde niet direct tot industrialisatie; de Vaalser lakennijverheid
ging zelfs in 1819 teloor.
Na het wegvallen van de toegang tot de Waalse industriesteden (Luik, Dinant,
Huy en Namen) door de Belgische opstand ontstond er echter een zekere noodzaak
tot industrialisatie. In 1832 verscheen in Maastricht de eerste stoommachine, gevolgd
door diverse initiatieven van

Bacchusreliëf boven de ingang van het woonhuis van de in 1869 gestichte stoombierbrouwerij
Cambrinus te Schinveld (1977)
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Het forse gebouw van de ringoven van de dakpannenfabriek Janssen-Dings te Belfeld is een overblijfsel
van de bloeiende grofkeramische industrie in Midden-Limburg

Petrus Regout, waarvan het stichten van een aardewerkfabriek het belangrijkste was.
Kort daarop ontstonden twee andere aardewerkfabrieken en, in 1850, de papierfabriek
Lhoëst-Weustenraad & Cie. Dit alles maakte van Maastricht een echte industriestad.
Ook in Roermond was er van 1807 tot 1883 een papierfabriek, en vanaf 1866 een
tweede te Maasniel. Op basis van het te Vieille-Montagne (Altenberg) ten zuiden
van de Vaalserberg gewonnen zinkerts verrees in 1879 te Eijsden een zinkwitfabriek.
De in de Noordelijke Maasvallei gewonnen ijzeroer diende als grondstof voor de in
1855 opgerichte firma Kamp & Soeten te Tegelen. Deze ‘IJzerfabriek van Tegelen’
diende als basis voor andere metaalnijverheid, waaronder de ijzergieterij Hekkens
(1888). In 1873 werd de firma Konings te Swalmen opgericht. Vanaf 1885 maakten
Kamp & Soeten en Konings machines voor de grofkeramische industrie, zoals
dakpanpersen.
Zowel de in het Pleistoceen afgezette klei tussen Swalmen en Venlo als de jongere
klei rond Echt, Thorn en Haelen vormde vanaf circa 1840 de basis voor een bloeiende
kleiwarenindustrie. De eerste gemechaniseerde fabrieken werden te Tegelen gesticht,
te weten die van de Gebr. Teeuwen (1844) en de Gebr. Laumans (1845). De daar
aanwezige klei was tevens geschikt voor de productie van gresbuizen (dichtgesinterde
aardewerken buizen voor rioleringen), die te Tegelen, Beesel, Belfeld en Reuver
gemaakt werden. De stad Echt was een ander centrum van de dakpanproductie met
de C.V. Cuypers (circa 1875), de N.V. ‘Stoompannenfabriek van Echt’ (1877) en de
fabriek ‘De Valk’ (1900). Alleen al in Tegelen werden tussen 1888 en 1894 meer
dan negen miljoen pannen per jaar gemaakt en nog in 1952 kwam zeventig procent
van alle Nederlandse dakpannen uit Midden-Limburg. Typerend voor Limburg zijn
de ateliers voor religieuze kunst, met dat van Cuypers-Stoltzenberg in Roermond
(1852) als belangrijkste exponent. Naast andere voorbeelden in Roermond bevonden
dergelijke ateliers zich ook in Venlo en Weert.
Opvallend is het voorkomen van een flink aantal bierbrouwerijen waarvan de
meeste nog in bedrijf zijn: ‘De Ridder’ te Maastricht, ‘Gulpen’ te Gulpen (1826),
‘Brand’ te Wijlre (1871), ‘De Lindeboom’ te Neer (1871), ‘Maes’ te Stramproy
(1883), ‘De Leeuw’ te Valkenburg (1886), ‘Wertha’ te Weert (1909) en ‘De
Vriendenkring’ te Arcen (1915).
Andere takken van nijverheid zijn de meelfabrieken te Roermond (1870) en Weert
(1906), alsmede de verfstoffenfabriek te Roermond (1869). In Venlo groeide een
kleurstoffenfabriek (1874) uit tot een fabriek voor kopieermachines (Océ). De hier
als eerste Nederlandse gloeilampenfabriek gevestigde fabriek ‘Pope’ (1889) kwam
in 1920 in handen van Philips. Vrij laat ontstond eveneens in Venlo de Nedinsco
voor optische instrumenten. In 1926 werd te Maastricht de ENCI opgericht, waar uit
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mergel Portlandcement wordt gemaakt. Steeds opnieuw bleek de Limburgse bodem
de basis voor takken van nijverheid, dat gold al voor de prehistorische
vuursteenwinning bij Rijckholt en geldt nog steeds voor de grind-, zand- en
kalkwinningen.

‘Zuid-Limburg’
Met de regio ‘Zuid-Limburg’ wordt hier alleen de meest zuidelijke helft van het
gebied ten zuiden van Sittard bedoeld. De sterk afwijkende industriële ontwikkeling
- de mijnbouw - in het andere deel van Zuid-Limburg in de 20ste eeuw maakt namelijk
het invoegen van een aparte regio Mijnstreek nodig. De noordgrens van de hier
bedoelde regio ‘Zuid-Limburg’ loopt via de gemeentegrenzen over de plateaus van
Schimmert en Ubachsberg. De oostgrens wordt gedeeltelijk bepaald door de
Selzerbeek, die onderdeel is van de in 1815 vastgestelde grens met Duitsland. De
grillige zuidgrens met België is het uitvloeisel van het in 1839 gesloten eerste
scheidingstractaat, waarna bij de conventie van Maastricht in 1843 werd bepaald hoe
de grens precies kwam te lopen. Aan de westzijde volgde deze grens de Maas, met
uitzondering van de voormalige verdedigingslimieten rondom Maastricht, die in
essentie een halve cirkel beschrijven met een straal van vier kilometer gerekend vanaf
de Servaasbrug. Vanuit Maastricht gezien bestond Zuid-Limburg uit de Landen van
Overmaas; een mozaïek van heerlijkheden met als grootste eenheden het Land van
Valkenburg (noordzijde), het Land van 's-Hertogenrade (oostzijde) en de heerlijkheid
Daelhem (zuidzijde).
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Markant gelegen in het golvende Zuid-Limburgse landschap is de neogotische St.-Martinuskerk te
Vijlen

Grondgebruik
Het voor Nederland unieke Zuid-Limburgse landschap vormt een eenheid met de
aangrenzende delen van België en Duitsland. Door tektonische opheffing ontstond
tijdens het Tertiair de hogere Schiervlakte. In het Kwartair werd dit gebied door
beken en rivieren versneden tot een aantal plateaus, die op grond van de
fysisch-geografische gesteldheid in een aantal verschillende delen kunnen worden
onderscheiden. Aan de oostzijde wordt de regio begrensd door de Maas, waarvan de
bedding zich in de loop der tijd iets naar het westen heeft verlegd met uitzondering
van de bedding in het gebied tussen Geulle en Elsloo waar zich een fraaie steilrand
bevindt. De meest zuidelijke band bestaat uit het plateau van Margraten tussen het
Maasdal en het Geul- en Gulpdal. Tussen de Geul en de Gulp ligt het plateau van
Eperheide, ten oosten daarvan aan de zuidzijde tussen de Geul en de Selzerbeek het
plateau van Vijlen en ten noorden daarvan tot aan de Eyserbeek het plateau van
Bahneheide.
De middelste band wordt gevormd door het plateau van Schimmert ten oosten van
de Maas en ten noorden van de Geul, aan de zuidoostelijke kant overgaand in het
plateau van Ubachsberg. Ten oosten hiervan liggen ter weerszijden van de Anstelbeek
drie kleinere plateaus: het plateau van Spekholzerheide, het plateau van Kerkrade
en noordelijk het plateau van Nieuwenhagen.
De bovenste band wordt gevormd door het gebied van de voormalige Graetheide
in het westen, ten oosten van de Geleenbeek overgaand in het plateau van Doenrade
en aan de oostzijde daarvan de Brunssummerheide. Ten zuiden van de twee
laatstgenoemde gebieden ligt het wat lagere zogeheten bekken van Heerlen.
Op de meeste van deze gronden is in de laatste ijstijden een pakket löss afgezet.
Deze fijnkorrelige leemsoort was oorspronkelijk rijk aan kalk, maar dat is in de loop
der tijd uitgespoeld. Lössgrond is niet alleen vruchtbaar maar is ook goed te bewerken
en houdt voldoende vocht vast. Deze laag is niet overal even dik. Op de hoogste
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plekken zoals bij Ubachsberg en Vaals is de löss zelfs weg geërodeerd, en liggen
oudere gesteenten aan de oppervlakte. De dikste lössafzettingen bevinden zich op
de plateaus van Margraten, Schimmert, Doenrade en Spekholzerheide, op de
Graetheide en ten westen van Maastricht.
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Het golvende Zuid-Limburgse landschap wordt waarschijnlijk al meer dan
zevenduizend jaar continu bewoond. De eerste bewoners kozen vooral de dalen.
Teruggevonden resten van Romeinse villa's tonen dat de plateaus in de Romeinse
tijd werden bewoond en kort daarop weer werden verlaten. In de loop van de
middeleeuwen raakten de moederdorpen in de dalen overbevolkt en werden de hogere
gronden opnieuw in cultuur gebracht. Het werd een relatief dichtbevolkt gebied.
Veel bronsgroen eikenhout werd gerooid (rade), waaraan plaatsnamen herinneren
als Kerkrade, Kunrade, Benzenrade en Wijnandsrade. Om de erosie van de hellingen
als gevolg van de ontbossing tegen te gaan, werden aan de lage zijde heggen
aangeplant. Mede door het ploegen langs de hoogtelijnen ontstonden op den duur
vlakkere terrassen met onder de heg een steilrand, graft genoemd. De
verbindingswegen tussen de opvolgende terrassen sleten gaandeweg uit tot de voor
het Limburgse landschap karakteristieke holle wegen. Op enkele plekken waar de
hellingen te steil waren om te ontginnen, hebben zich hellingbossen gehandhaafd
(Savelsbosch bij Sint Geertruid, Groote Bosch bij Slenaken).
Geschat wordt dat rond het jaar 1000 slechts tien procent van de grond in cultuur
was gebracht en rond 1300 al tachtig procent. Heidevelden komen enkel voor in
gebieden zonder lössafzetting (Brunssummer- en Eperheide). Het resultaat is een
uitgestrekt open gebied met veel bouwland. Vanaf de 13de eeuw werd op de
bouwlanden het drieslagstelsel toegepast. Nadat een perceel een jaar braak had
gelegen, verbouwde men wintergraan (broodgraan), het jaar daarop gevolgd door
zomergraan (veevoer) en brouwgranen (gerst). Het derde jaar lag het land braak en
werd er vee geweid en ter bemesting kalk (mergel) gestrooid. Met de verbouw van
groenvoer (klaver) in de 18de eeuw kwam een einde aan dit stelsel. Ten behoeve
van de armere stadsbevolking ging men in de 19de eeuw rogge verbouwen en rond
Maastricht ook aardappelen. Na de landbouwcrisis van 1880 kwam er meer fruitteelt
en met de opkomst van de steenkolenmijnen steeg de vraag naar zuivelproducten
voor de mijnwerkers en kwam er meer grasland.

Nederzettingen
De oudste dorpen bevinden zich ‘halfhoog’ in de dalen van de Maas, Geul, Gulp en
Geleenbeek. De langgerekte, in elkaars verlengde op een terrasrand gelegen,
Maasdorpen Heer, Gronsveld en Rijckholt zijn goede voorbeelden hiervan. Bij de
laatste twee ligt er een kasteel aan de Maaszijde, waar zich de beste weidegronden
bevonden. Ook elders verrezen kastelen op de beste plekken en niet zelden stelde
het tot het kasteel behorende grootgrondbezit paal en perk aan de ontwikkeling van
de bijbehorende kern. Eijsden is hier een duidelijk voorbeeld van. Andere voorbeelden
zijn Mheer en Wijnandsrade. Vooral in het Geuldal is te zien dat het dal oorspronkelijk
- afgezien van kastelen en watermolens - relatief bebouwingsvrij bleef en dat de
nederzettingen aan de randen lagen.
Vanuit de dalen ontstonden, zoals hierboven al is aangegeven, vanaf de 12de eeuw
nevenvestigingen op de plateaus. Daar werd voor het vee een driehoekige open ruimte
of ‘dries’ aangelegd, vaak met een poel (ook ‘maar’ genoemd). Later is de poel veelal
vervangen door een dorpspomp of ‘zwingelput’. Termaar en Puth zijn in dit verband
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sprekende namen. Vanuit deze nederzettingen werd het naburige bos ontgonnen en
stichtte men in eerste instantie één ontginningsboerderij. De hoeven Ingber bij Gulpen
en Vroelen bij Noorbeek zijn hier voorbeelden van. Ook te Sint Antoniusbank bij
Bemelen is een dergelijke hoofdhof of herenhoeve de kern van een gehucht. Deze
hoofdhoven bezaten de beste gronden en groeiden soms uit tot kastelen of landhuizen
(Goedenrade en Vaalsbroek).
Vooral op het plateau van Margraten is de occupatie vanuit de verschillende dalen
goed te volgen; zo heette Herkenrade eerst Eijsden op den Berg, Sint Geertruid Breust
op den Berg en Margraten Gulpen op den Berg. Mheer en Noorbeek zijn ontgonnen
vanuit het aan de Voer gelegen 's-Gravenvoeren (B) en Sibbe vanuit Oud-Valkenburg
in het Geuldal. De verschillende stadia van ontwikkeling laten zich nog goed aan
enkele kleinere gehuchten aflezen; Libeek bij Sint Geertruid is een solitaire
herenhoeve, Gasthuis bij Bemelen is een enkelzijdig wegdorp met open bebouwing,
Scheulder (in opzet) een enkelzijdig wegdorp met geschakelde boerderijen en Raar
bij Meerssen een dubbelzijdig wegdorp. Ook Sint Geertruid, Herkenrade en
Bruisterbosch waren oorspronkelijk enkelzijdige wegdorpen en kregen pas later door
hoevedeling en de vestiging van keuterboeren een dubbelzijdige bebouwing. De
belangrijke boerderijen in deze dorpen zijn later in steen opgetrokken, de
ondergeschikte hoeven in vakwerk. Door verdichting vormden zich wegdorpen met
aaneengesloten bebouwing, die soms verder uitgroeiden tot stervormige
nederzettingen, zoals Banholt, Sint Geertruid en Mheer.
De stichting van een kapel of kerk versterkte de kernvorming. Soms betrof dit
zogeheten eigen of heerlijke kerken, gesticht bij een kasteel. Voorbeelden van
dergelijke kernen zijn Wijnandsrade, Limbricht en Oud-Valkenburg. Toen in Mheer
de 17de-eeuwse kapel werd vervangen voor de parochie Mheer-Banholt heeft men
de nieuwe kerk niet halverwege beide dorpen geplaatst, maar prevaleerde de heer
van Mheer. Bij dorpen met veel kloosterbezit ontstond naast de grote kloosterhoeve
een door dat
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In de mergelgroeve te Sibbe werd in 1799-1801 een kapel ingericht met een altaar en enkele
wandtekeningen (1968)

klooster bediende kerk, zoals te Mechelen, Vaesrade bij Nuth en Bemelen. Op plekken
met minder grootgrondbezit stichtte men kerken centraal tussen de gehuchten, zoals
te Epen en Vijlen; de laatste is Nederlands hoogst gelegen parochiekerk. Een verdere
ontwikkeling volgde toen na het Partageverdrag van 1661 de landen van Overmaas
werden verdeeld in een Spaans en een Staats deel. De grote kerken in het Staatse
gebied werden simultaankerken met een gezamenlijk gebruik door hervormden en
katholieken, zoals in Beek, Heerlen, Valkenburg en Eijsden. Bouwkundig het mooist
is de situatie in Meerssen, waar na het opheffen van het simultaneum (1837) oostelijk
van het koor van de imposante St.-Bartholomeuskerk een bescheiden hervormd
‘Leopoldskerkje’ verrees. In het vanuit Aken gunstig gelegen Vaals bouwde men
naast een hervormde zelfs een Waalse en een Lutherse kerk, terwijl in het Staatse
Nieuwenhagen - net over de grens in de katholieke enclave Schaesberg - een Spaans
kerkje werd gebouwd. De meest tot de verbeelding sprekende katholieke enclave
wordt gevormd door het klooster Houthem-Sint Gerlach met zijn imposante barokkerk.
Eijsden, Elsloo en Urmond zijn schippersplaatsen langs de Maas, die zich
ontwikkelden tot dorpen met een stedelijk karakter (vlekken). Te Eijsden ontstond
enige nijverheid. Later bouwde men Mariadorp, het enige fabrieksdorp in
Zuid-Limburg buiten de Mijnstreek. Ook Vaals kreeg in de 18de eeuw het karakter
van een nijverheidsstad, maar dat werd vanaf 1900 verdrongen door het opkomend
toerisme. Dit was niet in het minst te danken

Bij de kluis op de Schaelsberg te Oud-Valkenburg bevindt zich een uit 1843 daterende kruisweg,
gegroepeerd om het symbolische graf van Christus met daarin een houten kist
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aan het hier gelegen drielandenpunt, dat van 1843 tot 1918 in feite een vierlandenpunt
was, omdat hieraan ook het neutrale gebied van Moresnet (ook Vieille Montagne of
Altenberg) grensde. Kampioen op toeristisch gebied was en is de kleine stad
Valkenburg, waar in 1885 door Th. Dorren de eerste V.V.V. genaamd ‘Het Geuldal’
werd opgericht. De heuvelachtige ligging, de mergelgrotten en een romantisch gelegen
ruïne maakten dat Valkenburg en omgeving succesvol als ‘Neerlands Zwitserland’
gepromoot kon worden.
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Een voorbeeld van een hallenhuisboerderij is de inmiddels verdwenen 18de-eeuwse boerderij
Slooyershof te Horst (1927)

Boerderijen
De vele boerderijen in het Limburgse landschap worden vaak bepaald door hun
ouderdom of de streek waarin ze liggen. Een boerderij is bij uitstek een functioneel
gebouw, waarin woon-, bedrijfs- en opslagfuncties verenigd zijn. Het is vrijwel
onmogelijk om een sluitende indeling in boerderijtypen te geven, omdat deze zowel
kan geschieden op functionele als op uiterlijke kenmerken, of op een combinatie van
beide. Ook zijn de afzonderlijke kenmerken in de loop der tijd aan verandering
onderhevig geweest.
Voor Limburg valt onderscheid te maken tussen een noordelijke en een zuidelijke
ontwikkeling, met in het smalste deel van de provincie een scheiding die ruwweg
overeen komt met de bovengrens van het lössgebied, te weten de Rode Beek die
langs kasteel Millen stroomt en

De 18de-eeuwse boerderij Hammerstraat 21 te Herkenbosch heeft een - voor Midden-Limburg
kermerkend - parallel aan de weg gelegen woonhuisgedeelte en daarachter de halfopen binnenplaats
en het schuurgedeelte

bij Roosteren in de Maas uitkomt. Ten noorden van de scheiding volgt de
boerderijbouw in hoofdlijnen de ontwikkeling van het aangrenzende Brabantse land
(maar met een eigen variant); ten zuiden van deze grens bevindt zich een
karakteristieke boerderijgroep die aansluit bij de boerderijen in de Belgische
landstreken Haspengouw en Land van Herve.
Aanvankelijk kwam in het noordelijke deel bestaande uit Noord- en
Midden-Limburg een boerderijtype voor met een driebeukige opzet, het hallenhuis.
Een gebintconstructie zorgde voor een onderverdeling in een brede middenbeuk
(deel) en twee smallere zijbeuken. Het woon- en bedrijfsgedeelte werd gescheiden
door een brandmuur. Anders dan op andere plaatsen in ons land, waar de deel als
dors- en werkvloer in gebruik kwam (hallenhuis met middenlangsdeel), was op de
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schrale Limburgse zandgrond de behoefte aan mest erg groot en richtte men de deel
in als één grote potstal (een min of meer diepe kuil waarin het vee op zijn eigen mest
stond). Met spreekt dan over een staldeelboerderij. Voorbeelden van 18de-eeuwse
hallenhuisboerderijen zijn te vinden te Ronkenstein bij Reuver en te Leunen.
Rond 1800 ontstond uit dit driebeukige hallenhuis met staldeel de
langgevelboerderij, waarbij zowel de woonhuisdeur als de voornaamste
bedrijfstoegangen in de lange zijgevel werden geplaatst. Aanvankelijk waren de
langgevelboerderijen nog driebeukig en voorzien van een vierdelige dwarsindeling
met in het verlengde van het woonhuis de stal, dan een dwarsdeel en ten slotte een
tasruimte tegen de tweede kopse gevel.
Vanaf het midden van de 19de eeuw bouwde men echter ook tweebeukige
langgevelboerderijen, waarbij men één van de zijbeuken verving door een hoger
opgetrokken gevel met daarin alle toegangen. In het woongedeelte bevatte de
hoofdbeuk de pronkkamer en de aangrenzende woonkeuken; de lage smalle zijbeuk
bood plaats aan een kelder met opkamer en een spoelruimte of ‘geut’. In het
bedrijfsgedeelte werd de resterende zijbeuk wel gebruikt als varkensschuur, maar
deze werd ook versmald tot een voergang. Aan het eind van de 19de eeuw verdween
ook deze beuk en namen de buitenmuren de dragende functie over bij deze eenbeukige
langgevelboerderij. Naast de eerder genoemde langgerekte langgevelboerderij met
vierdeling komt het ook voor dat dwarsdeel en tasruimte in één, evenwijdig aan het
hoofdhuis geplaatste, vrijstaande schuur zijn ondergebracht. Het resultaat lijkt - zeker
als de voor- en achterzijde van de binnenplaats op enigerlei wijze zijn afgesloten op de Zuid-Limburgse gesloten hoeve.
Bij de Midden-Limburgse gesloten hoeve staan deze beide bouwdelen vaak haaks
op de straat (diep) met een binnenplaats ertussen. In de Peel komt het ook voor dat
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Te Scheulder bij Margraten bevinden zich aan de Dorpsstraat enkele vroeg-19de-eeuwse geschakelde
L-vormige boerderijen

het woonhuisdeel parallel (dwars) aan de straat ligt met daarachter de binnenplaats
en het schuurgedeelte. Hierdoor zou je over diepe en dwarse tweedelige
langgevelboerderijen kunnen spreken. Een voorbeeld van de diepe variant is de
boerderij Beekweg 1 te Maasniel (1730). Bij de dwarse tweedelige boerderijen te
Leveroy bij Nederweert bevindt zich in het ene geval het schuurgedeelte (Kerkstraat
9; 1768) en in het andere geval het woongedeelte (Kerkstraat 14; 1804) aan de straat.
In de Maasvallei zijn deze diepe schuren wel driebeukig en fors van formaat, en dient
één van de beuken als zijlangsdeel met een inrijpoort aan de kopse kant, naast de
poort die naar de binnenplaats leidt; ‘De Elshof’ te Heythuisen (1837) is hier een
voorbeeld van. De in 1774 gebouwde tiendschuur van kasteel Horst heeft een
vergelijkbare, maar tweebeukige opzet. Deze schuur heeft geen gebinten, maar
dekbalken die in het midden door stijlen ondersteund worden.
De Zuid-Limburgse boerderij wordt gerekend tot de dwarshuisgroep. De oudste
boerderijen daarvan bestonden uit min of meer haaks ten opzichte van elkaar
geplaatste bouwdelen; een losstaand eenbeukig woonhuis, een vrijstaande stal en
een dwarsdeelschuur. De ingangen lagen aan de zijde van de open plaats tussen de
gebouwen. Dit is nog te zien bij enkele vakwerkboerderijen te Cottessen, Epen en
Terziet. Door samenvoeging van de losse woning, stal en schuur ontstond een
eenbeukig dwarshuis. Wel bleven de dwarsmuren bestaan. Het woongedeelte

De Puthof te Reijmerstok is een zeer grote gesloten hoeve met 17de-eeuws hoofdhuis en 18de-eeuwse
vakwerkvleugels. Op deze vóór de brand van 1943 genomen foto is tevens de mestvaalt op de
binnenplaats zichtbaar (1929)

lag haaks op de weg en alle delen hadden de deuren in de lange gevel. Naast de
woonkeuken (met zitkamer aan de straatzijde en de zaadzolder daarboven) lag de
koestal, die enkel van buitenaf toegankelijk was. Het schuurgedeelte met dorsvloer
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en een tasruimte erboven werd in een haakse aanbouw ondergebracht. Zo ontstonden
L-vormige boerderijen. Niet zelden zijn deze geschakeld en hebben ze aan de
voorzijde een muur met poort, zoals te zien bij enkele boerderijen in Scheulder. Een
volgende variant is de U-vormige boerderij (hoefijzervorm). Deze vorm kwam bij
grotere boerderijen tot ontwikkeling, waar men parallel aan het woongedeelte een
tweebeukige schuur met langsdeel bouwde (bij kleinere boerderijen was hier een
varkens- en kippenhok) en in de korte poot (paarden)stallen

De uit 1721 daterende Dorpshof te Klimmen is een kleinere gesloten hoeve met een toegangspoort
in het midden en twee gezwenkte gevels
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De Hoeve Bellet te Cottessen is een forse gesloten hoeve uit de 18de eeuw

onderbracht. Naast een open U-vorm (maximaal met hek) kwam de gesloten U-vorm
- met afsluitende muur - het meest voor. Veel kasteelboerderijen hebben een open
U-vorm.
Ten slotte ontstond de geheel gesloten hoeve, een stadium dat rond Maastricht al
vóór 1600 was bereikt en bij grotere hoeven rond 1700 regel werd. Evenals bij de
U-vormige hoeve spreekt men wel over boerderijen van het hoftype (of hofsteden).
Naast de poort bevindt zich het woongedeelte en aan de andere zijde de stallen. Aan
de achterzijde en naast de poort was een berging voor oogst en materieel; bij grotere
boerderijen had de schuur een deel met aan weerszijden tasruimten. Op de
binnenplaats lag de mestvaalt. Ook was in het schuurdeel een knechtenkamer
aanwezig. Doorgaans had een gesloten boerderij slechts één enkele poort en bood
ze enige bescherming tegen een overrompeling door rondtrekkende
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De gesloten hoeve Geverikstraat 139 te Geverik heeft een fors woongedeelte uit 1812. Later in de
19de eeuw kreeg de boerderij een groter schuurgedeelte met zijlangsdeel (1992)

rovers (bokkenrijders). Een van de mooiste voorbeelden is de gesloten hoeve
Hoofdstraat 3 te Schimmert (1709-'10). Soms bevindt zich naast de grote poort ook
een kleinere voetgangerspoort, zoals bij Sint Gerlach 20 (1683) te Houthem-Sint
Gerlach. Bij latere vergroting werd het schuurgedeelte dikwijls vervangen door een
grotere schuur met zijlangsdeel. Deze schuur voerde men soms tweebeukig uit door
toevoeging van een balk op een rij standvinken in het midden; de buitenste
gebintstijlen zijn evenwel in de buitenmuren opgenomen. Dorpstraat 99 te Scheulder
heeft een dergelijke schuur. Hoeve De Heek bij Valkenburg is een hoeve waarvan
het woongedeelte later (circa 1920) is vernieuwd.
Gesloten hoeven werden in Zuid-Limburg nog tot begin 20ste eeuw gebouwd.
Voorbeelden van dergelijke mergelstenen hoeven - voorzien van bakstenen
poortomlijstingen - zijn Dorpsstraat 46 (1856) te Cadier en Keer en Muntweg 10 te
Berg en Terblijt (1884). Voorbeelden uit Midden-Limburg zijn de Beatrixhof te
Herkenbosch (1899) en Heinsbergerweg 56 te Posterholt (1913). Moderner zijn
bijvoorbeeld de villaboerderijen Hobbelrade 68 te Spaubeek (1932) en
Bourgognestraat 4 te Beek (1934), de L-vormige hoeve Nieuwstraat 6 te Stein (1921)
en de langgevelboerderijen De Homberg te Hegelsom (1930) en Zwarte Plakweg 33
te America (1939).

Mijnstreek
De westgrens van de regio Mijnstreek wordt bepaald door de Maas en de noordgrens
loopt over het smalste deel van Limburg, tussen de kastelen van Obbicht en Millen.
Aan de zuidoostzijde gaat dit gebied over in de in
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1815 vastgestelde (en in 1963 herbevestigde) Duitse grens die helemaal in het oosten
voor een klein deel bepaald wordt door de kleine rivier de Worm. Het hier aan
Kerkrade grenzende 's-Hertogenrade (Herzogenrath) werd in 1815 met Duitsland
geruild tegen de heerlijkheid Tegelen in de Maasvallei. De zuidgrens van de regio
loopt via de gemeentegrenzen over de plateaus van Schimmert en Ubachsberg. De
regio wordt bepaald door het in de ondergrond voorkomen van steenkool. Het winnen
hiervan heeft in de 20ste eeuw geleid tot het ontstaan van grote - inmiddels verlaten
of herontwikkelde - industriecomplexen en een opmerkelijke urbanisatiegraad.

Nederzettingen
De Mijnstreek heeft in essentie hetzelfde landschap als de rest van Zuid-Limburg
met een aantal door beken en rivieren versneden plateaus bedekt met löss. De
Graetheide en de plateaus van Schimmert en Doenrade bezaten de dikste lösslagen
en waren het meest vruchtbaar. Rond 1850 was tweederde van het gebied in gebruik
als bouwland; woeste grond bevond zich vooral in de omgeving van de
Brunssummerheide. Ook hier ontstonden de eerste nederzettingen in de dalen en in
het bekken van Heerlen. Het in de Romeinse tijd gestichte Heerlen ontwikkelde zich
in de 13de eeuw tot een verdedigbare plaats. Andere vroege nederzettingen lagen
langs de ten zuiden van Heerlen ontspringende Geleenbeek, zoals Schinnen, Geleen
en Sittard. De laatste kwam tot ontwikkeling bij een doorwaadbare plaats in de
Geleenbeek en werd een belangrijke markt- en handelsstad aan de weg van de Maas
bij Urmond naar Gulik. Hoger op de plateaus kwamen tussen de 11de en 14de eeuw
enkele ontginningen tot stand die tot langgerekte nederzettingen leidden. Ook hier
wijst de uitgang ‘rade’ op het rooien van bos, zoals te Doenrade, Vaesrade en
Amstenrade.
Tot de 19de eeuw ontstonden er geen nieuwe nederzettingen meer. Eind 19de en
vooral de 20ste eeuw is er echter sprake van een ongekende urbanisatie. Begin 20ste
eeuw bestond Heerlen uit een kleine stadskern met daar omheen talrijke kleine
nederzettingen en had Geleen nog een uitgesproken dorps karakter. In de 20ste eeuw
groeiden de plaatsen echter uit tot het centrum van respectievelijk de Oostelijke en
de Westelijke Mijnstreek. Door de urbanisatie groeide de vraag naar melk- en
vleesproducten. Dit bracht met zich mee dat het oppervlak aan grasland toenam en
dat er bescheiden varkenshouderijen ontstonden.
Naast de nog te bespreken steenkoolwinning liet ook de bruinkoolwinning sporen
in het landschap achter. De schaarste aan energie aan het eind van de Eerste
Wereldoorlog leidde tot het openleggen van in het Mioceen gevormde
bruinkoolreserves, die in dagbouw werden gewonnen. De vijver in het Vijverpark
te Brunssum is een overblijfsel van de groeve Brunahilde; de oostelijk van Hoensbroek
gelegen groeve Carisborg werd tot 1949 geëxploiteerd.
Voor de huisvesting van de mijnwerkers van de steenkoolmijnen ontstonden tussen
1905 en 1934 ruim negentig - schijnbaar willekeurig gesitueerde mijnwerkerskolonies. Het forse ruimtebeslag van deze ‘kompelwoningbouw’ heeft
tot de sprekende term ‘carboonkolonisatie’ geleid. De oudste mijnwerkerskolonies
zoals de Leenhof (1905), Musschemig (1905) en Grasbroek (1909) te Heerlen werden
gesticht door mijneigenaren. Bij Het Eikske te Schaesberg (1913) is er al sprake van
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een tuindorp-achtig karakter, dat vooral in de kolonie Schaesberg (1914-'18) goed
tot uitdrukking komt: de twee-onder-een-kap woningen hebben elk een eigen tuintje.
Op initiatief van H.A. Poels werd in 1911 het overkoepelend orgaan voor
woningbouwverenigingen ‘Ons Limburg’ opgericht en ontstond er een grotere
samenhang tussen kerk en kolonie, zoals te zien is bij de kolonies Heerlen-Molenberg
(1915), Kerkrade-Bleijerheide (1920), Kerkrade-Spekholderheide (1914) en
Geleen-Lindenheuvel (1926). De Staatsmijnen trokken ook nietkatholieke mijnwerkers
aan. Het langgerekte tuindorp Treebeek (1912-'27) had dan ook verschillende kerken.
De laatste mijnwerkerskolonie is de in 1941 gebouwde Maria-Christinawijk te
Heerlen. De sterke sociale stratigrafie in de mijnwoningbouw is nog goed afleesbaar,
met onderaan de schaal de gezellenhuizen voor ongetrouwde kompels, gevolgd door
de grote massa aan woningen voor mijnwerkers met gezinnen en hoger op de schaal
woningen voor opzichters, hoofdopzichters, beambten, ingenieurs, hoofdingenieurs
en directeuren.

Het Zwarte Goud
De steenkolenwinning in het dal van de Worm door enkele kleine ondernemers begon
al in de late middeleeuwen. Begin 18de eeuw kwam de exploitatie van de
steenkolenwinning in handen van de abdij van Rolduc. Na investeringen in gangen
en pompen bezat de abdij in 1742 vijf bescheiden kolenmijnen, die echter na de
komst van de Fransen in 1794 werden gesloten. De mijnwet van 1810 maakte de
Staat eigenaar van alle bodemschatten en sindsdien behoren deze tot de Domeinen
van de Staat. Toen er vanaf 1815 weer een schacht in gebruik genomen werd,
geschiedde dit onder de naam Domaniale Mijn. Pas vanaf 1860 was er sprake van
moderne exploitatie, er kwamen stoommachines voor de pompen en in 1871 werd
de langverwachte spoorlijn Maastricht-Aken aangelegd.
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Het hoofdkantoor van de Oranje-Nassaumijnen te Heerlen werd in 1931 gebouwd naar ontwerp van
D. Roosenburg en heeft een staalskelet ter voorkoming van mijnschade (1981)

Door boringen in 1860-'62 bleek dat er steenkool aanwezig was in de ondergrond
van de vierhoek Hoensbroek-Eygelshoven-Kerkrade-Simpelveld. Op grond daarvan
werden onder meer concessies verleend onder de naam ‘Willem’ en ‘Sophia’, maar
de exploitatie daarvan liet nog ruim dertig jaar op zich wachten. Met de aanleg van
de spoorlijn Sittard-Heerlen-Herzogenrath (1896) ontstond de mogelijkheid de te
winnen steenkolen af te voeren. Initiatiefnemer tot de aanleg, H. Sarolea, had in 1893
een concessie gekregen bij Heerlen onder de naam Oranje-Nassau en bij Schaesberg
kwamen de gebroeders Friedrich en Carl Honigmann in het bezit van het veld Carl.
Beide concessies werden ondergebracht in de Maatschappij Oranje-Nassau (O.N.).
Na de bouw van de eerste schacht in 1896-'98 bij Heerlen begon in 1899 de O.N. I
met zijn productie, gevolgd in het veld Carl door de O.N. II (1904). In 1908 kwamen
beide mijnen in bezit van de uit Lotharingen (Fr) afkomstige familie De Wendel.
Deze stichtte aan de noordrand van Heerlen de mijnzetels O.N. III (1914) en O.N.
IV (1927). In 1899 werd te Spekholzerheide begonnen met de aanleg van de

Het voormalige schachtgebouw op het terrein Nulland bij Kerkrade (1921), eens behorend tot de
Domaniale Mijn, is een van weinige resten van het industrieel erfgoed van de Limburgse mijnbouw
(1978)
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mijn Willem-Sophia (eerste productie 1902). Twee andere mijnconcessies gingen in
1899 over op de Societé des Charbonnages Réunis Laura et Vereeniging, waarna bij
Eygelshoven de mijnen Laura (1900) en Julia (1920) gesticht werden. Dit bracht het
aantal particuliere mijnzetels op acht.
In het belang van de nationale energievoorziening diende minister C. Lely in 1901
een wet in die leidde tot de oprichting van de Staatsmijnen (1902). Onder leiding
van de eerste directeur, H.J.E. Wenckebach (die in kasteel Terworm zetelde), begon
in 1903 bij Terwinselen de aanleg van de Staatsmijn Wilhelmina (eerste productie
1906), in 1908 gevolgd door de Staatsmijn Emma te Treebeek (eerste productie 1913)
en in 1911 door de Staatsmijn Hendrik te Rumpen (Brunssum; eerste productie 1916).
Aan de westzijde van Lutterade (Geleen) startte tenslotte in 1915 de aanleg van de
vierde Staatsmijn Maurits (in gebruik 1923). Naast de gewone steenkool werd de
vetfijnkool eerst bij Treebeek (1919) en later te Geleen (1929) tot cokes verwerkt;
het daarbij vrij-
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komende gas was onder meer grondstof voor het Stikstof Bindings Bedrijf (1928).
Dit vormde de basis van de chemische industrie, vanaf 1967 bekend onder de naam
‘Dutch State Mines (DSM)’.
In 1952 begon men te Herkenbosch nog met de aanleg van de beide schachten van
de geplande vijfde staatsmijn (Beatrix), maar deze werd door de vondst van het
aardgasveld bij Slochteren (1959) overbodig. Het toegenomen gebruik van aardgas
en aardolie resulteerde in december 1965 tot het besluit om alle mijnen te sluiten;
de eerste in 1967, de laatste in 1974.
De grote werkloosheid die hiervan het gevolg was, werd ten dele opgevangen door
de chemiepoot van DSM. Ter compensatie kwamen in Heerlen vestigingen van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
(ABP) en bij Born werd in 1965 een autofabriek gesticht. De negatieve connotatie
van het zware ondergrondse werk en de werkloosheid na de sluiting van de mijnen
leidde ertoe dat - op de schachten bij Heerlen en Nulland na - nagenoeg alle industriële
resten die doen herinneren aan de mijnbouw zijn verdwenen. Wel bleven de
mijnwerkerskolonies behouden. Met de recente omvorming van een steenberg tot
skibaan en de opening van het thema tuinenpark Mondo Verde lijkt de metamorfose
van mijnstreek naar parkstad definitief voltooid.

In het Vijverpark te Brunssum bevindt zich een door Ch. Vos vervaardigd mijnwerkersmonument
(1946) bestaande uit een kruisbeeld geflankeerd door een mijnwerkersgezin
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Steden, dorpen, monumenten
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Afferden
(gemeente Bergen)
Dorp aan de Maas, gelegen aan de weg van Nijmegen naar Venlo. De heerlijkheid
Afferden wordt al in 1176 vermeld. De parochie werd in 1275 opgericht. De aan de
rivier gelegen oude burcht werd in de 16de eeuw verwoest. Afferden en Blijenbeek
vormden vanaf 1540 één heerlijkheid, die in 1648 onderdeel werd van Spaans Gelre,
in 1713 aan Pruisen kwam en in 1815 bij Nederland werd gevoegd. Het in 1944-'45
zwaar beschadigde dorp is na de oorlog ten oosten van de rijksweg uitgebreid.
De R.K. St.-Cosmas en Damianuskerk (Mgr. Frederiksplein 4) is een driebeukige
basilicale kruiskerk met recht gesloten koor, dakruiter en - op enige afstand - een
geheel in ijzeroer gebouwde romaanse toren van drie geledingen met tentdak. De
toren resteert van de ter plaatse in het laatste kwart van de 13de eeuw gebouwde
kerk. De middelste geleding van de toren is versierd met lisenen en rondbogen. De
in de 15de eeuw vernieuwde kerk werd in 1944 zwaar beschadigd en is vervolgens
gesloopt. Naar plannen van J.H.J. Kayser ontpleisterde men in 1958 de toren en
verrees in 1957-'58 de huidige kerk. In de stalen dakruiter hangt een door Johannes
van Trier gegoten klok (1653). Tot de inventaris behoort een barok altaar (midden
17de eeuw), met zeven laat-gotische albasten panelen (midden 15de eeuw), die
waarschijnlijk in 1661 zijn geschonken door Dirk Schenck van Nideggen en Anna
Margaretha van Nassau Cortenbach Grimhuizen. De pastorie (Dorpsstraat 60) is een
laat-19de-eeuws, sober blokvormig pand met middenrisaliet.
De Mariakapel (Langstraat 1) bestaat uit een in 1606 gebouwde kleine
kruisvormige kapel met dakruiter en een in 1909 aangebouwde grote zeszijdige
neogotische kapel met lantaarn, uitbouw en portaal. De kleine kapel bevat een houten
altaartje met vier getorste zuiltjes en een schelpnis voor het beeld van Maria van
Smarten. De naastgelegen R.K. begraafplaats heeft een toegangspoort met geblokte
pilasters en metalen engelen (1849).
De windmolen ‘Nooit Gedacht’

Afferden, Mariakapel

(Rimpelt 20) is een bergmolen met ronde gepleisterde stenen romp en een met dakleer
beklede kap. De in 1886 gebouwde molen werd in 1944 opgeblazen. Bij de herbouw
in 1957-'58 gebruikte men onderdelen van de windmolen ‘Sint Joseph’ uit
Venray-Heide. Toen is ook een bakstenen opslagruimte gebouwd in de molenberg.
De laatste restauratie is uitgevoerd rond 1990.
De ruïne van kasteel Bleijenbeek (bij Bleijenbeek 10) ligt op een omgracht terrein
ten oosten van Afferden. Rond 1390 ontstond hier een versterkte, omgrachte boerderij
met vierkante toren. Wynant Schenck liet de toren vervangen door een tweelaags
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woontoren en liet een ringmuur bouwen. Een in de 16de eeuw toegevoegde ronde
toren werd bij een beschieting in 1579 verwoest. Rond 1688 werd het kasteel
ingrijpend verbouwd in classicistische stijl en in 1704 volgde de bouw van een kapel
aan de noordzijde. Van het in 1945 verwoeste kasteel bleef de huidige,

Afferden, Ruïne kasteel Bleijenbeek

gedeeltelijk begroeide, ruïne over.
Het stuw- en sluiscomplex in de Maas (Nieuwe Stuwweg 1), ten noordwesten
van Afferden, werd in 1929 gebouwd in het kader van de Maaskanalisering. Het
centrale deel van de stuw bestaat uit twee portaalvormige afvoeropeningen met
zogeheten stalen ‘Stoneyschuiven’. De noordelijk gelegen scheepvaartopening heeft
stalen wielschuiven, die bij hoog water weggehaald kunnen worden. In de opgestuwde
situatie maakt de scheepvaart gebruik van de zuidelijk gelegen dubbele schutsluis.
Siebengewald. Dit dorp ten oosten van Afferden is ontstaan in de late
middeleeuwen en hoort sinds een grenscorrectie in 1818 bij Nederland. De inwoners
kerkten tot 1823 in de kapel van het nabijgelegen klooster Gaesdonck (D), maar
kregen in 1863 een eigen parochie. De bebouwing van het in 1945 zwaar verwoeste
dorp concentreerde zich na de oorlog bij de Nieuwe Weg. Het voorm. Liefdesgesticht
(Kloosterweg 13-15), gebouwd in 1928 voor de Zusters van O.L. Vrouwe van
Tegelen, is een tweelaags pand met expressionistische details en een middenrisaliet
met puntgevel. Ter vervanging van de in 1945 verwoeste kerk uit circa 1865 kwam
in 1955-'56 de huidige R.K. St.-Josephkerk (Boterdijk 2) tot stand, een forse moderne
kruiskerk met terzijde een vrijstaande, ongelede toren. Opvallend aan deze door P.W.
Lerou ontworpen, belangrijke wederopbouwkerk zijn de door betonnen traceringen
gelede lichtstroken boven de zijbeuken en de in beton met ronde gaten uitgevoerde
veelhoekige apsis.

Siebengewald bij Afferden, R.K. St.-Josephkerk
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America
(gemeente Horst aan de Maas)
Dorp, ontstaan in de 19de eeuw op de plaats waar de Oude Peeldijk de in 1866
aangelegde spoorlijn Eindhoven-Venlo kruist.
De R.K. St.-Josephkerk (Pastoor Jeukenstraat 2) is een driebeukige neogotische
kruiskerk met rond gesloten koor en een dakruiter, gebouwd in 1891-'92 naar ontwerp
van N.J.H. van Groenendael. Naar plannen van F.H. Stoks werden in 1935 de huidige
bredere zijbeuken opgetrokken. De in 1944 verwoeste voorgevel heeft men in 1946
in de oude vorm hersteld. Op het kerkhof staat een kapel in late neogotische vormen
(circa 1920).
De voorm. pastorie (Pastoor Jeukenstraat 6) is een door A.J.H. Groenendaal
ontworpen fors pand uit 1892, dat in 1924 is verbouwd tot klooster voor de Zusters
van de Goddelijke Voorzienigheid. De uit 1925 daterende nieuwe pastorie (Pastoor
Jeukenstraat 4) is uitgevoerd in zakelijk-expressionistische vormen naar plannen van
J.H.J. Kayser.
De voorm. openbare lagere school (Nusseleinstraat 1-5) werd in 1887-'88 gebouwd
als een drieklassige gangschool met aangebouwde onderwijzerswoning naar plannen
van E. Corbey. Een vierde lokaal is in 1903 toegevoegd en de ophoging dateert van
de verbouwing tot woningen rond 1980.
Boerderijen. De rond 1840 gebouwde boerderij Nieuwe Peeldijk 19 is een goed
voorbeeld van een kleine ontginningsboerderij van het langgeveltype. Een moderne
langgevelboerderij is Zwarte Plakweg 33, gebouwd in 1939 voor J. Aerts naar plannen
van H.P.J. Duijf.
Het trafohuisje (Griendtsveenseweg ong.) is een uit 1931 daterend blokvormig
gebouwtje met tentdak.

Amstenrade
(gemeente Schinnen)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen op het plateau van Doenrade en voor het eerst
vermeld in 1274. Het gebied werd in de 13de eeuw ontgonnen vanaf de Geleenbeek.
In 1654 werd de heerlijkheid met Amstenrade daarin tot graafschap verheven. De
dorpsstructuur wordt bepaald door het centraal gelegen Huis Amstenrade en de weg
van Sittard naar Heerlen. Begin 19de eeuw werd deze weg ten zuiden van het kasteel
verlegd in westelijke richting, gericht op de middenas van het kasteel. Vanaf de
tweede helft van de 19de eeuw breidde het dorp uit, vooral in noordelijke richting.
Na 1940 is het dorp aan de westzijde uitgebreid. Amstenrade is een beschermd
dorpsgezicht.
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Amstenrade, Huis Amstenrade met tuin vanuit het zuidoosten
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Huis Amstenrade (Hagendorenweg 1) werd in de late 13de- of vroege 14de eeuw
gesticht door het geslacht De Vrien, en was vanaf 1350 in bezit van het geslacht
Huyn. Het oorspronkelijke kasteel had drie ronde en één vierkante toren. Deze laatste
- nog bestaande hoektoren - werd waarschijnlijk gebouwd kort na 1609 in opdracht
van Arnold Huyn van Amstenrade en kreeg later de koepelvormige bekroning met
lantaarn. Het kasteel en de graafschappen Amstenrade en Geleen werden in 1779
gekocht door de Luikse bankier Nicolas Willems. Hij liet het kasteel grotendeels
afbreken en de gracht dempen. De Luikse architect Bartholomé Digneffe ontwierp
een nieuw U-vormig huis in Lodewijk XVI-stijl. Slechts de middenvleugel (1781-'82)
en de linker zijvleugel (1784) zijn gerealiseerd; Willems stierf in 1788. Een oude
hoektoren vormt de verbinding tussen de twee onderkelderde drielaags vleugels met
okergeel geschilderde bakstenen gevels voorzien van mergelstenen pilasters.
Het interieur werd in opdracht van

Amstenrade, Huis Amstenrade, plattegrond

Amstenrade, Huis Amstenrade

Nicolas Willems rijk gedecoreerd door Luikse kunstenaars. Zo beschilderde P.M.
de Lovinfosse de torenkamer (salon) met pastorale wandschilderingen op linnen en
een slaapkamer met alkoof met ‘Chinese’ taferelen op rijstpapier. De schilderingen
in beide vertrekken zijn ontleend aan gravures naar het werk van de schilder François
Boucher. Vermoedelijk vervaardigde François de Tombay een deel van de stucreliëfs
in diverse vertrekken, zoals in de ronde eetkamer waar ook een geschilderde
trompe-l'oeil-koepel is aangebracht. Verder bevindt zich hier een empire-schouw
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(1808) die geplaatst is door André Dumont. In opdracht van Jean Baptiste graaf De
Marchant et d'Ansembourg werden na 1806 diverse vertrekken gemoderniseerd in
de empire-variant van het neoclassicisme. Met name in de ronde eetkamer en de
Chinese Kamer is dit goed zichtbaar. In 1813-'14 kregen de appartementen van de
gravin een inrichting in empire-stijl. Verder brachten de gebroeders Bolle in de
‘Chinese’ kamer, de ronde eetkamer en in enkele vertrekken op de verdieping
decoratief stucwerk in empire-stijl aan. Het van 1779 daterende plafond in de vestibule
werd eind jaren twintig van de 20ste eeuw vervangen door geprefabriceerde
ornamenten van carton-pierre. Het park in rijpe landschapsstijl werd rond 1815
ontworpen door M.F. Weyhe - op basis van een eerder ontwerp van G. Duckers (circa
1808) - in opdracht van Jean-Baptiste graaf de Marchant et d'Ansembourg. De
hoofdstructuur wordt bepaald door twee zichtassen en een rondgaand pad. In de
noordoosthoek staat ter afsluiting van een zicht-as een waarschijnlijk tussen 1815
en 1826
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gebouwde folly, mogelijk naar plannen van C. Schäffer. Het is een kunstmatige ruïne
in de vorm van een deels onder de grond gelegen koepelgrot. Aan weerszijden bevindt
zich een tunnel, waarvan er één uitkomt onder een rotsbrug. Schäffer ontwierp ook
de tussen 1815 en 1821 gebouwde neoclassicistische oranjerie. Tegen de korte zijden
daarvan staan kassen. In het park bevinden zich verder enkele bijgebouwen - zoals
een koetshuis - die tussen 1784 en 1788 werden gebouwd en vanaf 1836 zijn
uitgebreid. De nabijgelegen voorm. rentmeesterwoning ‘De Streek’ (Hommerter
Allee 1) is een blokvormig neoclassicistisch pand met mansardeschilddak, gebouwd
rond 1856.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen (Aan de Kerk 3) is een
driebeukige hallenkerk voorzien van een driezijdig gesloten koor met omgang, dubbel
transept en twee westtorens van drie geledingen met ingesnoerde spits. Ter vervanging
van een oudere dorpskerk kwam deze vroegneogotische kerk in 1852-'56 tot stand
naar ontwerp van C. Weber. Een schijntransept omvat aan de zuidzijde de sacristie
en aan de noordzijde de grafelijke kapel met grafkelder voor J.B. graaf De Marchant
et d'Ansembourg en zijn familie, die een groot deel van de kerkbouw financierde.
In 1932 werd naar ontwerp van J.Th.J. en P. Cuypers het transept verdubbeld en het
koor in oostelijke richting herbouwd en van een omgang voorzien.
Het interieur wordt gedekt door gestukadoorde houten kruisribgewelven. In de
grafelijke kapel bevinden zich vier wapenborden en diverse grafzerken vanaf 1719.
Uit de bouwtijd dateren een neogotisch altaar en een neogotische preekstoel, beide
ontworpen door C. Weber en (in gewijzigde vorm) uitgevoerd door beeldhouwer
Van Haeff. Het door Pereboom & Leyser gebouwde orgel (1865; gerestaureerd
1990-'92) heeft een mogelijk door C. Weber ontworpen neogotische orgelkast.
De pastorie (Klooosterberg 1) is een laat-18de-eeuws tweelaags middenganghuis
met hardstenen vensteromlijstingen. Tot 1856 was het de rentmeesterwoning van
Huis Amstenrade.
Het voorm. klooster (Kloosterberg 3) werd in 1859 gesticht uit de nalatenschap
van Elvire de Marchant et d'Ansembourg. Dit tweelaags gebouw heeft een risaliet
met topgevel en is voorzien van neoromaanse details.
Scholen. De tweelaags voorm. onderwijzerswoning Hagendorenweg 8 deed vóór
1894 tevens dienst als openbare lagere school. Ernaast bouwde men in 1894 de
neoclassicistische tweeklassige openbare lagere school Hagendorenweg 10, die later
is verbouwd tot patronaat met concertzaal, veldwachterwoning en arrestantenlokaal.
In 1922 kwam de openbare lagere school Hoofdstraat 36 tot stand als een vierklassige
gangschool naar een ontwerp met neoclassicistische motieven van J. Bemelmans. In
het gebouw werd toen tevens het raadhuis ondergebracht. In 1928 werd het de
katholieke Aloysiusschool.
Het voorm. raadhuis annex brandweerkazerne (Raadhuisplein 10) is rond 1960
gebouwd in traditionalistische stijl.
Woonhuizen. Het dwarse tweelaags huis Aan de Kerk 1 heeft een in vakwerk
uitgevoerde zijgevel en draagt de jaartalankers ‘1792’. Het aangrenzende wit
geschilderde pand Hagendorenweg 2 met haakse eenlaags vleugel dateert uit de
eerste helft van de 19de eeuw. In 1880 gebouwd is het middenganghuis
Hagendorenweg 11. Expressionistische details vertoont het huis Hoofdstraat 67 uit
1924 met hoger opgetrokken middenrisaliet. Zakelijk-expressionistische vormen
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hebben het dubbele herenhuis Hommerter Allee 8-10 (1931) naar ontwerp van A.J.
Jeurissen en Nieuwstraat 2 (1933) naar ontwerp van L. Fiddelers.
Boerderijen. De deels wit geschilderde voorm. kasteelhoeve Aan de Kerk 4 is
een gesloten hoeve uit de tweede helft 17de eeuw met bakstenen fronton boven de
poort en een schuur met gemetselde spanten. De mogelijk van 1774 daterende gesloten
hoeve Oudestraat 5 is deels in baksteen met mergelbanden en deels in vakwerk
uitgevoerd.
Hommert. Gehucht ten zuidwesten van Amstenrade. Uit de 18de eeuw stamt de
gepleisterde, in vakwerk opgetrokken stal Hommert 25. De deels in vakwerk
uitgevoerde gesloten hoeve Hommerter Allee 78 dateert uit de eerste helft van de
19de eeuw. Rond 1890 gebouwd is het gepleisterde blokvormige herenhuis Hommert
20 met neoclassicistische ingangsomlijsting.

Arcen
(gemeente Arcen en Velden)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen op een zandopduiking aan de Maas en rond 1100
voor het eerst genoemd. Na 1330 ontwikkelde Arcen zich tot een vrije Gelderse
heerlijkheid met eigen stapelrecht op de Maas. Aan de noordzijde verrees in de 14de
eeuw een versterkt huis (Aldt Huys), dat in 1511 werd verwoest. In de 14de eeuw
groeide Arcen uit tot een handelsplaats zonder formele stedelijke status, maar wel
voorzien van een omwalling met drie poorten. In 1503 kreeg het marktrecht. Arcen
werd in 1635 en 1646 verwoest en in 1681 geteisterd door een grote brand. In de
19de eeuw vormde zich een kleine compacte kern. Na de Tweede Wereldoorlog is
het dorp aan de noordzijde uitgebreid.
Het kasteel Arcen (Lingsforterweg 24) ligt op een dubbel omgracht terrein. Tussen
1511 en 1522 liet Reinier van Gelre hier het ‘Nije Huys’ bouwen, een vierkante
burcht met aan de zuidoostzijde een forse ronde toren. Dit kasteel werd in 1646
verwoest. De herbouw startte met het poortgebouw (1653), waarin zich een
alliantiewapen bevindt van Marcelis van Gelder en Johanna Maria van Lützenrode.
Johan Godfried van Gelder begon kort na 1664 met de bouw van het oostelijke deel
van het huidige hoofdgebouw, vermoedelijk kort daarop gevolgd door een haakse
aanbouw aan de zuidzijde. Zijn zoon Adolph Reiner liet rond 1700 aan de westzijde
een tweede beuk toevoegen en een haakse aanbouw aan de noordzijde, waardoor een
U-vormig gebouw ontstond. Het classicistische westfront heeft gebogen bordestrappen
en een middenrisaliet met fronton voorzien van de wapens van Adolph Reiner en
zijn vrouw Maria Barbara Beatrix von der Recke. De natuurstenen ingangsomlijsting
werd midden 18de eeuw toegevoegd. Kort voor 1806 brandde de noordvleugel af.
Pas na 1855 werd dit deel herbouwd, maar zonder uitstekend deel. Inwendig bevinden
zich
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Arcen, Schanstoren

enkele midden-18de- en vroeg-19de-eeuwse schouwen. In 1917 kwam het kasteel
in bezit van kunstschilder A. Deusser, die enkele herstelwerkzaamheden liet uitvoeren.
Het na de Tweede Wereldoorlog verwaarloosde kasteel is in 1976 in bezit gekomen
van het Limburgs Landschap en is in 1986-'88 gerestaureerd.
Op de om het gehele kasteel rondlopende voorhof bevinden zich twee
dienstgebouwen. In de zuidwesthoek staat een overwegend 18de-eeuws pand en in
de noordoosthoek een U-vormig bouwdeel met een uit 1653 daterend poortpaviljoen
met torenkamer en daarboven

Arcen, Kasteel Arcen

Arcen, Raadhuis

een duivenkamer met gemetselde duivenhokken. De afzonderlijk omgrachte
kasteeltuinen zijn in 1985-'86 aangelegd naar plannen van N.T.M. Roozen. Op een
postmodernistische wijze worden hier verschillende tuinstijlen gepresenteerd. In de
bossen aan de oostzijde bevindt zich een rond 1800 gebouwde ijskelder. De
tiendschuur (Lingsforterweg ong.) is een forse tweebeukige schuur uit 1713 met
asymmetrisch geplaatste schuurdeuren. Vlakbij ligt verder nog de vanouds bij het
kasteel behorende ‘Wijmarse Watermolen’ of Kasteelmolen (Schans 20a), een bovenen onderslagmolen op de Lingsforterbeek. Deze in 1677 als koren- en oliemolen
gebouwde molen kreeg het huidige aanzien in 1865, toen de molen werd verhoogd
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met een bergzolder voorzien van kleine vensters onder de dakrand. In 1882 heeft
men de olieslagerij verwijderd. In 1990-'91 is de molen gerestaureerd.
De R.K.H.H. Petrus en Pauluskerk (Burg. Gubbelsplein 1) is een driebeukige
kruiskerk voorzien van een driezijdig gesloten koor met lage kooromgang, een
vieringtoren, opvallend lange dwarsarmen en twee terzijde van het ingangsportaal
staande torens met tentdaken van ongelijke hoogte. In 1958-'59 verrees de huidige
kerk naar een ontwerp in romaanse trant van H.W. Valk en F.H. Stoks ter vervanging
van de in 1944-'45 verwoeste middeleeuwse kerk (toren 1893). In een van beide
torens hangt een door Petrus van Trier gegoten klok (1681). Inwendig bevindt zich
een voor Valk-kerken karakteristieke middenkoepel.
De ruïne van de Schanstoren (bij Schans 18), gelegen aan de Maas, bestaat uit
het vierkante restant van een traptoren met enig aansluitend muurwerk. Het maakte
deel uit van de tussen 1400 en 1425 vernieuwde Maaspoort. De hoger opgaande
traptoren speelde tevens een rol als toltoren.
Het raadhuis (Raadhuisplein 1) is een bijna vierkant gebouw met souterrain,
bordestrap en een opvallend hoog tentdak met dakruiter. Het werd in 1949-'51
gebouwd naar plannen van A.J. Kropholler en R.J. Veendorp in de voor hun
karakteristieke robuuste traditionalistische stijl met rationalistische details. De
uitbreiding uit 1990 is ontworpen door C. Colsen. Voor het raadhuis staat een
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hardstenen dorpspomp in vroeg-19de-eeuwse vormen.
Woonhuizen. Het later sterk gewijzigde eenlaagspand Raadhuisplein 8 is voorzien
van de jaartalankers ‘1666’. Het diepe huis Schans 1 uit 1737 heeft een karakteristieke
- maar gedrukte - gezwenkte topgevel met tandlijsten. Rond 1860 gebouwd is het
forse tweelaags huis Maasstraat 22. Even sober van vormgeving, maar gepleisterd
is Raadhuisplein 11-12 (circa 1895). Het voor een kerkelijke functie rond 1895
gebouwde pand Op de Hor 5 heeft een tuitgevel met neogotische details. In
neorenaissance-stijl gebouwd is de notabelenwoning Raadhuisplein 18 uit 1905.
Sobere expressionistische details vertonen de huizen Maasstraat 32-36 (circa 1928).
Zakelijk-expressionistisch van vorm zijn de notariswoning Kerkstraat 31 en de
dokterswoning Maasstraat 27 (beide circa 1930).
Horeca. Het uit circa 1885 daterende gepleisterde pand Raadhuisplein 16 is
vermoedelijk gebouwd als herberg. Het neoclassicistische woonhuis Maasstraat 2
(circa 1890) heeft later een zelfde bestemming gekregen. Rationalistische details en
een gezwenkte gevel bezit het café Maasstraat 20 (circa 1920). Het hotel
Raadhuisplein 6 is een verzorgde herbouw (circa 1950) van een in de oorlog verwoeste
voorganger.
De boerderij ‘Kloosterhof’ (Rijksstraatweg 1) is een gesloten hoeve uit 1883 met
twee vleugels aan weerszijden van een binnenplaats.
De stoombierfabriek ‘De Vriendenkring’ (Kruisweg 44), gebouwd in 1915 naar
plannen van J.L. Grubben, bestaat uit enkele geschakelde blokvormige volumes. Op
korte afstand staat de eveneens in 1915 gebouwde robuuste directeurswoning
(Kruisweg 43-45), die momenteel als schenkerij dienst doet.
Wegkapellen. Het St.-Annakapelletje (bij Maasstraat 63) is een rechthoekige kapel
met tuitgevel uit 1791. De vergelijkbare kapel (Trip ong.) dateert uit circa 1910.
De Fossa Eugeniana (bij Lingsforterweg 140), gelegen ten oosten van Arcen, is
het belangrijkste restant van het in 1626-'27 door de Spanjaarden begonnen kanaal
van de Maas bij Venlo naar de Rijn bij Rheinberg (Rijnberk). De naam is ontleend
aan Isabella Clara Eugenia, dochter van Philips II. Het droge kanaaltracé is in de
bossen bij de Duitse grens nog goed herkenbaar. Zo ook de resten van de aan
weerszijden van het kanaal aangelegde gebastioneerde dubbelschans ter beveiliging
van een nimmer gebouwde schutsluis; in 1632, toen Staatse troepen Venlo en
Rheinberg innamen, kwam aan het project definitief een einde.
Lomm. Dit dorp ten zuiden van Arcen wordt voor het eerst genoemd in 1326. Na
verwoestingen in 1944-'45 zijn de resten van de middeleeuwse Antoniuskapel in
1959 afgebroken. De R.K. St.-Antonius Abtkerk (Kapelstraat 15) is een driebeukige
kruiskerk met terzijde staande toren in sobere traditionalistische vormen, gebouwd
in 1936-'37 naar plannen van F.H. Stoks. Na de schade in 1944 volgde herstel in
1948-'49. Het huis De Spijker (Kapelstraat 43) is het al in 1394 genoemde - vroeger
omgrachte - stamhuis van de familie Van Lom. Het huidige rijzige pand, met aan de
Maaszijde een in- en uitgezwenkte topgevel voorzien van duivenopeningen, werd
waarschijnlijk in 1628 gebouwd.

Asselt
(gemeente Swalmen)
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Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen op een zandopduiking aan de Maas. Hier
stichtte men een Frankische burcht die in 881 door de Noormannen werd veroverd.
In 934 verrees een houten kerkje dat rond 1100 werd versteend. De meanderende
werking van de Maas vormde een toenemende bedreiging. Rond 1570 verhuisde de
zetel van de parochie van Asselt naar Swalmen. De dorpsontwikkeling bleef sindsdien
beperkt tot boerderijen aan de oostzijde van de Maasdijk.
De R.K. St.-Dionysiuskerk (Pastoor Pinckersstraat 3) is een zaalkerk met lager
middendeel en een toren van drie geledingen met ingesnoerde spits. Rond 1100
verrees hier een eerste stenen kerk met recht gesloten koor. Het nog bestaande
romaanse koor werd opgetrokken uit maaskeien en heeft op de hoeken
kolenzandsteenblokken. Opmerkelijk zijn de banden aan de oostzijde, waarin ronde
bakstenen tegels uit een Romeins hypocaustum zijn verwerkt. Door de schurende
werking van de Maas stortte de romaanse toren in. Aan de oostzijde - tegen het
romaanse koor - verrees in 1515 de huidige laat-gotische bakstenen toren. In de toren
hangt een klok uit 1622. Op enkele muurresten na, werd het oude schip in 1916-'17
vervangen door een nieuw schipdeel met aangebouwde koorpartij, voorzien van
kinderkapel, sacristie en crypte. Deze neoromaanse bouw naar plannen van P.J.H.
Cuypers werd met veldkeien bekleed. Twee nog overgebleven laat-13de-eeuwse
achtdelige, vroeggotische ribgewelven in het oude schipdeel werden vernieuwd. Het
romaanse koor heeft men toen tevens als schip in gebruik genomen. De kerk bevat
een vierkant romaans hardstenen doopvont (12de eeuw). De hoofd- en zijaltaren
dateren uit circa 1918, evenals de schilderingen in de kinderkapel door H. Willebeek
Le Mair. De gebrandschilderde ramen zijn van J. Nicolas (koor) en H. Levigne
(schip).
Het kerkhof rondom de kerk is uitgevoerd als een etagebegraafplaats met enkele
17de-19de-eeuwse grafkruisen en een exemplaar uit 1558.
Boerderijen. Het Asselterhof (Pastoor Pinckersstraat 26) is een grote gesloten
hoeve uit de 18de eeuw. Op de binnenplaats is het jaartalanker ‘1800’ zichtbaar. Het
bijbehorende bakhuis annex koetshuis is sinds 1927 ingericht als museum.
Vergelijkbaar is de Koondertenhoeve (Eindweg 12), een gesloten hoeve met
hardstenen vensteromlijstingen en een poort met een sluitsteen gedateerd ‘1796’.
Langgerekte boerderijen

Asselt, R.K. St.-Dionysiuskerk
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met hardstenen vensteromlijstingen uit de eerste helft van de 19de eeuw zijn Eind 4
en Eindweg 20.
Het voorm. brouwershuis ‘Gebrouw-huis’ (Eindweg 8) is een eenlaagspand met
mezzanino en de jaartalankers ‘1868’.

Baarlo
(gemeente Maasbree)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen op een iets hogere zandrug nabij de Maas, waar
de doorgaande weg van Kessel naar Venlo een aftakking heeft naar het veer op
Steijl-Tegelen. Het in 1219 voor het eerst genoemde dorp werd in 1674 een
zelfstandige heerlijkheid. De dorpskern bij de kerk en het wat hoger gelegen
marktplein, is na de Tweede Wereldoorlog vooral aan de zuidzijde uitgebreid.
De R.K. St.-Petrus Bandenkerk (Markt 1) is een grote driebeukige kerk met
recht gesloten koor, gebouwd in 1951-'52 naar plannen van A. Swinkels. De terzijde
staande klokkentoren met vierkante lantaarn kwam in 1955 gereed. Het huidige
gebouw is in de plaats gekomen van een in 1944 onherstelbaar beschadigde kerk uit
1874-'77, die een middeleeuwse voorganger had. Het H. Hartbeeld bij de kerk dateert
uit 1921. De pastorie (Markt 3) is in 1885 ontstaan door verbouw van een oudere
boerderij.
Het voorm. St.-Josephklooster (Maasstraat 8) werd in 1905 gebouwd als
liefdesgesticht van de zusters ursulinen naar plannen van H. Bartrams. Het tweelaags
gebouw met neogotische details heeft een middenrisaliet met schoudergevel en een
St.-Jozefbeeld. Bij de verbouwing in 1994 verdween de bijbehorende meisjesschool.
De openbare lagere school (Past. Geenenstraat 1) is een opvallende ronde school
uit 1956 naar ontwerp van W.J. Wijnhoven.
Kasteel De Borcht, ook Kasteel d'Erp genoemd (Baron van Erplaan 1) ligt op een
omgracht terrein. Het in 1326 vermelde hof te Baarlo kwam in 1388 in bezit van
Jacob van Montfort. Uit de eerste helft van de 14de eeuw dateert de onderbouw van
de vierkante poorttoren, waarvan de bovenbouw in de
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Baarlo, Kasteel De Borcht, plattegrond

15de eeuw in mergel is uitgevoerd. In 1578 werd het kasteel verwoest. Bij de herbouw
van het kasteel vanaf 1598 liet Sybert van Eyll de poorttoren dichtzetten en werd de
toegang verlegd naar de nieuwe zuidvleugel, die via een brug verbinding kreeg met
de nieuwe nederhof. De verwoeste 14de-eeuwse donjon aan de zuidoostzijde werd
niet herbouwd. In opdracht van Johan Baptist Joseph de Bierens kreeg het kasteel
kort na 1708 een opzet met vier vleugels rond een binnenhof. In 1762 werd baron
H. d'Erp eigenaar. Het kasteel bleef in bezit van zijn familie tot 1962 en is in 1972-'74
gerestaureerd.
De rond 1600 aangelegde nederhof (Baron van Erplaan 3-7) bestaat uit drie vleugels
om een binnenplaats met in de zuidvleugel een 17de-eeuws poortpaviljoen. Het
complex is in de 19de eeuw grotendeels vernieuwd. De formele tuinaanleg van het
kasteelpark dateert uit circa 1750. Het noordelijke deel heeft men rond 1830
omgevormd in landschapsstijl.
Huis De Raay (Napoleonsbaan Zuid 26) is een fors gepleisterd pand met vier
frontonachtige topgevels. De geschiedenis van De Raay gaat terug tot de 13de eeuw,
maar het oudste - bijna vierkante - deel van het huidige gebouw dateert uit de 16de
eeuw. In 1644 (d) werd dit bouwdeel uitgebreid tot een rechthoekig woonhuis en in
de 18de eeuw kwam aan de voorzijde een tweede beuk tot stand. Kort na 1850 liet
F.J. de Bossart Letembroeck het geheel verhogen in vroege chaletstijl. Van 1937 tot
circa 1995 was het een missieklooster van de Aanbiddingszusters van de H. Familie.
De in de kern 19de-eeuwse kasteelboerderij (Napoleonsbaan Zuid 30) is in 1924
verbouwd naar plannen van A. Holten.
Huis De Berkt (De Berckt 1) is een U-vormig complex op een omgracht terrein.
Ter plaatse van het oude - en mogelijk oorspronkelijk afzonderlijk omgrachte - kasteel
liet baron J. Scherpenzeel-Heusch
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Baarlo, Watermolen en wasplaats

in 1838-'40 een nieuwe neoclassicistische hoofdvleugel optrekken, waarbij een
hoektorentje uit circa 1600 bewaard bleef. De smalle oostvleugel van het voorhof
en de tweelaags zuidvleugel met ingangspoort dateren in opzet uit de eerste helft van
de 18de eeuw. In 1902 werd het complex een missieklooster van de Franse
karmelietessen en later van de paters van het Allerheiligst Sacrament. Het huis is in
1980 gerestaureerd.
Huis De Roffaert (De Roffart 5-7) is een fors tweelaags huis met aangebouwde
boerderijvleugel om een binnenhof. Het hoofdhuis werd in 1629 gebouwd in opdracht
van Godart van Kessel genaamd Roffart. Inwendig zijn de oude balklagen en een
maniëristische schouw bewaard gebleven. De bedrijfsgebouwen dateren deels uit de
18de eeuw en deels van een herstel na brand in 1937.
Huis Schérès (Napoleonsbaan Zuid 12) is een tweelaags landhuis met aangebouwde
toren. Het werd in 1766 gebouwd voor baron d'Olne, en kreeg zijn huidige vorm bij
een verbouwing rond 1860.
Woonhuizen. Het voorm. brouwershuis Markt 21 werd rond 1700 gebouwd en
in 1944 verwoest. Het huidige huis is een herbouw uit 1990. De Ingenhof (Vergelt
1) is een eenvoudig diep eenlaagspand met de jaartalankers ‘1786’. Vergelijkbaar
van vorm, maar met ingangsomlijsting, is het later iets opgehoogde huis Grotestraat
1 (1818). Het uit 1870 daterende huis Grotestraat 36 heeft wenkbrauwen en een
snijlicht in de vormen van de Willem II-gotiek. Zakelijk-expressionistisch van vorm
zijn de in 1939 door P. van Soest ontworpen villa's Wilhelmina (Maasstraat 33) en
Antonius (Maasstraat 35).
De watermolen ‘Kasteelmolen’ (bij Baron van Erplaan 1) is een onderslagmolen
op de Kwistbeek. Deze vóór 1700 gebouwde korenmolen werd in 1850 omgebouwd
tot oliemolen, in 1900 hersteld als korenmolen en in 1967-'77 gerestaureerd.
De wasplaats (bij Baron van Erplaan 1) heeft een rond 1870 gebouwd schilddak
op bakstenen pijlers over een als wasplaats dienende bron, die bekend staat als ‘de
Sprunk’ (spreng).
Wegkapellen. De St.-Antoniuskapel (bij Molenberg 14) is een gepleisterd zeszijdig
gebouwtje, gesticht in 1740 door de St.-Urbanusschutterij. De St.-Annakapel (bij
Hoogstraat 34) is een 18de-eeuwse driezijdig gesloten wegkapel met gezwenkte
topgevel.

Baexem
(gemeente Heythuysen)
Dorp, dat voor het eerst in 1244 wordt vermeld en dat tot 1794 behoorde tot het
vorstendom Thorn. In de 19de eeuw ontwikkelden zich twee kernen; een noordelijke
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bij de kerk en de spoorlijn Antwerpen-Roermond (1879) en een zuidelijke bij de weg
Roermond-Weert (1844). Na de Tweede Wereldoorlog zijn beide kernen aan elkaar
gegroeid.
Het klooster Mariabosch (Lindelaan 8) werd eind 19de eeuw gesticht door Duitse
Jezuïeten en in 1918 overgenomen door de zusters Dienaressen van

Baexem, Windmolen Aurora

de H. Geest. Het complex werd in 1934 uitgebreid met een kapel en rond 1955 met
een nieuwe vleugel.
De R.K. St.-Joannes de Doperkerk (Mgr. Kierkelsplein 19) is een driebeukige
kerk met rond gesloten koor en een terzijde daarvan geplaatste toren. De kerk kwam
in 1949-'50 tot stand naar plannen van A.J.N. Boosten. De gedrongen en ongelede
toren heeft men in 1958 toegevoegd. De op enige afstand gelegen oude dorpskerk
werd in 1944 verwoest.
Scholen. De R.K. lagere St.-Janschool (Dorpstraat 51) is rond 1921 gebouwd als
een drieklassige school met aangebouwde onderwijzerswoning. De lagere school
Dorpstraat 32 is een vierklassig schoolgebouw uit circa 1939.
Kasteel Baexem (Kasteelweg 7) is een - vroeger omgracht - witgeschilderd
complex bestaande uit een hoofdvleugel met middenrisaliet voorzien van fronton en
twee haakse zijvleugels om een voorhof. De naam ‘Baexem’ wordt in 1244 voor het
eerst vermeld, maar het complex heeft zijn huidige vorm gekregen vanaf 1676. De
zijvleugels zijn vermoedelijk 18de-eeuws, toen er ook andere verbouwingen plaats
vonden. Ook de hekpijlers stammen uit de 18de eeuw.
Het huis De Brias (Rijksweg 6) is een wit geschilderd gebouw met pilasters,
hardstenen vensteromlijstingen en een in een dakkapel eindigende middentravee. De
jaartalankers vormen de datering ‘1717’. Inwendig bevindt zich een eenvoudige
16de-eeuwse schouw.
De windmolen ‘Aurora’ (Rijksweg 26a) is een halfgesloten standerdmolen
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uit de tweede helft van de 18de eeuw. Op de constructie staan inscripties uit 1807,
1813, 1825 en 1826. Deze korenmolen werd in 1845 van Haelen naar Baexem en in
1972 naar de huidige plaats overgebracht, waarbij de molen is gerestaureerd.
Het voorm. jezuïetenklooster Exaten (Exaeten 1) ligt aan de Haelense beek ten
zuidoosten van Baexem. In 1872 kochten de jezuïeten van de Friedrichsburg in
Münster het al in de 14de eeuw vermelde kasteel Exaten. Dit kasteel werd
vermoedelijk in 1556 verbouwd en rond 1593 vergroot tot een rechthoekig volume
met aan één zijde kleine vierkante hoektorens, waaraan een steen met de
alliantiewapens van de families Van Pollart en Van Loon (1593) herinnert. Het jaartal
1714 op een van de windvanen duidt op een uitbreiding door Gerard Joseph van
Pollart. De jezuïeten lieten het complex in 1875 fors uitbreiden tot een
‘Kultuurkampf’-klooster en in 1890 werden aan de oostzijde diverse vleugels in
eenvoudige baksteenarchitectuur en een rijker versierde neoromaanse kerk met
kapellenkrans toegevoegd. De franciscanen namen het complex in 1929 over, richtten
het in tot missieschool en voegden in 1931 een nieuwe vleugel toe. Na 1945 kreeg
het pand verschillende bestemmingen. Thans is hier een asielzoekerscentrum
gevestigd.

Banholt
(gemeente Margraten)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen op het plateau van Margraten in een vanuit de
Voerstreek ontgonnen gebied. Het tot de heerlijkheid Mheer behorende dorp Banholt
ontwikkelde zich vanaf de 18de eeuw tot een wegdorp.
De R.K. St.-Gerlachuskerk (Bredeweg 1) is een driebeukige kerk met driezijdig
gesloten koor en een brede zadeldaktoren. Deze neoclassicistische kerk kwam in
1874-'76 tot stand naar plannen van G. Jonkergouw en is gebaseerd op de kerk van
Berneau (B). In 1922 heeft men de toren toegevoegd naar ontwerp van N. Ramakers.
Het kerkinterieur wordt geleed door gepleisterde zuilen en gedekt door gestukadoorde
tongewelven. De gebrandschilderde ramen zijn van de Gebr. Den Rooijen (1911-'12),
het hoofdaltaar is vervaardigd door P.J.H. Beurskens (1926). Bij het koor bevindt
zich een kleine Lourdesgrot (circa 1950).
De R.K. lagere school (Bredeweg 3) is een rond 1925 opgetrokken T-vormige
school met expressionistische details.
Boerderijen. Het uit circa 1563 (d) daterende vakwerkpand Bergstraat 16 is in
1978-'79 overgebracht uit Eijsden. De kapitale boerderij Mheerderweg 65 is een
nagenoeg gesloten hoeve waarvan het gedeeltelijk onderkelderde woonhuis in opzet
17de-eeuws is; de gevel dateert van een verbouwing rond 1800. De tweebeukige
langsdeelschuur met aangebouwde, halfopen wagenschuur is midden-19de-eeuws.
Van de begin 18de eeuw opgetrokken gesloten hoeve Dalestraat 24 is het
woongedeelte met mergelstenen speklagen uitgevoerd. De grote gesloten hoeve
Loverixplein 8 werd mogelijk gebouwd als laathof van het Akense Munsterstift. De
sluitsteen van de schuur is gedateerd ‘1768’, die boven de huisingang ‘1773’. Van
de L-vormige boerderij Terhorst 23 stamt het woonhuis uit de 18de eeuw en de
doorrijschuur uit de eerste helft van de 19de eeuw. De naastgelegen vakwerkboerderij
Terhorst 21 uit circa 1800 is na brand herbouwd. De gesloten hoeve Bredeweg 5-7
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is op de poortsluitsteen gedateerd ‘1816’; de vergelijkbare hoeve Bredeweg 2 is
gedateerd ‘1819’. De kleine vakwerkhoeve Bredeweg 14 bestaat uit een rond 1800
gebouwd woongedeelte en een haakse poortvleugel uit 1843.
Het trafohuisje (Bredeweg ong.) is een blokvormig gebouwtje uit 1926 met
tentdak.
De Mariakapel (bij Terhorst 11) is een wit gepleisterde wegkapel uit 1949.
Bruisterbosch. Dit gehucht ten noorden van Banholt is een in oorsprong eenrijige
plateaunederzetting - ook Breusterbosch genoemd -, gesticht in 1157 vanuit Breust
bij Eijsden. Bruisterbosch is een beschermd gezicht. De forse gesloten herenhoeve
Breusterbosch (Bruisterbosch 1-3) heeft een haaks op de straat staand herenhuis uit
de eerste helft van de 18de eeuw dat later naar de straat toe is verlengd. De
poortsluitsteen is gedateerd ‘1706’. De bedrijfsvleugels - waaronder een schuur uit
1850 - zijn overwegend 19de-eeuws. Uit de 19de eeuw dateren ook de geschakelde
U-vormige hoeven Bruisterbosch 9 (1837), 7 (1864) en 5 (circa 1870).
Terlinden. Dit gehucht ten oosten van Banholt is een lintvormige
plateaunederzetting, waarvan de bebouwing terug gaat tot de 18de eeuw. Deels in
vakwerk uitgevoerd is de sterk gerestaureerde gesloten hoeve Terlinden 8-10, die op
de poortlatei is gedateerd ‘1754’. De bijna-gesloten hoeve Terlinden 16-16a heeft
een 18de-eeuwse kern met vakwerk- en breuksteenwanden. Eveneens 18de-eeuws
is de L-vormige vakwerkhoeve Terlinden 22-24. Uit de 19de eeuw dateert de grote
gesloten hoeve Terlinden 36-38 met vakwerkschuur. De gietijzeren wegwijzer
(Gulperstraat/Terlinden) is rond 1890 vervaardigd. De O.L.-Vrouwekapel (Terlinden
30) is een aardige moderne wegkapel uit circa 1960.

Beegden
(gemeente Heel)
Dorp, ontstaan op de hogere zandgronden aan de Maas en voor het eerst genoemd
in 1202. Beegden behoorde tot het Land van Horn en later tot het prinsbisdom Luik.
In 1676 werd het een zelfstandige heerlijkheid. In de 19de eeuw vormde zich een
langgerekte dorpsbebouwing die later is verbreed.
De R.K. St.-Martinuskerk (Kerkstraat 2) is een driebeukige kruiskerk met terzijde
staande toren. De huidige kerk kwam in 1951 tot stand in traditionalistische stijl naar
plannen van J. Franssen, ter vervanging van de in 1944 onherstelbaar beschadigde
voorganger (1871, toren 1773). De nieuwe toren verrees in 1955. De voorm. pastorie
(Kruisstraat 1) werd in 1892 gebouwd in sobere neorenaissance-stijl naar plannen
van E. Corbey. In de tuin bevindt zich een muziektent van het ‘bühne-model’ met
gesloten achterwand (circa 1955).
Woonhuizen. Aan de Abelenstraat staan enkele oudere huizen, zoals het diepe
huis Abelenstraat 21 (1714) en het dwarse eenlaags huis Abelenstraat 31 (eerste helft
18de eeuw) met gepleisterde gevel. Voorbeelden van sobere een-
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laags woonhuizen zijn St.-Servaasstraat 2 (circa 1870) en Abelenstraat 10 (1910);
tweelaagse varianten zijn Dorpstraat 12 (1907) en Nieuwstraat 10 (circa 1907). In
kleurrijke neorenaissance-stijl uitgevoerd is Eindstraat 9 (circa 1914). Versieringen
in witte steen heeft Beegderveld 19 (1925). Voorbeelden van villa's met
expressionistische elementen zijn het Zonnehuis (Nieuwstraat 54; circa 1925) en
Beegderveld 2 (circa 1929).
Boerderijen. De gesloten hoeve Heerstraat Zuid 20 heeft een vroeg-19de-eeuwse
oorsprong. Van de opvallende, gesloten hoeve Pannenhof 1-3 dateert het oudste deel
aan de binnenplaats uit circa 1850. Het in neorenaissance-vormen uitgevoerde
woongedeelte met trapgevels aan de straatzijde is uit 1890. Rond 1860 gebouwd is
de langhuisboerderij Abelenstraat 19. De laat-19de-eeuwse boerderij Dorpstraat 7
heeft een dwars tweelaags voorhuis, evenals Abelenstraat 2 (circa 1929).
Karakteristiek zijn de laat-19de-eeuwse langgevelboerderijen Abelenstraat 17,
Eindstraat 16-18, Nieuwstraat 33 en Kruisstraat 5.
De windmolen (Molenstraat 69) is een gesloten standerdmolen uit 1750. Deze
korenmolen werd in 1856 overgebracht naar de huidige plaats. De laatste restauratie
is in 1999-2000 uitgevoerd.
Wegkapellen. Eind 19de eeuw in neogotische stijl gebouwd zijn de kapel van
O.L. Vrouwe van Altijddurende Bijstand (Kruisstraat ong.) en de St.-Servaaskapel
(St.-Servaasstraat ong.).
Huis Nederhoven (Nieuwstraat 65), gelegen ten zuidwesten van Beegden, wordt
al in 1480 genoemd. Het huidige, deels omgrachte huis met mergelstenen speklagen
dateert echter uit 1614. De windvaan met het jaartal ‘1819’ stamt van een verbouwing
waarbij ook de vensters zijn vernieuwd. De nederhof (Dorpstraat 1) bestaat uit een
gedeeltelijk omgrachte, U-vormige hoeve met gebouwen uit de 17de en 18de eeuw.

Beek
Dorp, ontstaan bij de Keutelbeek aan de rand van het plateau van Schimmert.

Beek, R.K. St.-Martinuskerk (1992)

Beek wordt voor het eerste vermeld in 1145 als Becca. In 1661 werd Beek Staats.
Het dorp heeft een lineaire structuur met een dries. De oude dorpskerk bouwde men
op de dries. Rond 1800 vormden de Burg. Janssenstraat, de Molenstraat en een
gedeelte van de Raadhuisstraat de dorpskern. In 1843 werd de parallel aan de Burg.
Janssenstraat lopende rijksweg Sittard-Maastricht verhard (Maastrichterlaan-Prins
Mauritslaan). Vanaf circa 1900 en vooral na de aanleg van de Staatsmijn Maurits bij
Geleen groeide Beek verder uit. Vanaf 1918 kwam ten westen van de Maastrichterlaan
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een villapark tot stand. De in 1913 opgerichte Woningbouwvereniging Beek
realiseerde in 1919-'20 de eerste sociale woningbouw aan de Dr. Poelsstraat en in
de omgeving daarvan. In 1922 verrezen middenstandswoningen aan het Prof.
Spronckpark. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg de tussen de Heirstraat en Burg.
Janssenstraat aangelegde nieuwe Markt een centrumfunctie en groeide Beek aan alle
zijden verder uit.
De Herv. kerk (Raadhuisstraat 28) is een driezijdig gesloten neoclassicistische
zaalkerk met dakruiter en gepleisterde voorgevel, gebouwd in 1835-'37 naar ontwerp
van H. Konings. Omdat de kerk werd gebouwd na de afkondiging van het Belgische
Koninklijk besluit tot opheffing van het simultaneum - het gezamenlijk gebruik van
kerkgebouwen door katholieken en protestanten - heet het ook wel het
‘Leopoldkerkje’. Het interieur wordt gedekt door een gestukadoord tongewelf. De
kerk bevat sinds 1924 het in 1776 door H.P.J. en J.J. de Ryckere voor de Herv. kerk
te Axel (Z) gebouwde orgel (gerestaureerd 1979-'82), voorzien van snijwerk in
Lodewijk XV-vormen van Hendrik Beaufort. Op het kerkhof bevindt zich een
grafsteen voor predikant J.H. Cox († 1848). De pastorie (Burg. Janssenstraat 2) is
een fors tweelaags dwars huis met brede trapgevels en mergelstenen speklagen en
hoekblokken. Het in de kern mogelijk 17de-eeuwse huis heeft een gevelsteen uit
1723. De lagere poortaanbouw is laat-19de-eeuws. Het pand is in 1989 gerestaureerd.
Vóór de pastorie staat een gedenkteken uit 1987 ter herinnering aan de in 1985
gesloopte synagoge aan de Molenstraat.
De R.K. St.-Martinuskerk (Burg. Janssenstraat 11) is een driebeukige basilicale
kruiskerk met zijkoren, rond gesloten apsiden, vieringdakruiter, westtransept en een
terzijde geplaatste toren van vier geledingen met tentdak. Deze in zandsteen en
tufsteen opgetrokken neoromaanse kerk kwam in twee fasen tot stand ter plaatse van
een voorganger die van 1633 tot 1835 als simultaankerk werd gebruikt. Naar ontwerp
van L. von Fisenne verrezen in 1889-'90 het koor, het transept en de sacristie. In
1892-'93 kwamen het middenschip, de
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zijbeuken en het voorportaal tot stand. Na de sloop van de oude toren in 1909-'10
werd het schip naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt met een travee, een
westtransept en de huidige toren uitgebreid. De verdwenen vieringdakruiter heeft
men in 1998 naar ontwerp van J. Wehrung herplaatst en voorzien van een carillon.
Het interieur wordt gedekt door bakstenen kruisribgewelven. De schildering in de
apsis, voorstellende de Aanbidding van het Lam, dateert uit 1910. De kerk bezit een
aan Jan van Steffeswert toegeschreven Mariabeeld (begin 16de eeuw) en een
triomfkruis (1895) met een corpus uit de omgeving van de Meester van Elsloo (begin
16de eeuw). Tot de inventaris behoren verder diverse 19de-eeuwse beelden van St.
Martinus, enkele door L. von Fisenne ontworpen en door de Gebr. Ramakers
vervaardigde zijaltaren (1896), een hoofdaltaar van J. Thissen (1901-'02),
kruiswegstaties van atelier Windhausen (1904-'05) en een Franssen-orgel (1915). In
de kerk liggen enkele grafzerken (16de-17de eeuw), waaronder die van Arnold Huyn
(† 1579) en zijn vrouw Anna Groysbeeck († 1612).
Op het kerkhof staat de open neogotische grafkapel uit 1876 voor burgemeester
F. Corten († 1876). Het H. Hartbeeld dateert uit 1923. De pastorie (Burg. Janssenstraat
9) is een blokvormig huis uit 1929, ontworpen door S.J. Dings.
Het voorm. Aloysius-patronaat (Burg. Janssenstraat 45) is een tweelaags pand
uit 1910 met hoekrisalieten (waarvan één met topgevel) en een langgerekte haakse
achteraanbouw. Bij een verbouwing in 1932 zijn de risalieten ingekort en verhoogd
en heeft het geheel een zakelijk-expressionistisch aanzien gekregen.
Het karmelietessenklooster (Carmelstraat 23) bestaat uit vier vleugels rond een
binnenplaats. Naar ontwerp van S.J. Dings kwam in 1938 de westvleugel aan de
voorzijde tot stand met een dagkapel, een zadeldaktoren en - haaks daarop
terugliggend - een woonvleugel en een zusterkapel. Daarna volgden de zuidvleugel
(1954), de noord- en de oostvleugel (1964); in 1986 is nog een vleugel toegevoegd.
Raadhuizen. Het diepe huis Brugstraat 4 heeft tussen 1793 en 1800 als
schepenbank en nadien tot 1887 als raadhuis gefunctioneerd. Het huidige
raadhuiscomplex Raadhuisstraat 9 bestaat uit drie bouwdelen. Het linker gedeelte
wordt gevormd door de voorm. burgemeesterswoning. Dit pand met verhoogd
middengedeelte en neorenaissance-vormen werd in 1887 na een ingrijpende
verbouwing van een uit 1845 daterend huis als raadhuis in gebruik genomen. Het
middelste bouwdeel is het in 1910 naar ontwerp van A. Lemmens gebouwde voorm.
postkantoor (Raadhuisstraat 5) met tot topgevels opgetrokken hoeken. Het rechter
gedeelte is in 1985 naar ontwerp van J. Wehrung toegevoegd.
De Oude Pastorie (naast Oude Pastorie 2), voorheen een langgerekt U-vormig
pand, bestaat in de huidige vorm uit twee haakse bouwdelen voorzien van een
gevelsteen met het jaartal ‘1781’ en de initialen ‘J.K.’ van pastoor J. Kerckhoffs.
Deze pastorie, die tot circa 1840 als zodanig in gebruik was, werd gebouwd nabij
het thans verdwenen 12de-eeuwse Herenhof of Vroenhof van de heren van Beek,
dat vanaf 1283 in bezit was van de Ridders van de Duitse orde.
Woonhuizen. Het herenhuis Huis Nieuwenhof (Bourgognestraat 79), met aan
weerszijden haakse eenlaags bouwdelen, werd in 1850 gebouwd op het terrein van
het middeleeuwse leengoed van de heer van Valkenburg. Van dit voorm. Cartilshof
of Binsvelderhof resteert het deels van 1730 daterende koetshuis. Het wit geschilderde
eenlaagspand Prins Mauritslaan 68 uit 1855 was de molenaarswoning van een in
1895 gesloopte molen uit 1857. Het dubbele huis Maastrichterlaan 15-17 is ontstaan
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door verbouw van een 18de-eeuwse hoeve, mogelijk uit 1762. Het rechter gedeelte
van nr. 15 is rond 1920 toegevoegd. Het linker deel is in 1817 gewijzigd en in 1920
verbouwd tot slagerij.
Voorbeelden van huizen uit de tweede helft van de 19de eeuw zijn Burg.
Janssenstraat 8 (1865; met koetspoort), de middenganghuizen Raadhuisstraat 26
(1872), Stationsstraat 124 en het door aannemer J.P.H. Lemmens gebouwde en
bewoonde huis Stationsstraat 8-12 (1888). Dit laatste, in 1986 gerestaureerde, huis

Beek, Woonhuis Burg. Janssenstraat 57-59 (1992)

met bewerkte deur- en vensteromlijstingen en dakkapel, heeft inwendig stucplafonds
uit de bouwtijd. Enkele panden vertonen neorenaissance-kenmerken, zoals de
trapgevels van het warenhuisfiliaal van Chr. Visschers, Stationsstraat 132 (1907),
het dubbele huis Burg. Janssenstraat 57-59 (1907) met een tot topgevel opgetrokken
middenrisaliet, het woon- en winkelpand Burg. Janssenstraat 21-25 (circa 1907),
het door H. Cloots ontworpen huis Stationsstraat 5 (1912) en het woon- en winkelpand
Raadhuisstraat 21 (1918) naar ontwerp van W. Lemmens met in- en uitgezwenkte
midden-topgevel. Jugendstil-elementen zijn te zien bij het middenrisaliet van
Brugstraat 2 (circa 1910). De villa Bourgognestraat 13 (circa 1918) vertoont
neoclassicistische invloeden. Bij een verbouwing in 1923 naar ontwerp van S.J.
Dings voor huisarts W. Stassen kreeg het huis de huidige dakvorm. Van zijn hand
zijn ook de plannen voor de midden-standswoningen Heirstraat 42-56 (1921). Het
T-vormige eenlaagspand Prins Mauritslaan 105 (1921) is ontworpen door G.J. Pijls,
de dubbele

Beek, Middenstandswoningen Prof. Spronckpark 7-8
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Beek, Woonhuis Maastrichterlaan 45 (1992)

woning Heirstraat 60-62 (1932) door H.A.L. Erkens. In 1922 kwamen naar plannen
van N. Ramakers in een cirkel rond een centraal park de middenstandswoningen
Prof. Spronckpark 4-14 en 3-13 tot stand. De Woningbouwvereniging Beek liet naar
plannen van het Technisch Bureau van ‘Ons Limburg’ enkele complexen
arbeiderswoningen bouwen. In 1919-'20 ontstonden de woningen Nieuwstraat 2-32
en Dr. Poelsstraat 1-3 en 2-4 naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers (gerenoveerd
1983-'84). In 1930-'31 werden op basis van de tuindorpgedachte naar ontwerp van
F.W. de Rooij de woningen Burg. Lemmensstraat 2-4, Peter Treckpoelstraat 13-35
en 12-34 en Stasstraat 19-25 en 12-14 gerealiseerd.
In de jaren twintig en dertig van de 20ste eeuw verrezen in Beek, met name aan
de Maastrichterlaan en omgeving, veel villa's. De eerste was de in 1920 gebouwde
mergelstenen villa Maastrichterlaan 45 voor sigarenfabrikant C. Hennekens naar
een ontwerp met een torentje van J. Bemelmans. Veel (dubbele) villa's in deze
omgeving werden ontworpen door S.J. Dings, veelal met zakelijk-expressionistische
elementen. Interessante voorbeelden zijn de (dubbele) villa Maastrichterlaan 47-49
(1921) - Dings woonde zelf op nummer 47 - Maastrichterlaan 102 (1923), 51 (1926),
en 41 (1929), voor sigarenfabrikant Garé, en verder de gelijke dubbele villa's
Maastrichterlaan 31-33 en 35-37 (1931) en Prof. Spronckpark

Kelmond bij Beek, Boerderij Kelmonderhof (1992)

16-15 (1932). Zakelijk-expressionistische invloeden vertonen de ontwerpen van A.
Lemmens voor de villa's Proosdijstraat 12-14 (1934) en Maastrichterlaan 79 (1935).
Ook elders in Beek kwamen villa's tot stand in zakelijk-expressionistische vormen,
zoals de kantoor-villa Heirstraat 17 (1932; ontwerp S.J. Dings) voor notaris Imkamp,
de villa Stationsstraat 26 (circa 1933; H. Erkens) en Heirstraat 19 (1933; L. Maes).
Boerderijen. De gesloten hoeve Burg. Janssenstraat 47 heeft een sluitsteen met
het jaartal ‘1792’ en een rond 1890 gepleisterd woongedeelte met hardstenen
segmentboogvensters en hoekblokken. Voorbeelden van kleine gesloten hoeven uit
de vroege 20ste eeuw zijn Burg. Janssenstraat 48 (1902), 84-86 (circa 1905) en
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Bourgognestraat 12 (circa 1905). Een villa-achtig woonhuis heeft de boerderij
Bourgognestraat 4, gebouwd in 1934 voor L. de Leeuw naar ontwerp van L. Maes.
De voorm. distilleerderij Hennekens (Wolfeinde 2), opgericht in 1821 op kasteel
Genbroek te Geverik door J.L.W. Hennekens, vestigde zich in 1826 te Beek in een
gesloten hoeve uit 1802 die in 1828-'30 ingrijpend werd verbouwd. De distilleerderij
groeide uit tot een gebouwencomplex met tabaksfabriek (1867), winkel, groothandel
in koloniale waren en een koffiebranderij. Na de overname van het familiebedrijf in
1978 werd de productie in 1989 gestaakt. Het gebouw is thans in gebruik als
museumstokerij annex museum.
Het hotel-café ‘Napoleon’ (Prins Mauritslaan 63) is een tweelaags hoekpand uit
1928-'29 met expressionistische motieven.
Het trafohuisje (tegenover Proosdijstraat 19) werd in 1934 gebouwd met een
hoog zadeldak en zakelijk-expressionistische vormen.
De Isr. begraafplaats (Putbroekerweg ong.) is in gebruik vanaf 1794. De oudste
van de negentien grafstenen dateert van 1851.
Kelmond. Dit gehucht ten zuiden van Beek is ontstaan in de middeleeuwen. De
lineaire structuur van de bebouwing is in de loop van de tijd verdicht. De
Kelmonderhof of ‘Huis Kelmont’ (Kelmonderhofweg 53-57) bestaat uit vier vleugels
rond een binnenplein. De oudste vermelding dateert van 1595, toen het in bezit was
van Andries Mutzenich. In 1727 werd een kapel ingericht. De linkervleugel, een
tweelaags herenhuis met uitgebouwde (en verlaagde) toren, en de poortvleugel met
verhoogde poortdoorgang en de jaartalankers ‘1618’ zijn uitgevoerd in baksteen met
mergelstenen banden en hoekblokken. De rechtervleugel, een schuur, is na 1618 tot
stand gekomen en verving bebouwing die, blijkens nog aanwezige muurrestanten,
ouder dan de 17de eeuw was. Boerderijen. De L-vormige boerderij Kelmonderstraat
33 uit 1811 (sluitsteen) sluit aan op de gesloten hoeve Kelmonderstraat 31 uit de
tweede helft van de 19de eeuw. Uit die tijd dateren ook de gesloten hoeven
Kelmonderstraat 37 en 53. De kophals-rompboerderij ‘Hoeve Zonneveld’
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Kelmond bij Beek, Mariakapel hoek Kelmonderstraat-Eerdshaag (1992)

(Kapelstraat 76), voorzien van een woongedeelte met tentdak, werd in 1932 gebouwd
als modelboerderij naar ontwerp van A. Lemmens voor M.A. Schols. De in 1944
zwaar beschadigde boerderij is in 1945 hersteld naar een traditionalistisch ontwerp
van S.J. Dings. Het dwarse tweelaags woonhuis Kelmonderstraat 41 heeft een gevel
uit circa 1890. De Mariakapel (hoek Kelmonderstraat/Eerdshaag) is een driezijdig
gesloten neogotische wegkapel uit 1903 (gerestaureerd 1995).

Beesel
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen nabij de Tasbeek en voor het eerst genoemd in
1275. Beesel ontwikkelde zich tot een kransakkerdorp met als einden het Bussereind,
Ouddorp en Rijkel. Te Ouddorp verrees rond 1400 een eerste kerk. Beesel behoorde
toen tot het ambt Montfort en na 1716 tot het Staats Overkwartier. Als gevolg van
de aanleg van rijksweg Venlo-Roermond (1831-'32) verschoof de bebouwing meer
naar het oosten. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het dorp vingervormige
uitbreidingen.
De R.K. St.-Gertrudiskerk (Kerkplein 2) is een driebeukige kerk met driezijdig
gesloten koor en een toren van twee geledingen met ingesnoerde spits. De kerk werd
in 1925-'26 gebouwd naar plannen van C.J.H. Franssen ter vervanging van een uit
1840-'42 daterende voorganger. De in 1944 beschadigde

Beesel, Kasteel Nieuwenbroek

kerk werd in 1947 hersteld; herbouw van de toren volgde in 1954. Het H. Hartbeeld
(circa 1950) is in terracotta uitgevoerd.
Het voorm. raadhuis annex brandspuithuis en cachot (Markt 1) werd in 1876
gebouwd in sober neoclassicistische vormen. Het dwars geplaatste pand heeft een
souterrain, een bordes en een middenrisaliet met fronton.
De voorm. R.K. lagere St.-Jozefschool (tegenover Burg. Janssenstraat 3) werd
in 1884 gebouwd als een openbare vierklassige gangschool.
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Kasteel Nieuwenbroek (Ruys van Splintersingel 12) ligt op een omgracht terrein
met nederhof. Het oorspronkelijk afzonderlijk omgrachte kasteel zou volgens een
‘vervalste’ akte al in 1325 hebben bestaan. Het huidige L-vormige tweelaags huis
met eenlaags aanbouw dateert in zijn geheel uit de tweede helft van de 16de eeuw
en werd vermoedelijk gebouwd in opdracht van Johan van Holthuysen. De kopse
zijden hebben laat-gotische trapgevels met overhoekse pinakels, terwijl er uit dezelfde
tijd ook restanten van vensteromlijstingen in maniëristische vormen (circa 1590)
bewaard zijn gebleven. In 1731 behoorde het huis aan Arnoldus Franciscus Bosman
en Anna Catharina de Heusch, die inwendig enkele stucplafonds in Lodewijk XIV-stijl
en een bordes-steektrap met balusterleuning lieten aanbrengen. De empire-vensters
zijn vermoedelijk toegevoegd toen Henricus Albert Jacobus Ruys en Jeanette van
Afferden het huis in 1787 in bezit kregen.
De nederhof bestaat uit drie vleugels om een binnenhof. In de zuidgevel bevindt
zich een hoog poortpaviljoen met doorrit. In de twee windvanen zijn het
alliantiewapen Bosman-De Heusch en het jaartal ‘1731’ verwerkt. Uit die tijd stamt
ook de poortomlijsting met geblokte dorische pilasters in versoberde vormen en een
fronton in Lodewijk XIV-vormen. Het alliantiewapen Ruys-Van Afferden werd kort
na 1787 toegevoegd. Op het terrein van de nederhof staat een lage - vermoedelijk
laat-18de-eeuwse - ronde duiventoren met zeszijdig helmdak en duivenopeningen.
Het voorm. brouwershuis (Markt 2), een gebouw met wolfdak en hardstenen
vensteromlijstingen, is bij de ingang gedateerd ‘1821’.
De windmolen ‘De Grauwe Beer’ (Drakenweg ong.) is een bergmolen met een
achtkante romp en een met dakleer beklede kap. Oorspronkelijk in 1604 gebouwd
als Zaanse houtzaagmolen heeft men in 1891 romp en kap te Beesel hergebruikt voor
de huidige korenmolen. Na het herstel van de oorlogsschade in 1952 volgde een
restauratie in 1982-'83.
De R.K. begraafplaats (Huilbeekweg ong.) is ontstaan als kerkhof rond de in
1840 afgebroken middeleeuwse dorpskerk. Belangrijke graftekens zijn onder meer
de grafsteen met kruis voor burgemeester E. Ruys van Nieuwenbroeck († 1862) en
het postament met kruis voor pastoor H. Tacken († 1907).
Huis Waterloo (Waterloseweg 6-12), gelegen ten zuidoosten van Beesel,
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bestaat uit twee delen. De oorspronkelijk omgrachte nederhof is aan de binnenzijde
van de hoeve gedateerd ‘1780’. Het oude huis zelf werd in 1922-'23 in opdracht van
markiezin Van Villers Grignoncourt van Nispen tot Sevenaer vervangen door een
fors nieuw landhuis naar plannen van C.J.H. en J. Franssen in traditionalistische
vormen met trapgevels, een vierkante hoektoren en een arkeltoren.
De O.L.-Vrouwe van Smartenkapel te Rijkel (bij Rijkel 21), gelegen ten
zuidwesten van Beesel, is een kort na 1781 gebouwde rechthoekige kapel met
puntgevel. De kapel bevat een kopie (1979) van een 17de-eeuwse stenen Piëta. In
de nabijheid staat een gietijzeren wegwijzer (bij Rijkel 1) uit circa 1890.

Belfeld
(gemeente Venlo)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen bij een aanlegsteiger aan de Maas en voor het
eerst vermeld in 1326. Het behoorde toen tot het ambt Montfort en na 1716 tot het
Staats Overkwartier. In 1524 werd een eerste kapel gebouwd. Het oude dorp werd
in 1944 vrijwel geheel verwoest, waarna wederopbouw volgde ten oosten van de
weg Venlo-Roermond.
De R.K. St.-Urbanuskerk (Kerkstraat 8) is een grote driebeukige kerk met
apsisvormig koor, doopkapel en

Belfeld, Stuw- en sluiscomplex

terzijde staande ongelede toren met opengewerkte lantaarn. De kerk werd in 1950-'51
gebouwd naar plannen van S.J. Dings ter vervanging van de nabij de Maas gelegen
neogotische voorganger (1912-'13). De toren is in 1958 toegevoegd.
Het voorm. raadhuis annex brandspuithuis (Markt 15) is een dwars geplaatst pand
uit 1916 met souterrain, bordes, dakruiter en een verhoogd middenrisaliet met
tuitgevel.
De openbare lagere school (Schoolstraat 16) is een in 1930-'31 opgetrokken
L-vormig tweelaags gebouw in zakelijk-expressionistische vormen naar ontwerp van
L. Noten.
De St.-Arnoldushoeve (Schoneborg 1) is een voorm. kloosterboerderij uit 1915
met een fors vierkant woongedeelte.
De dakpannenfabriek ‘Janssen-Dings’ (Julianastraat 31-33) werd in 1892 gesticht
door H. en J. Janssen en W. Dings. In aanvulling op de toen gebouwde Kasseler
vlamovens verrees in 1930-'31 haaks daarop een fors vierlaags gebouw met daarin
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een ringoven. Ter vervanging van de Kasseler ovens bouwde men in 1948 een nieuwe
panoven. Het fabrieksterrein is grotendeels ommuurd.
Het voorm. station (Stationstraat 6-8) is een eenlaags gebouw uit 1894 met een
lets uitspringend seinwachterdeel aan de spoorzijde.
Het stuw- en sluiscomplex in

Belfeld, Dakpannenfabriek Janssen-Dings

de Maas (Aan de Stuw ong.) werd in 1920-'21 gebouwd in het kader van de
Maaskanalisering. Het centrale deel van de stuw bestaat uit twee portaalvormige
afvoeropeningen met zogeheten stalen ‘Stoneyschuiven’. De oostelijk gelegen
scheepvaartopening heeft stalen wielschuiven die bij hoog water weggehaald worden.
In opgestuwde situatie maakt de scheepvaart gebruik van de westelijk gelegen dubbele
schutsluis.
Het café Maalbeek (Maalbekerweg 24), gelegen ten oosten van Belfeld, is een
voorm. watermolen op de Maalbeek. Dit eenlaagspand werd in 1766 gebouwd. Geloo.
In dit gehucht ten noorden van Belfeld staat de Geloërkapel (Kapelweg ong.), gesticht
in 1868 voor het beeld van Maria van Geloo. De kapel werd in 1936 herbouwd en
in 1946 opnieuw. Het dwarse eenlaags woonhuis Rijksweg Noord 33 werd in 1769
gebouwd voor koopman Willem Joosten.
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Bemelen
(gemeente Margraten)

Bemelen, R.K. St.-Laurentiuskerk

Dorp, ontstaan tegen de oostflank van het Maasdal waar de in oorsprong Romeinse
weg van Maastricht naar Aken de Bemelerberg opgaat. Het in 1018 voor het eerst
vermelde dorp bleef tot 1794 een heerlijkheid van het O.L.-Vrouwekapittel te
Maastricht. In 1982 werd het bij de gemeente Margraten gevoegd.
De R.K. St.-Laurentiuskerk (St.-Laurentiusstraat 1) is een eenbeukige kerk met
rond gesloten koor, aangebouwde sacristie en een ongelede toren met ingesnoerde
spits. Van de mergelstenen toren gaan delen van de oostmuur terug tot de 12de eeuw,
de rest dateert uit circa 1350. De huidige spits heeft men rond 1760 geplaatst. De
vroegere kerk werd in 1845 vervangen door een neoclassicistische kerk naar een
ontwerp van de in dat jaar overleden Mathias Soiron. De kerk is in 1976 gerestaureerd.
Het interieur wordt gedekt door een gestukadoord tongewelf, de wanden worden
geleed door ionische pilasters. Tot de inventaris behoren een schilderij van St. Pieter
(1737) door J.B. Coclers, een vroeg-19de-eeuwse biechtstoel in Lodewijk XVI-stijl
naar ontwerp van Mathias Soiron en een hoofdaltaar in neobarokke vormen (1855),
geschonken door mevr. Neys-De Bouman de Ryckholt. Het door Pereboom & Leyser
gebouwde orgel (1881) heeft een orgelkast uit circa 1845.
Op het kerkhof staat de grafsteen van

Gasthuis bij Bemelen, Boerderij Gasthuis 55-57

Mathias Soiron († 1845). Het midden-19de-eeuwse missiekruis werd geschonken
door de familie Neys. De grafkelder (1887) van deze familie ligt voor de toren,
evenals die voor J. Xhonneux († 1899). De vroeg-19de-eeuwse pastorie
(St.-Laurentiusstraat 3) werd in 1880 herbouwd. Op de kruising voor de kerk staat
een zwingelput met draairad en houten puthuis.
Het voorm. raadhuis (Oude Akerstraat 62) werd in 1858 gebouwd als raadhuis
annex lagere school en onderwijzerswoning. Dit forse L-vormige mergelstenen pand
vertoont neoclassicistische elementen; de dwarsvleugel is rond 1875 toegevoegd.
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De boerderij Molenweg 1-2 is een gesloten 18de-eeuwse hoeve met hardstenen
vensteromlijstingen.
De voorm. grotwoning in de mergelwand van de Bemelerberg diende tot 1804
als kluizenaarswoning.
Het hotel ‘Bergrust’ (Bemelerberg 6) is een op de Krekelberg gelegen pand in
sober traditionalistische vormen uit circa 1930.
Sint Antoniusbank. Dit aan de zuidrand tegen Bemelen gelegen gehucht was tot
1794 een minieme Vrije Rijksheerlijkheid. De grote wit geschilderde herenhoeve St.
Antoniusbank (St. Antoniusbank 27) is een gesloten hoeve met boven de poort het
alliantiewapen De Berlier-Van Rave (1655). Het herenhuis is in opzet 17de-eeuws
maar werd in 1780 verbouwd, vermoedelijk naar plannen van Mathias Soiron; de
bedrijfsgebouwen volgden in 1789. Van de boerderij Beusdaelshof (Beusdal 10)
stamt het oudste wit geschilderde bakstenen gebouw uit 1775.
Gasthuis. Dit gehucht ten oosten van Bemelen is een plateaunederzetting met
enkelzijdige bebouwing, gesticht in de middeleeuwen vanuit Bemelen. Gasthuis is
een beschermd gezicht. De gesloten hoeve Gasthuis 51 heeft een rijzig mergelstenen
woongedeelte met een gezwenkte topgevel uit circa 1700. Boerderij De Droogenberg
(Gasthuis 7) is de voorm. buitenplaats van de familie Graven. De poortsluitsteen is
gedateerd ‘1721’. Het naastgelegen inrijhek met siervazen dateert van kort na 1793
toen de hoeve in bezit kwam van de familie Neys. De gesloten hoeve Gasthuis 55-57
vormt één geheel met het ernaast gelegen L-vormige herenhuis, dat werd gebouwd
rond 1762. Het klokje in de dakruiter dateert van dat jaar. De bijbehorende hoeve
heeft een gevelsteen uit 1726, maar werd verbouwd in 1826 (sluitsteen). In 1855
gebouwd als korenmolen is de windmolen ‘Van Tienhovenmolen’ (Gasthuis 79),
gelegen in het gehucht Wolfshuis ten oosten van Gasthuis. Deze bergmolen heeft
een ronde mergelstenen romp en een met dakleer beklede kap; de ophoging in
baksteen dateert van na een brand in 1923. De laatste restauratie is uitgevoerd in
2000-'01. In de muur van de bijbehorende opslagruimte is een uit 1417 stammend
moordkruis ter herinnering aan de vermoorde Claes Goldsmet ingemetseld.
't Rooth. Dit gehucht ten zuidoosten van Bemelen is een plateaunederzetting,
gesticht in de middeleeuwen vanuit
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Bemelen. Door sloop ten behoeve van de nabijgelegen mergelgroeve resteren enkel
de in mergelsteen opgetrokken boerderijen in het oostelijke dorpsdeel. De U-vormige
hoeve 't Rooth 6 is in de poortsluitsteen gedateerd ‘1729’. De gesloten hoeve 't Rooth
24 werd gebouwd in 1858 ter plaatse van een oudere voorganger. Eenvoudiger van
vorm zijn de boerderijen 't Rooth 17 (circa 1855) en 't Rooth 22 (1903).

Berg en Terblijt
(gemeente Valkenburg aan de Geul)
Dorp, gelegen op het plateau van Margraten. Berg wordt in 1139 voor het eerst
vermeld en behoorde toen tot het kapittel van St. Servaas. Terblijt (in 1292 Trebliet
genoemd) was tot 1794 een Vrije Rijksheerlijkheid. Het dorpscentrum van Berg is
gaandeweg verplaatst naar de rond 1830 verharde weg van Maastricht naar
Valkenburg. De noordelijker gelegen middeleeuwse kerk heeft men in 1955 gesloopt.
De R.K.H.H. Monulphus en Gondulphuskerk (bij Rijksweg 73) is een
driebeukige kruiskerk voorzien van een ongelede toren met ingesnoerde spits. Deze
mergelstenen kerk met neogotische details en sleutelgatvormige vensters werd in
1931-'33 gebouwd naar ontwerp van F.P.J. Peutz en W. Sprenger. Tot de inventaris
behoren biechtstoelen en een doopvont (alle circa 1800) afkomstig uit de oude kerk.
Het kerkorgel (1857) is afkomstig uit een Belgische kerk en het Loret-orgel (circa
1860) uit Besoyen (NB). De gebrandschilderde ramen zijn vervaardigd door H.
Levigne (1942-'50).2
De sobere, maar robuuste pastorie (Rijksweg 73) en kapelanie (Rijksweg 71) zijn
eveneens ontworpen door Peutz en Sprenger.
De R.K. lagere school (Langen Akker 9) is een vierklassige middengangschool
uit 1889.
Boerderijen. De L-vormige mergelstenen hoeve Grote Straat 64 heeft een in- en
uitgezwenkte geveltop uit 1671 (jaartalsteen) die in 1898 is vereenvoudigd. De
poortvleugel bevat een in 1751 vernieuwde poort. Het mergelstenen

Berg en Terblijt, Kasteel Geulzicht (1994)

boerenhuis Schone Poel 8 werd in de eerste helft van de 18de eeuw gebouwd. Ook
in Terblijt bevinden zich enkele waardevolle boerderijen. De bijna gesloten hoeve
Lindenstraat 21 heeft een woongedeelte uit 1723 (jaartalsteen). Het woonhuis van
de L-vormige hoeve Lindenstraat 29 is gedateerd in 1810. Fraaie gesloten hoeven uitgevoerd in mergel maar met bakstenen poortomlijstingen - zijn Lindenstraat 60
(1881) en Muntweg 10 (1884); bij de eerste ligt het woonhuis evenwijdig aan de
straat en bij de tweede dwars op de straat.
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Woonhuizen. De voorm. pastorie Op de Bies 2 is een in mergel opgetrokken pand
uit de tweede helft van de 18de eeuw. De voorm. pastorie Rijksweg

Berg en Terblijt, Grotwoningen en schuilkapel

31 is een fors dwars pand uit 1904 met boven de vensters tegeltableaus in
jugendstil-vormen. Het zogeheten Kasteel Geulzicht (Vogelzangweg 1) is een fraai
tegen de helling van de Geulhemmerberg gesitueerde mergelstenen villa met rijke op de Engelse neogotiek geïnspireerde - vormen. De villa verrees in 1918-'19 naar
ontwerp van H. Reek voor P.G. Zuyderhoudt en heeft een interieur in Engelse
landhuisstijl. Koetshuis en koetsierswoning (Vogelzangweg 3-7) zijn in een
vergelijkbare stijl uitgevoerd.
De watermolen ‘Geulhemmermolen’ (Geulhemmerweg 49) is een
middenslagmolen op de Geul. Deze korenmolen wordt al in 1306 vermeld; het huidige
complex dateert echter uit circa 1620 en heeft in 1768 een ingrijpende verbouwing
ondergaan. De naastgelegen schuur is gedateerd 1643 (gevelsteen).
De voorm. grotwoningen en schuilkapel (bij Geulhemmerweg 32) zijn in de 18de
eeuw uitgehakt in de mergelwand van de Geulhemmerberg. Het gedeelte dat van
1798 tot 1801 heeft gediend als schuilkapel is voorzien van een altaar, preekstoel en
doopvont, alle uitgehouwen in de mergel. De grotwoningen bestaan uit afgeschotte
uitgangen van winningsgangen die de berg in lopen en zijn vanaf de vroege 19de
eeuw tot 1912 bewoond geweest.
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Het hotel-restaurant ‘Berg en Dal’ (Geulhemmerweg 45) werd rond 1880 aan de
voet van de Geulhemmerberg gesticht en heeft rond 1900 zijn huidige vorm gekregen.
Het waterpompstation (Wolfdriesweg 8) werd in 1904 in mergelsteen gebouwd
met chaletstijl-elementen.
Het heiligenbeeldhuisje (bij Schansweg 1) is een altaarvormig huisje uit circa
1860 uitgevoerd in mergelsteen. In een nis bevindt zich een kruisbeeld.

Bergen
Dorp, enigszins geïsoleerd aan de Maas gelegen op korte afstand van de weg van
Nijmegen naar Venlo. Het voor het eerst in 1269 vermelde dorp behoorde tot de
heerlijkheid Well dat in 1648 onderdeel van Spaans Gelre werd, in 1713 aan Pruisen
kwam en in 1815 bij Nederland werd gevoegd. In de Franse tijd ontstond uit de
heerlijkheden Heijen, Afferden en Well één gemeente, met het raadhuis te Bergen.
Na zware oorlogsschade in 1944-'45 volgde de wederopbouw van het dorp. Op de
iets hogere gronden ten oosten van de rijksweg ontstond het dorp Nieuw-Bergen. In
1969 bouwde men hier het raadhuis.
De kerktoren van de oude R.K. St.-Petruskerk (bij Oude Kerkstraat 9) is een rond
1975 geconsolideerde torenruïne van drie geledingen. Deze bij een kleine, rond 1250
gebouwde, kerk behorende romaanse toren heeft een - oorspronkelijk gepleisterde onderbouw in ijzeroer. De anderhalve geleding daarboven is uitgevoerd in mergelsteen
en versierd met lisenen en een rondboogfries. In de late middeleeuwen is de toren
in baksteen verhoogd. De in 1827 vernieuwde, kerk werd in 1932 gesloopt. De nog
in 1941 gerestaureerde toren werd in 1944 zwaar beschadigd en verloor daarbij zijn
spits.
De nieuwe R.K. St.-Petruskerk (Kerkstraat 6) is een sobere driebeukige kruiskerk
met een terzijde geplaatste toren met ingesnoerde spits. Deze oorspronkelijk in 1932
naar ontwerp van M. van Beek gebouwde kerk werd in 1944-'45 zwaar beschadigd
en bij de herbouw in 1948-'50 onder leiding van dezelfde architect met enige
wijzigingen - zoals de veelhoekige koorsluiting

Bergen, Oude R.K. St.-Petruskerk, toren

- herbouwd. Behalve de koperen preekstoel (1932), stamt de inventaris uit de
herbouwtijd. De sobere blokvormige pastorie (Kerkstraat 8) dateert uit het eind van
de 19de eeuw.
De R.K. lagere St.-Josephschool (Kerkstraat 15) is een gaaf bewaarde vierklassige
middengangschool in wederopbouwvormen, gebouwd rond 1955.
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Woonhuizen. Het voorname diepe huis Maasstraat 2 werd midden 19de eeuw
gebouwd. Opmerkelijk is het late gebruik van hoekklezoren in het metselwerk.
Vergelijkbaar, maar eenlaags, is het huis Oude Kerkstraat 11 met de jaartalankers
‘1778’. De ankers ‘1881’ duiden op de vernieuwing van de voorgevel. Het forse
dwarse huis Oude Kerkstraat 8 dateert uit het eind van de 19de eeuw.
De voorm. tramhalte van de Maas Buurtspoorweg (Rijksweg 2) werd in 1913
gebouwd en in 1944 buiten werking gesteld. Het sobere eenlaagse gebouw heeft nog
een laadperron.
De St.-Antonius Abtkapel te Heukelom (Heukelom 26), gelegen ten noorden
van Bergen, is een recht gesloten kapel met een kleine ingebouwde geveltoren. Van
deze 17de-eeuwse kapel werd bij een verbouwing in 1859 het koor vervangen door
een rechte sluiting en werd het bovendakse deel van de geveltoren vernieuwd.
De R.K. St.-Antonius Abtkapel

Bergen, Woonhuis Maasstraat 2

te Aijen (Aijen 38), gelegen ten zuiden van Bergen, is een wit geschilderde, driezijdig
gesloten kapel met een zeszijdige dakruiter en een sacristie. De kapel werd begin
17de eeuw in late gotische vormen gebouwd. In de huidige, vermoedelijk
vroeg-19de-eeuwse, dakruiter hangt een door Johannes en Henricus van Trier gegoten
klok (1648). De kapel is in 1926 en in 1949 gerestaureerd. Tot de rijke 17de-eeuwse
inventaris behoren preekstoel, biechtstoel, altaar en enkele beelden, waaronder een
kleine calvariegroep; twee kerkbanken stammen uit de 18de eeuw.
De R.K. St.-Rochuskapel te Kamp (Op de Kamp 14), gelegen ten zuiden van
Bergen, is een driezijdig gesloten kapel met dakruiter en een gezwenkte geveltop.
De kapel werd in 1715 gesticht door Derck Daemen. Tegen de koorsluiting bevindt
zich een laat-gotische mergelstenen sacramentsnis (15de eeuw), afkomstig uit de
kerk van Well. De in 1945 zwaar beschadigde kapel is in 1959 herbouwd. In de
dakruiter

Kamp bij Bergen, R.K. St.-Rochuskapel
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hangt een door Peter Fuchs gegoten klokje (1722). Inwendig bevat de kapel een
houten galerij met leuning in late Lodewijk XVI-stijl. Het barokke altaarretabel (circa
1700) - met een beeldje van St. Rochus (17de eeuw) - is afkomstig uit de kerk van
Schin op Geul.

Bingelrade
(gemeente Onderbanken)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen als ontginningsnederzetting op het plateau van
Doenrade en voor het eerst vermeld in 1263. De bebouwing van dit wegdorp
concentreert zich bij de kruising Dorpsstraat-Kneijkuilerweg en meer oostelijk langs
de Dorpsstraat tussen de Eindstraat en de Kruisstraat. De buiten de dorpskern gelegen
laat-gotische kerk (circa 1500, hersteld 1794) werd rond 1935 gesloopt na de bouw
van een kerk aan de Dorpsstraat.
De R.K. St.-Lambertuskerk (bij Dorpsstraat 114) is een eenbeukige, recht gesloten
kerk met aan weerszijden zijkapellen en verder een getrapt westwerk met centrale
zadeldaktoren. Deze in 1934-'35 naar ontwerp van J.E. Schoenmakers gebouwde
kerk vertoont zowel neogotische als zakelijk-expressionistische elementen. Tot de
inventaris behoren delen van de 18de-eeuwse zijaltaren uit de oude dorpskerk. De
van 1937 daterende pastorie (Dorpsstraat 114) is eveneens ontworpen door J.E.
Schoenmakers.
Huize Raath (Kruisstraat 10) gebouwd in 1804 naar plannen van de Luikse
architect François Duckers is een blokvormig onderkelderd herenhuis met gebroken
tentdak. De door lisenen gelede voorgevel heeft een ingangsomlijsting met
frontonbekroning. Het interieur bevat een trap in Lodewijk XVI-vormen en een zaal
in empire-vormen met geschilderd behang en een schoorsteenmantel met chinoiserie.
Het huis wordt geflankeerd door lagere dienstvleugels aan weerszijden van het met
een hek afgesloten voorplein.
Woonhuizen. In oorsprong rond 1650 gebouwd is het tweelaags huis Geerstraat
4-6 met zadeldak tussen topgevels. Het wit gesausde tweelaags huis Dorpsstraat
16-18 is een pastorie

Bingelrade, R.K. St.-Lambertuskerk

uit 1766 (jaartalankers) en heeft hardstenen segmentboogvensters op de verdieping.
Eindstraat 18 is een tweelaags woonhuis uit circa 1910 met
neorenaissance-detaillering.
Boerderijen. De gesloten hoeve Dorpsstraat 5 heeft aan de binnenplaatszijde een
vakwerkgevel gedateerd 1681. Links van de poortdoorgang bevindt zich aan de
straatzijde een bakstenen topgevel uit 1698 (jaartalankers) met op de verdieping
dichtgemetselde gekoppelde vensters met segmentbogen. De stallen rechts van de
poortdoorgang heeft men in 1933 herbouwd als woonhuis (Dorpsstraat 7). De Hoeve
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Wiegelrade (Wiegelraderweg 10) is een gesloten hoeve uit 1762 met vakwerkresten.
In de gevel van het vernieuwde woonhuis is de van een eerdere herbouw afkomstige
wapensteen uit 1658 van het geslacht Van Bocholtz hergebruikt. Eveneens uit de
18de eeuw dateren de gesloten hoeve Dorpsstraat 3, met aan de binnenplaatszijde
vakwerkgevels en aan de straatzijde een vernieuwde bakstenen gevel, en de gesloten
hoeve Geerstraat 2 met topgevels, voorzien van vlechtingen en muizentandversiering.
Tegen de gevel aan de Geerstraatzijde is een ijzeren wegkruis geplaatst. Verder de
hoeve Dorpsstraat 136, die op de stal en aansluitende poortvleugel 1764
(jaartalankers) is gedateerd. De stal heeft een topgevel voorzien van vlechtingen en
vlieggaten. Aan de binnenplaatszijde bevindt zich vakwerk. In de 19de eeuw
vernieuwd is het onderkelderde woongedeelte met schilddak. Van de 19de-eeuwse
boerderij Eindstraat 21 heeft het woongedeelte uit 1802 (jaartalankers) hardstenen
vensteromlijstingen en een deur met snijraam in late Lodewijk XVI-stijl. Eveneens
uit de 19de eeuw zijn de boerderij Eindstraat 28 uit 1812 (poortsluitsteen) en de
grote gesloten hoeve Dorpsstraat 28. De laatste heeft een vakwerkschuur aan de
binnenplaats en een tweelaags woongedeelte met mezzanino uit 1819 (ingang),
voorzien van hardstenen vensteromlijstingen en ronde zolderlichten.
Het puthuisje (Kruisstraat nabij Dorpsstraat) is in de 19de eeuw opgetrokken in
mergel rond een kern van vakwerk en hout uit 1664. Dit gebouw met spitsdak bevat
een ronde bakstenen put. Het raderwerk is nog gedeeltelijk van hout.
Het oude R.K. kerkhof (tegenover Dorpsstraat 7), oorspronkelijk behorend bij
de rond 1935 afgebroken laat-middeleeuwse dorpskerk, heeft een rechthoekige aanleg
met een ovaal rondgaand pad en ruim twintig natuurstenen grafkruisen (16de-19de
eeuw). Binnen een prieel met lindebomen is een houten kruis met stenen corpus
geplaatst op een oude molensteen. Het oorspronkelijke mogelijk 16de-eeuwse houten
corpus bevindt zich thans in de St.-Lambertuskerk. De toegangspoort met hekwerk
tussen gemetselde hekpijlers is 19de-eeuws.

Blerick
(gemeente Venlo)
Dorp aan de Maas, ontstaan in de vroege middeleeuwen. De naam ‘Blariaco’ komt
echter al voor op de Romeinse Peutingerkaart en verwijst naar een archeologisch
bekende nederzetting nabij Heierhoeve. Ten noorden van het langgerekte dorp werd
in 1641-'43 ten behoeve van de vesting Venlo het fort St. Michiel aangelegd. Bij de
belegering van Venlo in 1702 liep het dorp grote schade op. Tussen vesting en dorp
kwam in 1865 een brug en in 1884 een spoorbrug te liggen. Het oorspronkelijk tot
Maasbree behorende Blerick werd in 1940 bij de gemeente Venlo gevoegd. In 1944
leed het dorp veel schade. Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde Blerick zich tot
het links van de Maas gelegen deel van Venlo en werd het rondom uitgebreid; ten
zuiden van de spoorlijn met
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woonwijken en ten noorden daarvan met industriegebieden.
De R.K. St.-Antonius van Paduakerk (Antoniuslaan 93) is een forse moderne
vierkante zaalkerk met hoge vrijstaande betonnen klokkenstoel, gebouwd in 1960-'62
naar ontwerp van J.J. Fanchamps en U.J.A. Titulaer. Op deze plaats bouwde men
rond 1100 een eerste, aan St. Lambertus gewijde, kerk en ernaast verrees in 1897-'99
de monumentale St.-Antoniuskerk. Bij het opblazen van de toren in 1944 werden
die kerken onherstelbaar beschadigd.
Op enige afstand ligt de oude pastorie (Baarlosestraat 1), een tweelaags dwars
huis met voorbouw en eenlaags aanbouwen. De huidige pastorie verrees in 1705 op
de plaats van de eerste Wheeme uit 1525. Van een verbouwing in 1752 dateren
inwendig nog twee schouwen in Lodewijk XV-vormen. In 1840 werden de
flankerende vleugels toegevoegd. De voorbouw heeft men in 1927 vernieuwd naar
plannen van A. Holten. Het gebouw is in 1974 gerestaureerd.
De R.K. St.-Lambertuskerk (Smelienstraat 31) is een driebeukige pseudobasiliek
met lager, recht gesloten koor en portaaldeel, geflankeerd door een ongelede toren
met tentdak. De in 1933-'34 naar ontwerp van J. Grubben gebouwde kerk met
traditionele en rationele elementen werd in 1944 zwaar beschadigd. Bij het herstel
in 1950 heeft men het koor aangepast; de toren herrees in 1959.
Overige kerken. De R.K. St.-Hubertuskerk (Albert Verweystraat 1) is een
driebeukige basilicale kerk zonder toren, gebouwd in 1953-'54 naar een ontwerp in
romaanse trant van J. Ramakers. De R.K. St.-Joannes de Doperkerk (St.-Jansplein
ong.), een moderne zadeldakkerk naar plannen van J. Buschman, dateert uit 1973.
Het voorm. raadhuis (Antoniusplein 2) is een fors neoclassicistisch pand uit
1865-'66 met een dakruiter, vier frontonachtige topgevels en een portaal met bordes.
Oorspronkelijk was beneden een onderwijzerswoning ingericht.
Het voorm. postkantoor (Kloosterstraat 1-3) is een tweelaags pand met kantoor
annex directeurswoning met neorenaissance-details, gebouwd rond 1900.

Blerick, Raadhuis

De Frederik Hendrikkazerne (Kazernestraat 12) werd in 1912-'14 gebouwd naar
plannen van de commandant van de genie te Nijmegen als militair hospitaal op het
terrein van het voorm. fort St. Michiel. De gebouwen, waaronder staf- en
legeringsgebouwen, zijn vrijwel alle gelegen rondom een forse appelplaats. De
kazerne is momenteel in gebruik bij de Koninklijke marechaussee.
Scholen. De R.K. lagere school ‘De Vijfsprong’ (Grote Parallelstraat 3) is een
V-vormige school met hogere hoekopbouw, gebouwd in 1928. De voorm. lagere
school Smelienstraat 33 is een fors tweelaags gebouw uit circa 1929, dat momenteel
als Geref. kerk dienst doet. De voorm. kleuterschool (Blariacumplein 26) werd in
1939 gebouwd als tweeklassige middengangschool naar ontwerp van J.L. Grubben.
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Woonhuizen. Het diepe eenlaagspand Sur Meuse (Helling 5) met gezwenkte
topgevel werd in 1705 gebouwd voor Elisabeth Bitsen en is in 1961 gerestaureerd.
Eclectische elementen vertoont de villa Antoniuslaan 87 (circa 1895). In sobere
neorenaissance-vormen uitgevoerd zijn de trapgevel van Pontanusstraat 12-14 (1900)
en het café Alt Blierick (Eerste Graaf van Loonstraat 18; circa 1905). Rijkere
voorbeelden van neorenaissance, met toepassing van topgevels en siermetselwerk,
zijn de eenlaagspanden Antoniusplein 3 (1909), Eerste Maasveldstraat 39-41 (1911),
naar ontwerp van G. Beekers, en de nog rijker uitgevoerde villa's Antoniuslaan 81
(1901) en Antoniuslaan 47 (circa 1910). Ook A. Holten ontwierp lange tijd in een
neorenaissance-stijl, zoals te zien is bij Antoniuslaan 24-28 (1911) en Antoniuslaan
39-43 (1923). Zijn villa Pontanusstraat 23 (1922) is expressionistisch van vorm.
Jugendstil-elementen vertonen Lambertusplein 16-17 (circa 1907) en Kloosterstraat
9-15 (1913). Zakelijk-expressionistisch van vorm is het winkelpand Tweede
Lambertusstraat 2 (circa 1930). Traditionalistische en rationalistische elementen
heeft het winkelpand Maasbreestraat 15 (circa 1937). Dergelijke vormen zijn ook
kenmerkend voor het werk van A.J. Rats: Baarlosestraat 138 (1930) en Else Hof
(Baarlosestraat 140; circa 1930). Karakteristieke voorbeelden van verzorgde
wederopbouwarchitectuur zijn de door J. van Hest in 1950 ontworpen woonhuizen
Alberdink Thijmstraat 30-48.
De voorm. wagenwerkplaats van de Staatsspoorwegen (Marconistraat 11) werd
in 1889 gebouwd en in 1920 uitgebreid. Het gebouw is uitgevoerd met gekoppelde
sheddaken,
De R.K. kerk Onbevlekt Hart van Maria van Boekend (Heymansstraat 148),
gelegen ten westen van Blerick, is een sobere zaalkerk met aangebouwde zijbeuk en
doopkapel. De kerk kwam in 1953 tot stand naar plannen van J.L. Grubben.
Hout-Blerick. Dit dorp ten zuiden van Blerick wordt voor het eerst genoemd in
1396. De boerderij Molenkampweg 4 is een gesloten hoeve uit de eerste helft van
de 19de eeuw met een opvallend groot tweelaags woongedeelte; het was tevens
veerhuis en schipperslogement. De voorm. watermolen (St.-Wilbertsweg 24), een
onderslagmolen op de Springbeek, stamt ook uit de eerste helft van de 19de eeuw.
Bij een verbouwing in 1980 is het molenrad verwijderd. Het woon- en winkelpand
(Groetweg 2-4) werd in 1907 gebouwd naar plannen van A. Holten. De R.K.
St.-Josephkerk (Kerkplein ong.) is een monumentale driebeukige kerk met een rond
gesloten koor. De uitwendig met ruwe kalksteen beklede kerk kwam
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Hout-Blerick bij Blerick, R.K. St.-Josephkerk

in 1933-'34 tot stand in traditionalistische stijl naar plannen van A.J. Rats. Nadat in
1944 de toren en het westelijke deel van de kerk waren verwoest, volgde in 1952-'53
herbouw in gewijzigde vorm naar plannen van A.J. Rats en F. Stoks. Daarbij werd
het schip westwaarts verlengd en verrees de huidige, terzijde geplaatste, toren met
achtkantige lantaarn. Op het kerkhof staat een baarhuis annex kapel in dezelfde stijl.

Blitterswijck
(gemeente Meerlo-Wanssum)
Dorp aan de Maas, ontstaan bij een middeleeuws kasteel en gelegen op de oostrand
van een zandrug. Het dorp wordt voor het eerst vermeld in 1242. In 1776 werden
Wanssum en Blitterswijck samen één heerlijkheid en de hieruit ontstane gemeente
werd in 1815 bij Nederland gevoegd. In 1944 werd het dorp zwaar beschadigd,
waarbij het kasteel werd verwoest.
De R.K.O.L.-Vrouwekerk (Plein 1) is een tweebeukige kerk met driezijdig
gesloten koor, transept en een toren van twee geledingen met ingesnoerde spits. Van
de rond 1500 voltooide kerk werd het in 1944 beschadigde laat-gotische schip in
1950-'51 hersteld naar plannen van A.H.J. Swinkels. Het koor werd vervangen door
een nieuw koor en een dwarsbeuk. De in 1953 opgetrokken nieuwe en hogere toren
is geïnspireerd op de in 1944 opgeblazen

Blitterswijk, Boerderij Wijnhoverhof

laat-gotische voorganger, begonnen in 1455. Het interieur wordt gedekt door
eenvoudige kruisribgewelven (1953). Boven de scheibogen in het schip zijn enkele
restanten van 16de-eeuwse muurschilderingen behouden gebleven. Tot de inventaris
behoren een calvariegroep (vroeg 16de eeuw) en de kruiswegstaties (19de eeuw);
tot de herinrichting van rond 1951 horen de altaren, de communiebank en het
spreekgestoelte. De kerkhofkapel annex baarhuisje dateert uit circa 1880.
De R.K. St.-Annakapel (Beeteweg 1) met driezijdig gesloten koor, dakruiter,
spitsboogvenster en neoclassicistisch ingangsportaal verrees in 1833 ter vervanging

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

van een in 1510 gestichte en in 1638 na brand herbouwde kapel. Uit de tweede helft
van de 17de eeuw dateren de preekstoel en een barok-retabel; de laatste is opgenomen
in het vroeg-19de-eeuws altaar. Tot de inventaris behoren verder twee Annatritsen
(circa 1500 en begin 16de eeuw) en een Maria op de maansikkel (circa 1700).
De Herv. kerk (Maasweg 9) is een recht gesloten zaalkerk met dakruiter en
aangebouwde consistorie. De door A.M. baronesse Mackay in 1828 gestichte kerk
heeft een ingangsomlijsting met ionische pilasters en een dubbele deur in
empire-vormen. In de dakruiter hangt een door Alexus Petit gegoten klok (1799).
Het interieur wordt gedekt door een gepleisterd koofplafond en bevat een inrichting
uit de bouwtijd. Aan de oostzijde bevindt zich het kleine Herv. kerkhof met een
grafzerk voor A.U.M. baronesse de Cocq van Haeften († 1877).
De boerderij ‘Wijnhoverhof’ (Ooijenseweg 5) is een gesloten hoeve met een fors,
haaks op de weg geplaatst woongedeelte uit 1790. De naastgelegen poort met
ellipsboog geeft toegang tot een binnenhof met overwegend 19de-eeuwse
bijgebouwen.
De ruïne van kasteel Blitterswijck (Maasstraat ong.) ligt op een verhoging in de
Maasbedding ten oosten van het dorp. Mogelijk dateert het oorspronkelijk omgrachte
kasteel uit de 14de eeuw. Na een periode van verval liet Frans van Lynden het in
1670 bewoonbaar maken. In 1806 volgde een verbouwing voor B. baron de Cocq
van Haeften en zijn vrouw A.M. baronesse Mackay. Na de verwoesting in 1944 zijn
slechts enkele muurresten bewaard zijn gebleven.

Bocholtz
(gemeente Simpelveld)
Dorp, gelegen op het plateau van Baneheide en in de hoge middeleeuwen vanuit
Simpelveld ontgonnen. Het kasteel De Bongard was van 1680 tot 1773
bestuurscentrum van de heerlijkheid Simpelveld-Bocholtz. Van 1803 tot 1982 was
Bocholtz een zelfstandige gemeente. Door uitbreiding en ten zuiden van de spoorlijn
Maastricht-Aken is Bocholtz thans vastgegroeid aan Bocholtzerheide.
Kasteel De Bongard (Schoolstraat 40) wordt voor het eerst vermeld in 1373 en
was oorspronkelijk omgracht. Het kasteel werd in 1523 in opdracht van Bernhard
van de Bongard herbouwd. Uit
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die tijd dateren het hoofdgebouw en de zijvleugel. Van de vier rond 1550 toegevoegde
ronde hoektorens is er één bewaard gebleven, evenals het ingangsportaal. Alle
bouwdelen hebben mergelstenen speklagen. De ingang is voorzien van een
laat-gotische hardstenen omlijsting. Aan de binnenplaatszijde bevinden zich
overblijfselen van twee galerijen boven elkaar, uitgevoerd met zuilen in vroege
renaissance-stijl. De beide kopse gevels van het in de 19de eeuw verkleinde kasteel
dateren uit 1889. In het kasteel is een laat-gotische schouw aanwezig. Op de nederhof
bevindt zich een U-vormige hoeve in kalkbreuksteen gebouwd in 1701.
De R.K. St.-Jacobus de Meerderekerk (Past. Neujeanstraat 6) is een driebeukige
kruisbasiliek met een tweede dwarsbeuk en rond gesloten koor en een toren van twee
geledingen met frontalen en achtkantige spits. Deze neogotische kerk met
rondboogvensters verrees in 1869-'73 naar plannen van P.J.H. Cuypers ter plaatse
van een voorganger uit 1697. In de toren hangt een klok uit 1859. Ter plaatse van
het oude koor verrees in 1953-'54 naar ontwerp van H.J.A. Koene een tweede
dwarsbeuk met het huidige koor en de sacristie. De kerk bevat een zwart marmeren
doopvont uit 1796.
De pastorie (Past. Neujeanstraat 8) is een tweelaags pand uit 1796 met mergelstenen

Bocholtz, Kasteel De Bongard

trapgevels. Eind 19de eeuw is het aan de oostzijde verbreed in een stijl die is aangepast
aan de bouwstijl.
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Hoeve Overhuizen of Oberhausen (Overhuizerstraat 2) is een 18de-eeuwse, in
kalksteen opgetrokken, gesloten hoeve met een opmerkelijk grote binnenhof,
toegankelijk via het restant van de oorspronkelijke brug over de (gedempte) gracht.
De classicistische hardstenen toegangspoort met ionische pilasters is voorzien van
het alliantiewapen van de families Rochow en Lamargelle (1714). Rechts van de
poort staat een voormalig dienstgebouw, dat na verhoging als woonhuis in gebruik
is genomen. De schuren zijn in 1924 en 1934 (jaartalankers) herbouwd. Aan de
binnenhof staat ook een kleine overwelfde kapel, die een tijd als smederij heeft
gediend. De hoeve behoorde bij het in 1330 vermelde en rond 1870 gesloopte huis
Overhuizen.
Boerderijen. De hoeve St.-Gillishof (Zandberg 20), een van oorsprong 14de-eeuwse
gesloten hoeve, was tot 1797 eigendom van de St.-Gilliscommanderij te Aken. Nadien
droeg de boerderij de naam Zandberg. De woonvleugel van het in breuksteen
opgetrokken complex is in de 19de eeuw met een lage etage verhoogd. Vergelijkbaar
is de voornamelijk in breuksteen opgetrokken Scholtissenhof (Heiweg 1), die uit de
16de eeuw stamt en in de 18de eeuw is vergroot (ingang 1727). De 17de-eeuwse
hoeve De Hof (Hofstraat 7-9) is genoemd naar de familie Van den Hove, indertijd
eigenaar van het huis Overhuizen. Deze gesloten hoeve in breuksteen, baksteen en
vakwerk, heeft aan de binnenplaatszijde de jaartalankers ‘1617’. De sluitsteen met
leeuwenkop in de poortdoorgang vermeldt het jaartal ‘1679’. Het gecementeerde
tweelaags woonhuis met risalerende middenpartij kreeg rond 1900 het huidige
aanzicht. De 18de-eeuwse, in kalksteen opgetrokken boerderijen Wilhelminastraat
46-48, Wilhelminastraat 2 (eerste vermelding 1698) en Paumstraat 12-16
(poortsluitsteen 1763), zijn alle tot woonhuizen verbouwd.
Woonhuizen. Het van oorsprong 19de-eeuwse pand Past. Neujeanstraat 3 kreeg
in 1904 een eclectische gevel met classicistische vensterlijsten en gele verblendsteen.
Het woon- en winkelpand
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Past. Neujeanstraat 5 heeft een decoratief gepleisterde frontgevel uit circa 1900.
Min. Ruijsstraat 10 is een gepleisterde villa uit 1911 met opvallend gestileerde
vensteromlijstingen. Het tot woon- en winkelpand verbouwde complex Min.
Ruijsstraat 2-4 heeft twee bouwlagen en een mezzanino en is voorzien van een
gepleisterde gevel met neoclassicistische detaillering. In de afgeschuinde hoekpartij
bevindt zich een nis met Mariabeeldje.
De Bongerdbrug (Groeneweg ong.) is een gemetseld viaduct uit 1853 in het talud
van de spoorlijn Maastricht-Aken.
Het H. Hartbeeld (bij Past. Neujeanstraat 6) is een koperen beeld uit 1919 op een
hardstenen sokkel met Latijnse opschriften.
Baneheide. Dit gehucht ten westen van Bocholtz omvat rond een dries (een poel)
in de oude bebouwingskom enkele 18de-eeuwse panden, opgetrokken in vakwerk
en kalkbreuksteen, bijvoorbeeld de Heihof (Baneheide 24), een gesloten hoeve uit
circa 1770. Verder de L-vormige hoeve Baneheide 22 (jaartalankers 1787), de
grotendeels in Kunradersteen opgetrokken hoeve Baneheide 28 (circa 1780), voorzien
van een bakstenen topgevel met mergel speklagen, en de hoeve Baneheide (Baneheide
31), voorzien van een tweelaags woonhuis met de jaartalankers ‘1820’. Het
vakwerkhuis Baneheiderweg 36 dateert uit circa 1750.

Borgharen
(gemeente Maastricht)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen op de oostoever van de Maas en voor het eerst
vermeld in 1178. Het geslacht Van Haren bouwde hier een kasteel. Borgharen was
oorspronkelijk een vrije rijksheerlijkheid, werd in 1330 een Brabants leen en kwam
in 1661 onder Staats bewind. De oorspronkelijke romaanse kerk werd rond 1600
vernieuwd; de huidige kerk dateert uit 1888. Doordat rond 1930 ten oosten van
Borgharen het Julianakanaal werd gegraven, kwam het dorp enigszins geïsoleerd te
liggen. Na de Tweede Wereldoorlog is het vooral aan de noordwestzijde uitgebreid.

Borgharen, Kasteel Borgharen
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Kasteel Borgharen (Kasteelstraat 4) is een omgracht complex met een halfrond
hoofdgebouw voorzien van twee flankerende vierkante torens en twee lange
zijvleugels. De basis van het huidige kasteel is een waarschijnlijk 12de-eeuwse
vierkante woontoren met een in de 13de eeuw toegevoegde ronde schildmuur. Van
dit in 1318 verwoeste kasteel zijn in breuksteen uitgevoerde restanten nog herkenbaar
in de onderbouw (kelder) en de halfronde achtergevel. Vanaf 1450 behoorde het
kasteel lange tijd aan het geslacht Scheiffart van Merode. Vrijwel al het opgaande
werk van de kern (hal/bovenhal) - die iets smaller is dan de oorspronkelijke woontoren
- behoort tot de herbouw na een tweede verwoesting in 1483. Herman Scheiffart van
Merode liet rond 1555 de oude ringmuur in mergelsteen verhogen en de hoektorens
op de zandstenen plint (her)bouwen in mergel. De middentoren werd het trappenhuis
voor de eromheen ingerichte vertrekken.
Een bouwcampagne in laat-maniëristische vormen, uitgevoerd in baksteen met
decoratieve onderdelen in mergel, kwam tot stand tussen 1648 en 1669 in opdracht
van Philibert van Isendoorn à Blois. Hiertoe behoren de bovenste geledingen van de
zijtorens en de lange zijvleugels. De achtergevels van deze vleugels hebben een
hardstenen onderbouw met schietsleuven, die behoren bij een vroeg-16de-eeuwse
vergroting van het kasteel. Rechts van de stenen toegangsbrug is een steen uit 1669
ingemetseld met de wapens van de families Van Isendoorn à Blois en Van Agris. De
bij deze campagne opgetrokken ingangsvleugel werd in 1776 vervangen door een
smeedijzeren hekwerk in late Lodewijk XV-stijl met het alliantiewapen van de
families De Rosen en Van der Heyden à Blisia. Bij de vanaf die tijd in opdracht van
Charles-Servais de Rosen uitgevoerde verbouwingen, naar plannen van Mathias
Soiron, heeft men de nog zichtbare middentoren verlaagd tot onder het nieuwe
mansardedak. De voorgevel kreeg in 1785 een classicistisch aanzicht met een
mergelbekleding en een breed hardstenen bordes met dubbele bordestrap. De wapens
van de families De Rosen en Van Buel zijn opgenomen in het smeedijzeren balkonhek.
Hun monogrammen zijn verwerkt in de ijzeren raamhekjes en bordesleuning. De
zijtorens hebben windvanen met de jaartallen 1821 en 1822. De zijvleugels zijn
recent gerestaureerd.
Het interieur bevat enkele kelders, die voornamelijk met mergel tongewelven zijn
gedekt. In de met troggewelven gedekte keuken in de onderbouw bevindt zich een
herplaatste zandstenen schouw (tweede helft 16de eeuw). De met kwartierwapens
versierde grafzerk van Philibert van Isendoorn à Blois († 1677) is ingemetseld in de
passage onder de zuidtoren. Van een verbouwing in 1760 resteert onder meer de
rijke balustertrap in Lodewijk XV-stijl in de hal. Tot de laat-18de-eeuwse interne
verbouwing in Lodewijk XVI-stijl, grotendeels naar plannen van Mathias Soiron,
behoort de inrichting van de ovale Blauwe Kamer, de Roze Kamer (eetzaal), de
Chambre Romaine met pseudo-Pompeïaanse behangselschilderingen, de Chinese
Kamer met geschilderde chinoiserieën en de Grote Salon met pastorale
behangselschilderingen van P.M. de Lovinfosse (1790). Uit de eerste helft van de
19de eeuw dateren de neoclassicistische grisailles in de hal, de halfronde vestibule
en de bovenhal. De in 1895 aangebrachte neogotische inrichting van de archiefkamer
in de zuidelijke zijtoren is mogelijk ontworpen door P.J.H. Cuypers.
De tuin rond het kasteel is rond 1790 in vroege landschapsstijl aangelegd na het
naar buiten verleggen van de omgrachting. In de tuin staan enkele laat-18de-eeuwse
siervazen en een postament met terracottabeeld. De tuinmuur - die het hele
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kasteelterrein inclusief gracht omgeeft - bevat aan de zuidwestzijde een smeedijzeren
hekwerk uit 1790. De ijzeren brug aan die zijde is 19de-eeuws. Op de neerhof staan
de restanten van de U-vormige kasteelhoeve uit het derde kwart van de 17de eeuw.
Het middengedeelte is door instorting verdwenen. De zijvleugels zijn in 1895 ingekort.
Inwendig zijn er nog twee schouwen met gebeeldhouwde wangen (1657). Ten
zuidoosten van de oude hoeve zijn in 1895 enkele agrarische gebouwen opgetrokken,
waaronder een grote voorraadschuur (Kasteelstraat 2) en een lager poortgebouw.
Aan de toen nieuw aangelegde oprit staat het door P.J.H. Cuypers

Borgharen, R.K. St.-Corneliuskerk

ontworpen poortgebouw (Kasteelstraat 6), uitgevoerd in neorenaissance-vormen en
voorzien van een slanke ronde traptoren met helmdak en ui-vormige bekroning.
De R.K. St.-Corneliuskerk (Kerkstraat 10), tot 1979 gewijd aan St. Martinus, is
een eenbeukige kruiskerk met driezijdig gesloten koor en transept en een rijk
uitgevoerde toren van vier geledingen en een ingesnoerde naaldspits. Naar ontwerp
van Joh. Kayser kwam deze neogotische kerk in 1887-'88 tot stand. In de toren hangen
twee door Alexis Julien gegoten klokken (1699). De kerk bevat een laat-15de-eeuws
hardstenen doopvont. Verder zijn er nog een verweerde grafsteen van Gerard van
Bornem alias Van Merode († 1535) en een grafsteen uit 1720.
De voorm. watermolen (Bovenstraat 12) is een langgerekt, wit geschilderd pand
met tuitgevels en aanbouwen met lessenaarsdak. De kern dateert uit de 17de eeuw
en is opgetrokken in breuksteen en mergel. Het molenrad is verdwenen.
De boerderij ‘Wiegershof’ (Wiegershof 1), gelegen ten noorden van Borgharen,
is een oorspronkelijk omgrachte gesloten hoeve, die al in de 17de eeuw wordt
genoemd. Het huidige complex kwam in 1793 tot stand naar plannen van Mathias
Soiron in opdracht van Charles-Servais de Rosen. Opvallend
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is de afsluiting van de binnenplaats met een lage vleugel met afgeronde hoeken en
in het midden een poortpaviljoen met mansardetentdak. Boven de doorgang zit een
gevelsteen uit 1793 met de wapens van de families De Rosen en Van Buel. Het
voorste gedeelte van de grote schuur dateert uit de eerste helft van de 18de eeuw.
De korte schuur aan de noordzijde is na 1793 gebouwd.
Sluizen. Het stuw- en sluiscomplex in de Maas (bij Sluisdijk 51), ten zuidoosten
van Borgharen, werd in 1925-'29 gebouwd in het kader van de kanalisering van de
Maas. Het bestaat uit drie afvoeropeningen, een scheepvaartopening en een schutsluis
en heeft vijf betonnen torenpijlers, stalen schuiven en een stalen bedieningsbrug. De
hefsluis in het Julianakanaal (Sluisdijk 51-53), gelegen ten oosten van Borgharen
(Limmel) is gebouwd rond 1930 in opdracht van Rijkswaterstaat naar ontwerp van
O. Reich. Het is een dubbele keerschutsluis met aan beide uiteinden betonnen
heftorens met overbrugging en hefinstallatie voor de grote stalen hefdeuren.

Born
(gemeente Sittard-Geleen)
Kleine stad, ontstaan in de vroege middeleeuwen bij een bron aan een kruispunt van
interlokale wegen. Born (bron) bestond rond het midden van de 13de eeuw uit enkele
huizen nabij het kasteel

Borgharen, Stuw- en sluiscomplex

Born, Kasteel Born, nederhof

en was omgeven door een gracht. Van 1400 tot 1794 was het Guliks gebied. In de
periode 1850-1940 vond verdichting van de bebouwing plaats binnen de bestaande
structuur. Van belang voor de ontwikkeling van Born van agrarische naar industriële
kern was de opening van het Julianakanaal in 1935 en de komst van een grote
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autofabriek in 1968. Uitbreidingen werden hoofdzakelijk aan de noordzijde van de
oude kern gerealiseerd.
Kasteel Born (Kasteelpark 38-42). Ter plaatse van een middeleeuwse voorganger
liet Jan Arnold baron van Leerode in 1661 een classicistisch blokvormig huis met
hoektorens bouwen. Het omgrachte kasteel, dat tot 1813 in bezit bleef van de familie
De Leerode, brandde in 1930 geheel uit en verviel daarna tot ruïne. De nederhof op
de voorburcht dateert uit de 18de eeuw. Oorspronkelijk waren er drie aaneengesloten
vleugels, de zuidelijke met tiendschuur, koetshuis, paardenstal en timmerwerkplaats,
de noordelijke met pachterwoning en stallen en de middenvleugel met stallen en
schuren. Tussen 1723 en 1813 heeft men een deel van de middenvleugel afgebroken.
De zuidelijke vleugel met de tiendschuur is in 1978 gerestaureerd. Naar ontwerp van
P. Satijn en H.J. Palmen zijn in 1989-'90 de overige gebouwen op de voorburcht
hersteld
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Born, St.-Hubertuskapel

en met een moderne middenvleugel als gemeentehuis in gebruik genomen. In het
eveneens door een gracht omgeven kasteelpark, dat sinds 1969 is ingericht als
dierenpark, bevindt zich een eenlaags tuinmanswoning uit 1784.
De R.K. St.-Martinuskerk (Bronstraat 2) is een driebeukige basilicale kerk
voorzien van een toren van vier geledingen met naaldspits. Deze neogotische kerk
verrees in 1906-'07 naar plannen van C.J.H. Franssen ter plaatse van een oudere
voorganger. In de toren hangen een klok uit 1449 en een klok uit 1748. De door
oorlogsgeweld zwaar beschadigde kerk werd kort na 1945 gerestaureerd. In 1959
heeft men het koor vervangen door een grotere oostpartij in neogotische vormen naar
plannen van J. Franssen. De aardbevingsschade uit 1992 is in 1995 hersteld. Tot de
inventaris behoren een wijwatervat (16de eeuw), een beeld van St. Barbara (16de
eeuw) en een kruisbeeld (18de eeuw). Het Vermeulen-orgel (1950) staat op de
oorspronkelijke orgeltribune uit 1906.
Het St.-Josephklooster (Bronstraat 9) is een tweelaags pand met kapel, gebouwd
in 1936 in traditionalistische vormen.
Woonhuizen. Een van oorsprong 17de-eeuws huis is Städgen 6, dat is voorzien
van een overkragende vakwerkverdieping op een bakstenen onderbouw. Kerkstraat
33 bevat mogelijk 17de-eeuwse delen op de verdieping. Mgr. Buckxstraat 14 is een
voorm. pastoorswoning uit circa 1895. Kenmerkend zijn de hoger opgetrokken
middenpartij met trapgevel, de hoekpilasters en het siermetselwerk onder de dakrand.
Het uit 1906 daterende huis Mgr. Buckxstraat 8 heeft decoratief gepleisterde gevels
en een afgeschuinde hoekpartij. Woonhuizen uit circa 1935 in traditionele vormen
zijn Bronstraat 4, Molenstraat 1, Molenstraat 3, en Molenstraat 5-19, een complex
dubbele woonhuizen naar plannen van woningvereniging ‘Ons Limburg’.
De St.-Hubertuskapel (Kapelweg ong.) is een veelhoekige wegkapel met
klokvormig helmdak, gebouwd rond 1670 in opdracht van Johan Arnold van Leerode
en gerestaureerd in 1957. Het altaarbeeld van St. Hubertus met hert is vervaardigd
door G. Casteleyn (1957). Het sluiscomplex in het Julianakanaal (Sluisweg 1) bestaat
uit een dubbele schachtsluis, aangelegd in 1934-'35 naar ontwerp van O. Reich. De
twee betonnen heftorens zijn aan de bovenzijde verbonden door een betonnen brug,
waarin zich de machinekamer bevindt. De uit 1938 daterende dienstwoningen
(Sluisweg 23-27) zijn ontworpen door C.F. Egelie.

Broekhuizen
(gemeente Horst aan de Maas)
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Dorp aan de Maas, ontstaan in de vroege middeleeuwen. Het behoorde bij het Land
van Kessel tot het in 1323 Gelders gebied werd. De eigen parochie werd in 1484
gesticht door afscheiding van Broekhuizenvorst. Broekhuizen werd in

Broekhuizen, R.K. St.-Nicolaaskerk

1648 onderdeel van Spaans Gelre, kwam in 1713 aan Pruisen en werd in 1815 bij
Nederland gevoegd. Door de ligging aan de weg van Blerick naar Cuijk ontwikkelde
Broekhuizen zich als een verkeersdorp nabij het veer naar Arcen.
De R.K. St.-Nicolaaskerk (Hoogstraat 21) is een rijzige eenbeukige kerk met
driezijdig gesloten koor en een opengewerkte dakruiter. Rond 1500 verrees een
laat-gotische kerk, die in 1770 aan de zuidzijde een sacristie kreeg. Na een brand in
1862 werd deze in 1885-'86 ingrijpend gerestaureerd naar plannen van Joh. Kayser.
Het dak en de gewelven werden in 1944 vernield. Met gebruik van de oude muren
volgde in 1951-'52 de herbouw naar plannen van A.H.J. Swinkels, waarbij men het
schip met twee traveeën in westelijk richting uitbreidde. Ook kwam er een nieuwe
dakruiter. Het interieur wordt gedekt door herstelde kruisribgewelven. Tot de
inventaris behoren een hardstenen doopvont (15de eeuw), een laat-gotische
calvariegroep (circa 1500) en enkele heiligenbeelden (16de eeuw). Op het omringende
kerkhof bevinden zich een aantal 16de- en 17de-eeuwse grafkruisen en een gietijzeren
grafkruis. Het postament met kruis voor C.R. Bernegau († 1879) werd vervaardigd
door Joh. Comuth.
Het brouwershuis (Veerweg 15) is een fors, sober pand met schilddak en
18de-eeuwse ingangsomlijsting. Het gebouw kreeg het huidige aanzien in 1858.
De boerderij Hoogstraat 26 heeft een fors dwars geplaatst woonhuis uit
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circa 1860 met tandlijst en geschilderde korfbogen.
Het café ‘Maaszicht’ (Veerweg 12) is een dwars eenlaagspand uit 1888.
De ruïne van kasteel Broekhuizen (Stokterweg ong.) ligt ten zuidwesten van het
dorp. Al in de 13de eeuw was hier een versterking. Tegen de rond 1473 voor Seger
van Broekhuizen opgetrokken onderkelderde woontoren liet Simon Hendrik van
Wendt kort na 1732 een huis bouwen. Het nog in 1939 gerestaureerde kasteel werd
in 1944 zwaar beschadigd, waarna men de resten heeft gesloopt op een vermoedelijk
15de-eeuwse kelder na.

Broekhuizenvorst
(gemeente Horst aan de Maas)
Dorp aan de Maas, ontstaan in de vroege middeleeuwen en toen Vorst genoemd. Het
behoorde tot het Land van Kessel totdat het in 1323 Gelders gebied werd.
Broekhuizenvorst werd in 1648 onderdeel van Spaans Gelre en verwierf in 1673 de
status van zelfstandige heerlijkheid. In 1713 kwam het echter aan Pruisen en in 1815
werd het bij Nederland gevoegd. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp vooral aan
de zuidzijde uitgebreid.
De R.K.H. Naam Jezuskerk (Kerkstraat 9) is een korte tweebeukige kerk met
driezijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met ingesnoerde spits.
Tegen een in 1214 al vermelde kerk bouwde men later in de 13de

Broekhuizenvorst, R.K.H. Naam Jezuskerk

eeuw een toren, waarvan het onderste deel bewaard is gebleven. Rond 1525 werd
die toren verhoogd in de vormen van de Nederrijnse late gotiek. Het huidige
laat-gotische koor verrees in de 15de eeuw en kreeg aan het eind van die eeuw aan
de noordzijde een sacristie. Het tweebeukige schip kwam ook eind 15de eeuw tot
stand. De kerk werd in 1880-'84 gerestaureerd door Joh. Kayser en in 1920-'30 door
J.H.J. Kayser. Na het opblazen van de toren en de beschadiging van het koordak in
1944 volgde in 1948-'49 de herbouw naar plannen van A.H.J. Swinkels. Tegen de
sacristie werd een kinderkapel gebouwd en aan de zuidzijde voegde men een lage
dwarsbeuk toe. In de in oude vormen herbouwde toren hangen een door Johannes
van Hentem gegoten klok (1440) en twee klokken van Wylhelmus Wylden (1520).
Inwendig zijn de koorgewelven teruggebracht, maar de 15de-eeuwse schilderingen
heeft men niet gereconstrueerd. De sluitstenen van de nog originele kruisribgewelven
van het schip tonen een Christuskop en het Lam Gods. De kerk bevat een romaans
hardstenen doopvont versierd met bladranken en vier koppen (begin 13de eeuw) en
verder twee 16de-eeuwse grafzerken, een laat-gotische calvariegroep (15de/16de
eeuw), enkele heiligenbeelden (16de eeuw) en een crucifix (1665).
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Het wat verhoogd gelegen kerkhof wordt omringd door een vroeg-17de-eeuwse
muur met ‘schietgaten’ aan de zuidzijde. Op het kerkhof bevinden zich enkele
17de-eeuwse grafkruisen en een oorlogsmonument voor twee in 1940 gesneuvelde
Nederlandse soldaten.
Het voorm. postkantoor (Kerkstraat 20) is een woonhuis met aangebouwd kantoor
en hoekingang uit 1914.
Van huize De Kolck (Swolgenseweg 23) resteert enkel de omgrachte nederhof
met een in opzet 18de-eeuwse boerderij. Michiel Sprenger liet in 1712-'15 het in
oorsprong mogelijk 16de-eeuwse huis vervangen door nieuwbouw. Kort na splitsing
van het goed in 1870 werd het huis niet meer bewoond. Het raakte in verval en werd
rond 1890 door H. Hermans gesloopt en vervangen door de huidige, bescheiden
woning.
Woonhuizen. Het eenvoudige eenlaagspand Kerkstraat 7 dateert uit de

Broekhuizenvorst, Woonhuis Kerkstraat 18

19de eeuw, maar draagt de jaartalankers ‘1621’. Vergelijkbaar klein is het
19de-eeuwse, L-vormige eenlaagspand Kerkstraat 28. Het waarschijnlijk in 1818
gebouwde tweebeukige dwarse eenlaagspand Kerkstraat 38 heeft door zijn
ingangsomlijsting met geblokte pilasters en gesneden bovenlicht een voornaam
uiterlijk. De achterliggende beuk diende als brouwerij en heeft opzij een inrijdeur.
Vergelijkbaar, maar iets soberder is het eenlaagse huis Kerkstraat 40-42 uit 1854.
Broekhuizerweg 36 is een voorm. burgemeesterswoning annex secretarie uit 1862,
voorzien van een ingangsomlijsting met gesneden bovenlicht. Het was tevens het
woongedeelte van een boerderij. Naar ontwerp van J. Thyssen in
zakelijk-expressionistische vormen gebouwd zijn de herenhuizen Broekhuizerweg
15-17 (1935) en Kerkstraat 18 (1936).
Het voorm. coöperatiegebouw LLTB (Kerkstraat 5) is een uit 1918 daterend
L-vormig pand, bestaande uit een woonhuis en een pakhuis met laadbordes. Sinds
1925 doet het geheel als woonhuis dienst.
Ooijen. Dit gehucht ten noorden van Broekhuizenvorst is ontstaan bij het kasteel
Ooijen. De heerlijkheid kwam in 1465 in bezit van Seger van Broichusen en in 1719
van Henri I Schenck van Nideggen. Het Huis Ooijen (Blitterswijckseweg 2) is een
gedeeltelijk omgracht, wit geschilderd U-vormig gebouw. Het huidige huis werd in
de 17de eeuw gebouwd met een L-vormige opzet op de plaats van het kasteel, waarvan
mogelijk enig (15de-eeuws) muurwerk werd gebruikt. De laat-17de-eeuwse
windvanen op het schilddak
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Ooijen bij Broekhuizenvorst, St.-Annakapel

dragen het alliantiewapen van de familie Louwerman. De trappartij in de binnenhoek
werd in de 18de eeuw via een gang verbonden met een torenvormig bouwsel in de
noordoosthoek, waardoor het huis een U-vorm kreeg. Aan de noordzijde bevindt
zich een 18de-eeuwse hardstenen ingangsomlijsting. De aan de noordwestzijde
gelegen nederhof heeft een forse vleugel met zadeldak tussen gedrongen gezwenkte
topgevels. Deze vleugel droeg vroeger de jaartalankers ‘1651’. De St.-Annakapel
(Blitterswijckseweg 13) is een kleine gepleisterde kapel met driezijdige sluiting en
gezwenkte façade, voorzien van een anker met het jaartal ‘1733’.

Brunssum
Dorp, ontstaan na ontginningen in de 11de eeuw aan de westelijke rand van de
Brunssumerheide nabij het in 1386 voor het eerst vermelde Genhoes (afgebroken
1930). Tot ver in de 19de eeuw was Brunssum een bescheiden wegdorp met aan de
zuidzijde het gehucht Rumpen. De aanleg van Staatsmijn Hendrik (1911-'16) en de
westelijker gelegen Staatsmijn Emma (1908-'13) betekenden een grote impuls voor
Brunssum. In de periode 1912-'27 kwamen verschillende mijnwerkerskoloniën tot
stand, zoals Venweg en Langeberg en ten noorden van de Staatsmijn Hendrik de
complexen Schuttersveld en De Egge. De cirkel rond de oude dorpskern werd gesloten
door de woninggroepen Rozengaard en

Brunssum, R.K. St.-Vincentius á Paulokerk

't Heufke. Na de sluiting van de mijnen in 1973 zijn veel woningen gerenoveerd of
vervangen door nieuwbouw. Van de tijdens de Eerste Wereldoorlog tot ontginning
gebrachte bruinkoolmijn Brunahilde resteert de vijver in het Vijverpark. Sinds 1967
is in Brunssum het Navohoofdkwartier AFCENT (nu AFNORTH) gevestigd.
De voorm. abdij St. Benedictus en St.-Clemenskerk (Groeneweg 6) behoorden
tot 1981 tot de gemeente Merkelbeek. Het oudste gedeelte van dit tot voor kort als
bejaardenhuis in gebruik zijnde complex is de oude St.-Clemenskerk. Deze van
oorsprong kleine eenbeukige romaanse kerk werd herbouwd in 1669, kreeg in 1722
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het huidige koor en in 1746 de eenvoudige mergelstenen toren. Het interieur wordt
gedekt door een vlakke houten zoldering (schip) en een deels gestukadoord plafond
(koor). De kerk werd in 1879 gesloten nadat de nieuwe St.-Clemenskerk in
Merkelbeek in gebruik was genomen. De kerk en de pastorie, die met een verdieping
werd verhoogd, kregen een bestemming als klooster van de Liefdezusters van het
Kostbaar Bloed. In 1886 vond een uitbreiding plaats. Van 1893 tot 1923 was het
complex in bezit van de benedictijnen, die een neogotisch kloostergebouw en een
kapel lieten bijbouwen. Het geheel werd verheven tot abdij. Verder lieten zij in 1899
een klein kerkhof aanleggen (Kloosterstraat, thans begraafplaats van de karmelieten).
In 1923 verhuisden de benedictijnen naar Mamelis, daarna werd het klooster door
de karmelieten bewoond. Na hun vertrek in 1968 volgde de verbouw van het complex
tot bejaardentehuis, met de oude parochiekerk als huiskapel. De neogotische kapel
heeft men in 1975 afgebroken.
Aan de noordzijde van de kerk ligt het oude kerkhof met neogotische ommuring
en smeedijzeren hekwerken. Op het kerkhof bevindt zich het neogotisch
grafmonument van mevrouw P.C.G. de Negri-Gilliodts († 1857) en haar echtgenoot
Baron J.A. de Negri († 1870).
De Lourdesgrot uit 1887, met Mariabeeld en een ingemetseld stukje rots uit
Lourdes, werd aangelegd voor de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed en groeide
uit tot een belangrijke pelgrimsplaats.
De R.K. St.-Vincentius á Paulokerk (bij Prins Hendriklaan 380) is een eenbeukige
kerk met recht gesloten koor en een gedrongen westtoren met klokkenkoepel. Naar
een door het rationalisme beïnvloed ontwerp van F.P.J. Peutz verrees deze kerk in
1924-'25 in opdracht van het Lazaristenconvent, waaraan de zielzorg in het toenmalige
mijnwerkersrectoraat Rumpen was toevertrouwd. In verband met de ligging bij de
Staatsmijn Hendrik werd een extra zware fundering toegepast om verzakkingen te
voorkomen. In 1954 kreeg de kerk een kinderkapel (nu dagkapel) en na 1955 heeft
men een rouwkapel toegevoegd. Voor de toren staat een groot Vincentiusbeeld
(stichter van Lazaristenorde).
In het interieur bevinden zich schilderingen van Ch. Eyck (1928). Van zijn hand
zijn ook vier gebrandschilderde ramen in de zijbeuken (1927) en het Vincentius-

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

92
raam in de doopkapel. De moderne glazen zijn vervaardigd door E. Laudy en F.
Slijpen (circa 1960). Tot de inventaris behoren kruiswegstaties van P. Killaars (1964)
en een door Peutz ontworpen marmeren hoofdaltaar, uitgevoerd door de firma Laudy
(1960). De pastorie (Prins Hendriklaan 380) dateert uit dezelfde tijd als de kerk.
De R.K. St.-Gregorius de Grotekerk (Kerkstraat 125) is een grote zaalkerk met
halfronde apsis, torenachtige Mariakapel, uitgebouwde doopkapel en een vrijstaande
betonnen toren met tentdak. Ter vervanging van een door mijnschade aangetaste
koepelkerk uit 1918 kwam deze opvallende kerk met achthoekige vensters in 1961-'63
tot stand naar plannen van de Duitse architect G. Böhm, met C. Okhuysen als
uitvoerend architect. In de toren hangt een door J.P. Perrin en Regnaud gegoten klok
(1818). Tot de inventaris behoren een laat-gotisch doopvont (circa 1500; koperen
deksel 1818) en het Müllerorgel uit 1857.
De voorm. pastorie (Kerkstraat 360) is een wit gepleisterde villa, die in 1909 zijn
vorm kreeg met handhaving van een deel van de voorgevel van een voorganger uit
1737.
Overige kerken. De R.K.H. Familiekerk (Akerstraat 99) is een driebeukige
kruiskerk in traditionalistische vormen, in 1951-'52 gebouwd naar een ontwerp van
de toen al overleden A.J.N. Boosten. De R.K. kerk O.L. Vrouwe van Fatima
(Lindestraat 40), een zaalkerk met inpandig voorportaal

Brunssum, R.K. St.-Gregorius de Grotekerk

en hoger koorgedeelte, werd in 1952-'53 gebouwd naar een traditionalistisch ontwerp
van gemeente-architect J. Drummen. De in 1959-'60 naar plannen van A. Schwencke
gebouwde moderne R.K. St.-Jozefkerk (St.-Gregoriuslaan 2) is een kruiskerk met
betonskelet en geprefabriceerde houten dakconstructie.
De voorm. marechausseekazerne (Prins Hendriklaan 213-221) werd in 1914
opgetrokken in traditionalistische vormen, in aansluiting op de opzichterwoningen
van de Staatsmijn Hendrik. De kazerne is later verbouwd tot een complex woonhuizen.
Het voorm. raadhuis (Lindeplein 2b) is een onderkelderd tweelaags pand met
bordes en overhoeks geplaatste klokkentoren, gebouwd in 1919 in
Nieuw-Historiserende stijl naar ontwerp van J. Bemelmans. De achteraanbouw dateert
van 1921. De gevels zijn later wit gesausd. In 1952 en 1974 zijn interieurwijzigingen
uitgevoerd.
Het voorm. Groene Kruisgebouw (Kloosterstraat 17) werd in 1934 gebouwd in
functionalistische stijl naar ontwerp van J.L.M. Willems. Het deels gepleisterde pand
heeft bij het trappenhuis een karakteristieke verticale vensterstrook.
Het postkantoor (Raadhuisstraat 13) kwam in 1938 tot stand in traditionalistische
vormen naar plannen van J. de Bruin van de Rijksgebouwendienst. De voorgevel
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heeft rechts een topgevel met schouderstukken en links een licht risalerend gedeelte
met entree en bordestrap.
De R.K. lagere school ‘Fatima’ (Essenstraat 1) werd rond 1950 gebouwd

Brunssum, Raadhuis

naar een ontwerp met functionalistische elementen van J. Drummen.
Woonhuizen. Het woonhuis Grachtstraat 9, bekend als het ‘gasthuis’, werd in
1781 gebouwd op de plaats waar van de 15de eeuw tot 1618 een gasthuis heeft
gestaan. Verder zijn in Brunssum vooral 20ste-eeuwse huizen te vinden. De
middenstandswoningen Kruisbergstraat 24-42 en Lijsterbesstraat 1-3 zijn in 1920
in traditionalistische stijl gebouwd naar ontwerp van gemeente-architect J. Drummen.
Een tiental jaren later ontwierp hij in functionalistische stijl het gepleisterde dubbele
woonhuis Kruisbergstraat 29-31 als woonhuis voor zichzelf en voor M. Beaujean,
directeur gemeentewerken. Het pand ligt tegen de steil aflopende helling van de
Kruisberg. Lindestraat 136 is een vrijstaande functionalistische villa, gebouwd rond
1935 voor de weduwe J. Rouschops-Hoven naar een ontwerp van J.L.M. Willems.
Het echtpaar Mertens liet in 1933 het landhuis Merkelbeekerstraat 39 bouwen in
traditionalistische vormen naar plannen van H. Linssen.
Mijnwerkerskoloniën. De verschillende mijnkoloniën van Brunssum zijn met
veel groen aangelegd volgens de tuindorpgedachte. Opvallend is de hiërarchie in de
bebouwing, waarbij de grotere woningen voor het hogere mijnpersoneel het dichtst
bij de toegang tot het mijnterrein zijn gesitueerd. (Voor de grote mijnwerkerskolonie
Treebeek, zie Treebeek).
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Brunssum, Woonhuis Kruisbergstraat 29-31

De eerste woningen werden in 1912-'15 gebouwd naar ontwerp van J.H.W. Leliman
van het Bouwbureau der Staatsmijnen bij de toegang tot Staatsmijn Hendrik, te weten
de ingenieurswoning Akerstraat 12 en de opzichterwoningen Akerstraat 5 en 8-10,
alle met neorenaissance- en chaletstijl-details. Het pand Akerstraat 2-6 was een
dubbele opzichterwoning annex winkel met hulppostkantoor en bovenwoning. Rond
het Bodemplein liggen de woonen winkelpanden Bodemplein 1-9 en 2-6, de
beambtenwoningen Bodemplein 8-26 en 11-29 en de opzichterwoningen Bodemplein
36-42. De woninggroep Haansberg (Haansberg/Tollisstraat e.o.) werd gebouwd
1917-'19.
Tussen 1915 en 1920 realiseerde de Woningvereniging Brunssum twee
woningcomplexen naar plannen van J. Stuyt van het Technisch Bureau ‘Ons Limburg’.
Het grote complex Rozengaard (Kasteelstraat, Heulenderstraat, Veldstraat e.o.)
omvatte oorspronkelijk 260 woningen (nu nog 228) in 37 verschillende woningtypen
met een duidelijk onderscheid tussen de gewone mijnwerkerswoningen en het blok
van tien beambtenwoningen langs de Veldstraat. Dit bouwblok wordt aan beide
zijden afgesloten door een risalerend bouwdeel met mansardedak. De grote
woninggroep De Egge (Eggelaan e.o.) kwam tot stand in 1920. Het bouwbureau van
de Staatsmijnen ontwierp de in 1918-'21 gerealiseerde woninggroep Schuttersveld
(Vijverstraat, Schutterstraat, Parkstraat e.o.). Van de 421 woningen resteren

Brunssum, Ingenieurswoning Akerstraat 12

na de renovatie in de jaren zeventig van de 20ste eeuw 396 woningen. Oorspronkelijk
waren er ook winkels binnen het plan opgenomen. De Stichting ‘Thuis Best’ liet in
1926 de 148 woningen van het complex 't Heufke (Heufkestraat, Sluiterdstraat e.o.)
bouwen naar plannen van Technisch Bureau ‘Ons Limburg’. De twee winkelpanden
zijn verdwenen. Bij een renovatie zijn de huizen aan de achterzijde uitgebreid. De
in 1927-'29 door dezelfde stichting naar plannen van A.J.N. Boosten gebouwde wijk
Langeberg-Venweg (Hazenkampstraat, Langeberglaan, Akerstraat, Venweg e.o.)
bestaat uit 524 woningen en drie winkels en heeft verschillende pleintjes met
groenvoorzieningen. Opvallend zijn: de variatie in baksteentinten, de vensterreeksen
onder de dakrand en de gebroken schilddaken met doorgetrokken dakschilden.
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Van 1927 dateren de beambtenwoningen Prins Hendriklaan 424-428. Ook in
relatie met de mijnen kwamen de ingenieurswoning Wieënweg 2 (1938), naar ontwerp
van het Bouwbureau der Staatsmijnen, en de ingenieurswoningen Wieënweg 36-66
(1941) tot stand, gerealiseerd naar plannen van J. Wielders voor de Staatsmijnen in
Limburg. Deze traditionalistisch vorm gegeven panden zijn opgetrokken in
veldbrandbaksteen en hebben gezwenkte gevels.
Het voorm. gezellenhuis (Prins Hendriklaan 233-235) bij de Staatsmijn Hendrik
is een tweelaags bakstenen pand in zakelijk expressionistische vormentaal gebouwd
circa 1925.
De voorm. watermolen ‘Brunssummermolen’ (Molenvaart 1) dateert in oorsprong
uit circa 1500 en behoorde bij kasteel Genhoes. Blijkens een gedenksteen werd het
molenwerk in 1866 ingrijpend vernieuwd in gietijzer. Rond 1920 heeft men het oude
molengebouw opgenomen in een nieuw, langgerekt tweelaags pand. Het molenrad
is verwijderd.
Boerderijen. De gesloten hoeve Onderste Hof (Groeneweg 10) draagt de
jaartalankers ‘167.’ (1671) en ‘1686’. Het woongedeelte kreeg in 1848 het huidige
aanzicht. Aan de binnenplaats bevinden zich een hardstenen deuromlijsting met
opschrift en drie wapenstenen. Van het in de middeleeuwen op deze plaats gelegen
verdedigbare huis Wijerhof, voor het eerst vermeld in 1381, liggen op de binnenplaats
nog fundamentresten. De hoeve Renckenshuis (Merkelbeekerstraat 89) dateert in
oorsprong van 1754, maar kreeg de huidige vorm rond 1850. De boerderij is tevens
in gebruik geweest als kuiperij, café en uitspanning. Dorpstraat 10 en 12 zijn
oorspronkelijk in 1794 (sluitsteen) als één hoeve met drie inrijpoorten gebouwd voor
burgemeester Hendrik à Campo en nadien gesplitst. Het middendeel werd in 1807
verbouwd tot woonhuis, waarbij een poort werd dichtgemetseld. De linker inrijpoort
geeft toegang tot het achterterrein.
Van de Staatsmijn Hendrik resteren op het terrein van het huidige
Navo-hoofdkwartier (bij Akerstraat 5) de voorm. grote compressorhal, de
locomotievenloods en de diningclubhall, alle uit de eerste helft van de 20ste eeuw.
Bij de ingang staat een rad van één van de schachttorens.
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Parken. Het Vijverpark (Vijverlaan ong.) werd in 1937 door gemeentearchitect J.J.
Drummen ontworpen ter plaatse van een in 1918-'20 ontgonnen bruinkoolveld. Het
park is in 1950 gereorganiseerd door J. Bergmans. Het mijnwerkersmonument in de
vorm van een kruisbeeld, geflankeerd door een mijnwerkersgezin werd in 1946
gemaakt door Ch. Vos. Bergmans leverde in 1951 ook het ontwerp voor het
Schutterspark (Heidestraat ong.), dat in opdracht van de Staatsmijnen tot stand kwam
als recreatiepark voor de wijk Schuttersveld.
De hardstenen grenspaal (bij Lindeplein 1) dateert van 1713 en herinnert aan het
einde van de Spaanse successieoorlog. Aan de ene zijde is de Oostenrijkse adelaar
weergegeven, aan de andere zijde de Hollandse leeuw.
De Britse oorlogsbegraafplaats (tegenover Heufstraat 14) werd rond 1950
aangelegd met memoriekapel en ‘Cross of Sacrifice’, waarschijnlijk naar plannen
van Ph. Hepworth.

Buchten
(gemeente Sittard-Geleen)
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen op een hoogterras nabij de Maas.
Aanvankelijk had het dorp een lintbebouwing. Na 1925 legde men ten westen van
Buchten het Julianakanaal aan met een spoorweg- en havencomplex ten behoeve
van de in Geleen gelegen Staatsmijn Maurits. Toen verrezen ook de na de Tweede
Wereldoorlog verder uitgebouwde woonwijken aan de oostzijde.
De R.K. St.-Catharinakerk (Dorpstraat 34) is een mergelstenen zaalkerk voorzien
van een rond gesloten koor met crypte en een toren van drie geledingen met
ingesnoerde naaldspits. De uit de 13de eeuw daterende toren is in 1961-'62 met
mergelsteen beklampt. In de toren hangen twee door Gregorius van Trier gegoten
klokken (beide mogelijk uit 1513). Tegen de oude toren kwam in 1961-'62 de huidige
kerk tot stand naar ontwerp van F.P.J. Peutz, ter vervanging van een voorganger uit
1835. De kerk bevat twee uit de Munsterabdij te Roermond afkomstige 17de-eeuwse
koorbanken. Tot de inventaris behoren verder een hoofdaltaar en twee zijaltaren (alle
circa 1840), de door J.F.H. Dieterich vervaardigde rijke preekstoel, communiebank
en oksaal, twee biechtstoelen en enkele kerkbanken (alle circa 1850). Op het kerkhof
bevindt zich een monument voor de hier herbegraven wederdopers, die in de jaren
1534-'35 in Born waren geëxecuteerd. In het uit 1850 daterende kapelletje aan het
Pastoriepad stond oorspronkelijk een missiekruis met notenhouten corpus, dat zich
thans in de kerk bevindt. De voorm. pastorie (Dorpsstraat 29) is een wit geschilderd
tweelaags pand uit 1851, gelegen in een ommuurde tuin met aan de straatzijde een
poortgebouw. Tot 1968 is het als pastorie in gebruik geweest.
Het voorm. raadhuis (Dorpstraat 53) is een tweelaags pand in
zakelijk-expressionistische vormen, gebouwd in 1933 op de plaats van een school
annex raadhuis uit 1884. Opvallend is de luifel met balkon op zware blokvormige
consoles boven de centrale ingangspartij.
Woonhuizen. Het blijkens verdwenen jaartalankers uit 1669 daterende huis Oude
Baan 12, bekend onder de naam Het Höfke, heeft een overwelfde kelder en op de
verdieping deels vakwerkwanden. De rond 1870 vernieuwde voorgevel is voorzien
van eclectische stucwerkdetails. Het diepe huis Pastoriepad 1 heeft een gepleisterde
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voorgevel uit circa 1860. De traditionalistische huizen Keerweg 64-74 zijn gebouwd
in 1933 naar een ontwerp van M. Claessens met opvallende ingangspartijen.
Het café ‘Central’ (Dorpstraat 50), met bijbehorend woonhuis, dateert uit 1939
en is een opvallend drielaags hoekpand met zakelijk-expressionistische elementen.
Boerderijen. De 19de-eeuwse langgevelboerderij Dorpstraat 32 heeft een geveltop
met vlechtingen. Op het erf staat een met vakwerkgevels uitgevoerde stookhut of
‘bakkes’. Kerkvonderen 60 is een boerderij met lager schuurgedeelte, gebouwd in
1912 naar ontwerp van M. Claessens.
De Mariakapel aan de kruising Keerweg/Dorpstraat is een wit gepleisterde
neogotische wegkapel uit circa 1890 met zeszijdig helmdak.

Buchten, Café Central

Buggenum
(gemeente Haelen)
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen op een stroomrug langs de Maas en voor
het eerst vermeld in 1230. Buggenum behoorde eerst tot het Land van Horn en later
tot het prins-bisdom Luik. In 1679 werd het een zelfstandige heerlijkheid. Door de
ligging op een stroomrug vormde zich een eenzijdige lintbebouwing. Tot 1947 was
er een belangrijke veerverbinding met Roermond. Na de Tweede Wereldoorlog is
het dorp aan de noordzijde enigszins uitgebreid.
De R.K. St.-Allegundiskerk (Dorpsstraat 38) is een driebeukige kerk met driezijdig
gesloten koor en een toren met ingesnoerde spits. Van de rond 1400 ter plaatse van
een houten voorganger (10de eeuw) gebouwde kerk resteert het koor. Schip en toren
werden in 1870-'71 vervangen en in 1944 verwoest. Het huidige schip met neogotische
elementen kwam in 1948-'49 tot stand naar ontwerp van J. Franssen; de sobere toren
volgde in 1958. Tot de inventaris behoren een barok marmeren hoogaltaar en twee
zijaltaren met retabel (alle circa 1760), een preekstoel in Lodewijk XIV-stijl (eerste
helft 18de eeuw) met klankbord (19de eeuw), een zwart marmeren doopvont in
Lodewijk XV-stijl (midden 18de eeuw) met koperen deksel (begin 19de eeuw) en
een communiebank (begin 19de eeuw). Op het ommuurde kerkhof staan hardstenen
grafkruisen; waaronder het leidekkerkruis van Korst van Rurermund (†1606), Neesken
Gubbels († 1635), Von der Heeken († 1698), voorts een grafkruis voor pastoor A.
Klaessen († 1885)
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Buggenum, Huis Malborgh

en graftekens voor kantonrechter C.E.H. Waegemans († 1896) en de Belgische
encyclopedist G. Beltjens († 1909). Het bronzen H. Hartbeeld uit 1922 wordt
geflankeerd door twee keramische engelen (circa 1946).
De oude pastorie (Dorpsstraat 20) is een gepleisterd huis met twee lagere haakse
zijvleugels, oorspronkelijk gebouwd in de 18de eeuw maar vernieuwd in de eerste
helft van de 19de eeuw. De voorm. kapelanie (Pastoor Schmeitsstraat 13) is een
gepleisterd pand uit circa 1859. In 1884 kreeg het een verdieping en het huidige
eclectische uiterlijk.
Het voorm. St.-Josephklooster (Berikstraat 11a) is een tweelaags liefdesgesticht
voorzien van een middenrisaliet met puntgevel en een beeld van St. Antonius van
Padua. Het werd in 1905-'06 voor de Kleine Zusters van St. Joseph gebouwd naar
een ontwerp met neorenaissance-details van C.J.H. Franssen. De bijbehorende
bewaarschool is afgebroken.
Huis Malborgh of ‘Walbergh’ (Dorpsstraat 66) is een kasteelachtig herenhuis
met twee vierkante hoektorentjes en midden achter een vierkante toren. Het huis
kwam in 1470 in bezit van het klooster St. Elisabeth en bleef dit tot de Franse tijd.
C.H.R. Waegemans werd in 1798 de nieuwe eigenaar en zijn zoon Joseph bouwde
rond 1830 het huidige herenhuis. De bijbehorende gesloten hoeve Hof Malborgh
(Dorpsstraat 62) heeft een middeleeuwse oorsprong, maar dateert in de huidige vorm
uit het begin van de 19de eeuw.
Woonhuizen. Enkele woonhuizen aan de Dorpsstraat stammen uit de 17de eeuw
en hebben oorspronkelijk een agrarische functie gehad, zoals het diepe huis
Dorpsstraat 34 (1661). Monumentaal is het door Jacobus Stercken, ontvanger van
de prins-bisschop van Luik, gebouwde huis Dorpsstraat 40 (1772) met fronton en
natuurstenen segmentboogomlijstingen bij de vensters. In de zijgevel herinneren de
jaartalankers ‘1819’ aan de verhoging van het achterhuis. Opvallend is het metselwerk
met klezoren bij het rond 1800 gebouwde huis Heerweg 2. Het rond 1915 gebouwde
forse huis Nussestraat 3 vertoont neoclassicistische details. Frivoler van vorm is het
eclectische eenlaagspand Holstraat 35 uit 1928, dat opvalt door overdadige decoraties,
waaronder guirlandes boven de vensters en een dakerker met gebroken fronton.
Boerderijen. De brede langhuisboerderij Holstraat 36 dateert uit 1676. Een
gevelsteen met de jaartallen 1840, 1921, 1979 herinnert aan de verschillende
verbouwingen. De langgevelboerderij Dorpsstraat 54 heeft een zijtopgevel met de
jaartalankers ‘1726’ en een 19de-eeuwse voorgevel. Blijkens de jaartalankers dateert
de langgevelboerderij Holstraat 40 uit 1750. Boonstraat 20 is een grote gesloten
hoeve uit circa 1840.
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De Mariakapel (Bergstraat 28) is een rijk gedecoreerde rechthoekige neogotische
wegkapel met steunberen, gebouwd in 1899. Het beeld van Maria met Kind (1898)
werd gemaakt door atelier Cuypers.
Van de N.V. kleiwarenfabriek (Dorpsstraat 60), bekend vanwege het bakken van
witte bakstenen, resteert de schoorsteen uit circa 1905.
De Maascentrale van de Provinciale Limburgse Elektriciteits Maatschappij
(Roermondseweg 51), gelegen ten zuiden van Buggenum, is een elektriciteitscentrale
in functionalistische stijl, gebouwd in 1954-'55 naar plannen van J.D. Postma in
samenwerking met ingenieursbureau Van Hasselt & De Koning.

Bunde
(gemeente Meerssen)
Dorp, ontstaan tegen de oostflank van het Maasdal en voor het eerst vermeld in 1145.
Bunde behoorde later tot het Land van Valkenburg en werd in 1626 een zelfstandige
heerlijkheid. Het wegdorp is na de Tweede Wereldoorlog uitgegroeid tot een fors
forensendorp.
De oude R.K. St.-Agneskerk (Burchtstraat 2) is een eenbeukige kerk met een
rond gesloten koor, aangebouwde sacristie en een dubbeltorenfront. De
laat-middeleeuwse kerk ter plaatse werd in 1714 vervangen door een nieuwe kerk,
waarvan de toren na blikseminslag in 1822 afbrandde. Het koor werd in 1842
vernieuwd naar ontwerp van J.H.J. Dumoulin. In 1904 heeft men de kerk westwaarts
uitgebreid en voorzien

Bunde, Oude R.K. St.-Agneskerk (1992)
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van het dubbeltorenfront met opvallend rijke neobarokke en neorenaissance-details
naar ontwerp van N. Ramakers en N. Bingen. De in 1960 gesloten kerk is
gerestaureerd in 1984 (voorgevel) en rond 1990.
De voorm. pastorie (Patronaatstraat 1) dateert uit 1896. In de nabijheid (bij
Patronaatstraat 8) staat een kunststenen H. Hartbeeld (circa 1925).
De nieuwe R.K. St.-Agneskerk (St.-Agnesplein 15) is een moderne zaalkerk met
lage aanbouwen en een vrijstaande toren van gewapend beton, gebouwd in 1959-'60
naar ontwerp van J.F.M.W. van der Pluym. De bij de bouw gebruikte
glas-beton-panelen waren in 1958 vervaardigd door D. Wildschut voor het
Nederlandse paviljoen op de Wereldtentoonstelling te Brussel. De kerk bevat een
14de-eeuws madonnabeeld uit de oude kerk.
Het voorm. raadhuis (Burchtstraat 18-20) kwam in 1860 tot stand in
neoclassicistische vormen als openbare lagere school met onderwijzerswoning en
raadkamer. Van 1886 tot 1979 was het hele gebouw in gebruik als raadhuis.
De voorm. openbare lagere school (Vliegenstraat 51) werd in 1886 gebouwd als
een tweeklassige school met onderwijzerswoning en uitgevoerd met
neorenaissance-elementen. In 1929 werd het een R.K. jongensschool.
Rustenburg (Geulstraat 47) is een grote gesloten en gewitte herenhoeve. De
achtervleugel met hardstenen kruisen kloostervensters stamt volgens een gevelsteen
uit 1654. De ingangsvleugel met poort werd in 1720 toegevoegd. Rond 1812 liet G.
Janssen, kanunnik van de St. Servaas te Maastricht, het herenhuis verbouwen naar
plannen van Mathias Soiron. Het interieur bevat uit die tijd een trap, stucplafonds
en een marmeren schoorsteenmantel in Lodewijk XVI-stijl.
De Heiligenberg (Hofkestraat 15) is een eenlaags herenhuis met naar voren
springende zijvleugels en een middenrisaliet met rococo-details. Dit in 1744 voor
Pierre Machuré en Maria Agnes Meussens gebouwde huis is in 1955 gerestaureerd.
De bijbehorende U-vormige bouwhoeve heeft boven één van de beide inrijpoorten
een (herplaatste) gevelsteen met het jaartal 1722.
Ingenope (Patronaatstraat 7) is een laat-18de-eeuwse herenhoeve met een
neoclassicistische inrijpoort uit circa 1830. Het woonhuis werd in de 19de eeuw
verbouwd en bevat een van elders afkomstige Lodewijk XVI-schouw.
Woonhuizen. Sobere expressionistische vormen vertoont het woon- en winkelpand
Vliegenstraat 44 uit 1929. Van expressionistische details voorzien is de villa De
Nachtegaal (Kloosterberg 8) uit circa 1932. Zonnehoekje (Hemelboomlaan 11), een
mergelstenen villa in traditionalistische vormen uit circa 1935, is ontworpen door S.
Claessens.
De brug over het Julianakanaal (bij Meerstraat 54) is een in 1931-'34 naar ontwerp
van Rijkswaterstaat gebouwde stalen boogbrug met een geklonken
vakwerkconstructie.
Weert. Gehucht aan de Geul, gelegen ten zuiden van Bunde. De Weerterhof (Weert
85-89) is een opvallend rijke gesloten herenhoeve. Het classicistische poortpaviljoen
stamt uit 1671. Uit dezelfde tijd is de classicistische herenkamer met dorische pilasters
aan de zuidoostzijde. De bedrijfsgebouwen en de tiendschuur aan de overzijde van
de weg zijn in opzet 18de-eeuws. De wit geschilderde gesloten hoeve Weert 93
dateert uit het begin van de 19de eeuw. De in 1717 opgerichte Weerter Volmolen
werd in 1840 omgebouwd tot papiermolen. Hieruit is de papierfabriek Tielens &
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Weert bij Bunde, Boerderij Weerter Hof

Schrammen (Weert 78) - nu ‘Meerssen Papier’ - voortgekomen. Naast de
onherkenbaar verbouwde molengebouwen staan de neoclassicistische
fabrikantenwoning van directeur Tielens (1896) en enkele interessante
fabrieksgebouwen in gewapend beton (circa 1930).

Cadier en Keer
(gemeente Margraten)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen en bestaande uit twee aan elkaar gegroeide
bebouwingskernen op het plateau van Margraten. Het zuidelijke deel (Cadier) - voor
het eerst vermeld in 1266 - werd ontgonnen vanuit Heugem en behoorde tot het Land
van Daelhem. Het noordelijke deel (Keer) werd ontgonnen vanuit Heer en vormde
daarmee een Vrije Rijksheerlijkheid. Van 1828 tot 1982 vormden beide dorpen één
gemeente. Na de Tweede Wereldoorlog hebben vooral aan de noordzijde uitbreidingen
plaatsgevonden.
De R.K.H. Kruisverheffingkerk (Kerkstraat 86, Cadier) is een grote zaalkerk
met daarnaast een losstaande ongelede toren met ingesnoerde spits. De in
ijzerzandsteen en keien uitgevoerde onderbouw van de toren stamt uit de 12de eeuw.
Eind 16de eeuw (waarschijnlijk 1592) volgde een verhoging in mergelsteen. De oude
kerk werd in 1957-'58 vervangen door een grote moderne kerk in traditionalistische
vormen naar ontwerp van J.H.A. Huysmans.
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Cadier en Keer, Raadhuis Limburgerstraat 78

Bij de restauratie van de toren in 1985 is het onderste deel als kapel ingericht. Tot
de kerkinventaris behoren een 15de-eeuws doopvont, twee vroeg-16de-eeuwse
heiligenbeelden en verder een hoofdaltaar en zijaltaren uit 1855. Het orgel met
18de-eeuwse barokke kast is afkomstig uit het Grauwzustersklooster te Maastricht
en is bij de overplaatsing rond 1845 vergroot.
Op het kerkhof bevinden zich enkele grafkruisen (1632-1676) en het grafteken
voor baron G.M.F. de Crassier († 1862). Het H. Hartbeeld dateert uit circa 1920.
Raadhuizen. Het voorm. raadhuis Limburgerstraat 78 ('t Keerhoes) is een
L-vormig mergelstenen pand met neoclassicistische elementen, gebouwd in 1878
als raadhuis annex lagere school en onderwijzerswoning. Het voorm. raadhuis
Raadhuisplein 1 is een goed voorbeeld van een gemeentehuis in wederopbouwvormen
(circa 1950).
Boerderijen. De fraaie grote gesloten hoeve Meussenhof (Kerkstraat 82-86) heeft
een mergelstenen voorgevel met bakstenen speklagen. Boven het woongedeelte
bevindt zich een gezwenkte gevel met in mergelsteen het jaartal ‘1715’; boven de
dubbele inrijpoort staat het jaartal ‘1711’. Inwendig bevinden zich een 17de-eeuwse
kariatidenschouw en twee schoorsteenmantels in Lodewijk XIV-stijl. De sterk
gerestaureerde gesloten hoeve Kerkstraat 139 omvat een in opzet 17de-eeuws fors
woonhuis en bedrijfsgedeelten uit 1760

Cadier en Keer, Boerderij Meussenhof en puthuisje

en 1764. De rond 1700 opgetrokken, wit geschilderde, gesloten hoeve Kerkstraat
142-144 heeft een tuingevel met segmentboogvormig fronton. Het interieur bevat
een schouw met ionische zuiltjes uit 1617. Kleiner van opzet is de 18de-eeuwse
U-vormige vakwerkhoeve Kerkstraat 98-102 met mergelstenen eindgevels. Eveneens
in de 18de eeuw in vakwerk opgetrokken zijn de L-vormige hoeve Kerkstraat 165
en het pand Dorpsstraat 45. Uit de 18de eeuw dateren verder de gesloten mergelstenen
hoeve Kerkstraat 76 en het mergelstenen huis Dorpsstraat 15 (1716) met dwarsdeel.
De fraaie langgerekte en gewitte hoeve Rijksweg 46 werd in 1825 gebouwd langs de
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destijds net aangelegde rijksstraatweg. Voorbeelden van 19de-eeuwse gesloten hoeven
zijn Dorpsstraat 39 (1845; poort 1869 en de mergelstenen hoeve Dorpsstraat 46
(1856) met bakstenen poortomlijstingen.
Woonhuizen. Het woonhuis Dorpsstraat 56 heeft een mergelstenen puntgevel uit
1781 (gevelsteen). Uit dezelfde tijd stamt het vermoedelijk als kapelanie gebouwde
huis Limburgerstraat 99 met hardstenen vensteromlijstingen. Het wit geschilderde
dwarse huis Rijksweg 86-88 dateert uit 1874. Sobere neoclassicistische vormen heeft
het in 1886 gebouwde huis Rijksweg 30-34. De in 1912 voor A. Prévoo gebouwde
villa Rijksweg 5a, met achtkantige hoektoren, vertoont rationalistische en
traditionalistische details.
Het voorm. tolhuis (Rijksweg 87) werd in 1825 gebouwd naar plannen van architect
Servais langs de nieuwe rijksstraatweg Maastricht-Aken. Aan de voorzijde bevindt
zich een galerij op vierkante hardstenen pijlers.
Kasteel Blankenberg (Blankenberg 1), gelegen ten zuidoosten van Cadier en
Keer, wordt in 1371 voor het eerst vermeld. Het huidige gepleisterde drielaags
hoofdgebouw kwam rond 1825 tot stand in opdracht van de familie Pichot de Plessis.
De familie De Chestret de Haneffe liet het geheel tussen 1856 en 1863 ingrijpend
verbouwen. Uit die tijd dateren de beide hoekpaviljoens en de stucversiering in het
fronton van het middenrisaliet. In 1904 werd het gebouw een klooster van de Franse
Broederschap van St. Blasius.
De nederhof (Blankenberg 3) is een wit geschilderde gesloten hoeve uit 1825. De
nabijgelegen St.-Blasiuskapel (Rijksweg ong.) is een sierlijke wegkapel met miniem
torentje, gebouwd in 1943 als trafohuisje en in 1992 omgebouwd tot wegkapel.
Het missiehuis van de ‘Sociëteit voor Afrikaanse Missiën’ (Rijksweg 15), gelegen
ten noordwesten van Cadier en Keer, werd in 1891 gesticht door de Franse pater G.
Desribes. Van de sobere laat-19de-eeuwse kloostergebouwen is in 1954 een groot
deel afgebrand. Naar ontwerp van A.H.J. Swinkels kwamen toen een functionalistische
kloostervleugel en een kapel met vrijstaande klokkentoren tot stand. De
gebrandschilderde ramen zijn gemaakt door H. Jonas. Het
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Cadier en Keer, Processiepark bij het missiehuis (1996)

complex maakt nu deel uit van de Stichting Afrika Centrum met onder meer een
Afrikamuseum.
Bijzonder is het processiepark met fraai uitzicht over de Maasvallei. Desribes die de jongste broer van Bernadette Soubirous tot leerling had - liet hier in 1891-'92
getrouw aan het origineel een mergelstenen Lourdesgrot aanleggen met een
Mariabeeld van J. Raffl (1892). Aan de linkerzijde bevindt zich een nis met het lege
graf van Christus. De naastgelegen grafkapel was oorspronkelijk de laatste rustplaats
van G. Desribes en pastoor Walbears. Desribes werd rond 1900 herbegraven op de
kloosterbegraafplaats, waarvan de gietijzeren calvariegroep is gemaakt door de
Union Artistique de Vaucouleurs (Fr). Aan de rand van een glooiend grasveld staan
veertien in 1895 gebouwde kruiswegstaties in de vorm van zeszijdige kapellen met
kantelen. De smeedijzeren hekwerken zijn uit 1947.
Aan de straat ligt het rond 1900 voor de Soeurs de la Misericorde gebouwde
klooster met meisjespensionaat (Rijksweg 8). Het gedeeltelijk in de bergwand
opgenomen trafohuisje (Rijksweg ong.) is een blokvormig gebouwtje uit circa 1930
met plat dak en een klein verhoogd gedeelte.
Het voogdijgesticht ‘Huize St. Jozef’ (Pater Kustersweg 8), gelegen ten
noordwesten van Cadier en Keer, is een fors carré-vormig gebouw, uitgevoerd in
mergelsteen op een plint van Kunradersteen. Haaks op de ingangspartij staat de kapel.
Het complex werd in 1911-'12 naar plannen van M.N. Ramakers in
Nieuw-Historiserende stijl gebouwd als rijksopvoedingsinternaat en werd bediend
door de paters van het Heilig Hart. Op korte afstand verrees in 1911 in eenzelfde
stijl het voorm. Katholieke Sanatorium voor Drankzuchtigen ‘Huize St. Gerlach’
(Pater Kustersweg 24).

Doenrade
(gemeente Schinnen)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen als ontginningsnederzetting op het plateau van
Doenrade. Het wegdorp ontwikkelde zich op enige afstand van Huis Doenrade. Na
de Tweede Wereldoorlog heeft bescheiden uitbreiding langs de bestaande wegen
plaatsgevonden.
Huis Doenrade (Limpensweg 20), ook wel ‘Doonderhuuske’ genoemd, is een
wit geschilderd U-vormig complex met in de hoeken aan het binnenplein twee torens.
De ene toren heeft een ingesnoerde spits, de andere een ui-vormige bekroning. Van
een kasteel ter plaatse wordt in de 13de eeuw voor het eerst melding gemaakt. Het
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huidige gebouw is ontstaan bij 18de-eeuwse verbouwingen van een in oorsprong
16de-eeuws opvolger, waarvan ook nu nog enige fragmenten aanwezig zijn. Aan het
binnenplein is een wapensteen uit 1629 met het alliantiewapen Van Brempt-Van
Kerckhem ingemetseld. De jaartalankers ‘1883’ in de noordelijke zijgevel herinneren
aan een verbouwing. In 1920-'21 werd het huis onder leiding van J. Stuyt verbouwd
tot oudemannenhuis (St.-Annagesticht). Die functie heeft het behouden tot 1957. Bij
een grote uitbreiding in 1929, naar plannen van E. Schoenmaekers, heeft men de
gracht gedempt, de noordvleugel verlengd en de zuidvleugel

Doenrade, Huis Doenrade
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(met kapel) en de toren in de zuidoosthoek van het binnenplein toegevoegd. Het
complex is in 1989 gerestaureerd onder leiding van L. Rondeltap. De aangrenzende
gesloten hoeve Limpensweg 22 heeft een 17de-eeuwse oorsprong. De hardstenen
poort wordt door een fronton bekroond.
De R.K. St.-Jozefkerk (Kerkstraat 42) is een eenbeukige kerk met driezijdig
gesloten koor en een toren van drie geledingen met traptoren en tentdak. Deze
neogotische kerk verrees in 1871-'72 naar ontwerp van A.C. Bolsius.
Op het kerkhof bevindt zich het familiegraf Warblings in de vorm van een cippus
met kruis op postament. Deze familie en met name mgr. J.C. Warblings financierde
een belangrijk deel van de kerk.
Het grafmonument werd in 1889 door de firma Laboureur et Filles te Jupille (Luik)
vervaardigd. De vicariaatswoning en pastorie met koetshuis (Kerkstraat 38-40) werd
in 1878 gebouwd in opdracht van J.C. Warblings in een combinatie van neogotische
en chaletstijl-vormen en met een achtzijdige toren.
Woonhuizen. Het L-vormige herenhuis Kluisstraat 33-35 dateert uit circa 1885.
Kerkstraat 31 is een tweelaags woon- en winkelpand uit circa 1905 met een winkelpui
uit circa 1930. Door A.J. Jeurissen zijn in Doenrade verschillende huizen ontworpen
in zakelijk-expressionistische vormen, zoals de middenstandswoningen Kerkstraat
1a-7 (1926), de villa's Valderensweg 34 (1931) en Valderensweg 37 (1934) en het
dubbele woonhuis Valderensweg 25-27 (1933). Expressionistische kenmerken heeft
ook het door L. Fiddelers ontworpen huis Kluisstraat 1 (1936).
Boerderijen. Voorbeelden van gesloten hoeven zijn Kerkstraat 87 uit 1811
(jaartalsteen), Klein Doenraderweg 30 uit circa 1860 en Kerkstraat 83 uit 1904.
De voorm. café-smederij (Kerkstraat 69) is een tweelaags dwars huis uit 1909
met neorenaissance-details en een lager werkplaatsgedeelte. Op een gevelsteen staat
de tekst: ‘J.H. Mengelers gediplomeerd hoefsmid’.

Echt
Kleine stad, ontstaan op een Maasterras nabij de plaats waar de Molenbeek in de
Oude Maas uitkomt. In 928 wordt voor het eerst een kerk vermeld. In 1253 was Echt
een Gelders leen. Midden 14de eeuw kreeg Echt stadsrechten. De stad werd in 1397
door de Luikse troepen verwoest. De verdedigingswerken heeft men al begin 16de
eeuw geslecht. In de eerste helft van de 19de eeuw bestond Echt uit een lintbebouwing
langs een noord-zuidverbinding. Dankzij de kleiverwerkende industrie ontwikkelde
Echt zich na 1900 tot streekcentrum. Dit resulteerde in een verdichting van de
bebouwing, met name langs de Peijerstraat, de weg tussen de oude kern van Echt en
de spoorlijn Maastricht-Roermond (aangelegd in 1865-'66). In het verlengde van de
Peijerstraat vormde zich vanaf het midden van de 19de eeuw een lintbebouwing
langs de weg naar Waldfeucht (D), waarin de kernen Schilberg en Peij werden
opgenomen. Na de Tweede Wereldoorlog vond verdichting van de bestaande
bebouwing plaats en uitbreiding aan de noordzijde van Echt.
De R.K. St.-Landricuskerk (Vrijthof ong.) is een driebeukige hallenkerk met
driezijdig gesloten koor, aangebouwde sacristie en een gelede toren met traptoren
en hoge moderne bekroning. Op de plaats van een romaanse kerk kwam rond 1477
de huidige laat-gotische hallenkerk tot stand tegen het bestaande koor uit circa 1400.
In 1873 werd de kerk onder leiding van P.J.H. Cuypers ingrijpend verbouwd, waarbij
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het schip met twee traveeën naar het westen werd uitgebreid. De romaanse toren
werd afgebroken in 1872 en vervangen door de huidige neogotische toren. In 1944
liepen kerk en toren zware schade op, die in 1946 - met uitzondering van de torenspits
- werd hersteld. In 1958 plaatste men de hoge betonnen torenbekroning naar plannen
van H. Tillmans. Daarin hangt een mogelijk 13de-eeuwse klok van meester Henricus.
Een brand in 1966 bracht opnieuw grote schade aan. Bij de restauratie zijn de daken
nagenoeg in de oude toestand gereconstrueerd. In 1994 is de aardbevingsschade uit
1992 hersteld.
Het kerkinterieur wordt gedekt door

Echt, R.K. St.-Landricuskerk (1994)

eenvoudige kruisribgewelven. De ruimten tussen de naar binnen gebouwde steunberen
bij de zijbeuken zijn overdekt met smalle kruisgewelven. De interieurbeschildering
is door H.H.J. Kurvers aangebracht bij het herstelwerk in 1994. Tot de inventaris
behoren twee 17de-eeuwse koorbanken, enkele 18de-eeuwse biechtstoelen en een
neogotisch vleugelaltaar van H. Picquery (1887), afkomstig uit de jezuïetenkerk te
Brugge (in 1987 opgesteld).
Tegen de toren staat een H. Hartbeeld en op het kerkhof bevinden zich verschillende
hardstenen grafkruisen (1625-1762) en de neogotische grafkelder van de familie
Michiels van Verduynen uit 1850. Deze overwelfde kelder wordt bekroond door een
hardstenen neogotische pinakel met familiewapen.
Het karmelietessenklooster (Bovenstestraat 48) werd in 1879-'80 naar ontwerp
van P.J.H. Cuypers gebouwd voor de wegens de Kulturkampf uit Duitsland
uitgeweken zusters karmelietessen. Het sobere tweelaags gebouw heeft een
neogotische kapel, waarvan de topgevel is versierd met een spitsboogfries en een
groot venster met zandstenen traceringen. Het timpaan boven de ingang bevat een
voorstelling van de H. Benedicta. Naast de ingang herinnert een gevelsteen aan de
in 1942 vanuit dit klooster weggevoerde filosofe en karmelietes Edith Stein (zuster
Teresia Benedicta).
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Echt, R.K. kerk H. Pius X

De R.K. kerk H. Pius X (Nieuwe Markt 50) is een moderne driebeukige hallenkerk
met klokkentoren en een cirkelvormige lage omgang, gebouwd in 1958-'59 naar
ontwerp van J. Zöllner. Opvallend zijn de grote raampartijen met betonnen traceringen
op de hoeken van de kerk.
Het voorm. stadhuis (Plats 1) werd in 1887 in neorenaissance-stijl gebouwd naar
ontwerp van J. Speetjens. Het hoekpand heeft een opvallende afgeschuinde hoekpartij
met trapgevels, balkon met houten luifel, en een door pilasters omlijste ingang.
Oorspronkelijk waren in het gebouw ook de openbare jongensschool en een
onderwijzerswoning gevestigd.
Het voorm. postkantoor met directeurswoning (Bovenstestraat 20-22) werd in
1899-1900 gebouwd. In 1908 vestigde men in het gebouw het telegraaf- en
telefoonkantoor. Het als villa ogende gebouw heeft een houten topgeveloverstek in
chaletstijl, smeedijzeren ornamenten en decoratief metselwerk in
neorenaissance-vormen.
De voorm. R.K. lagere school (Wijnstraat 7), oorspronkelijk behorend bij het
inmiddels gesloopte ursulinnenklooster, kwam in 1930 tot stand naar ontwerp van
C.J.H. en J. Franssen als een drielaags pand in zakelijk-expressionistische stijl.
Opvallend is het trappenhuis met smalle glas-in-loodvensters.
Huis Verduynen (Berkelaarsweg 15). Dit in 1400 voor het eerst genoemde huis
werd rond 1667 na brand herbouwd

Echt, Stadhuis

en kwam in 1785 in bezit van J.A. Michiels, drossaard van Montfort. Dit 17de-eeuwse
omgrachte herenhuis met souterrain heeft aan de achterzijde een uitgebouwd
trappenhuis. De in de 19de eeuw gemoderniseerde voorgevel heeft een middenrisaliet
met fronton en pilasteromlijsting. In de keuken in het souterrain bevindt zich een
mogelijk herplaatste 17de-eeuwse schouw met kariatiden en in de woonkamer is een
schouw met ionische pilasters. De hal heeft een 18de-eeuwse hardstenen
plavuizenvloer en een stucplafond met een ovaal centrumstuk met paraplu-motief.
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Op het voorplein bevinden zich een 18de- of 19de-eeuws (gewijzigd) bijgebouw en
een van oorsprong 19de-eeuwse pomp. De omgrachte, grotendeels geometrisch
aangelegde siertuin - oorspronkelijk de moestuin - is vanaf het voorplein toegankelijk
via een oude bakstenen boogbrug. De oprijlaan volgt een 18de-eeuws tracé in de as
van het huis.
Woonhuizen. Het sobere drielaagse pand Plats 11 werd rond 1850 gebouwd als
brouwershuis. Als notariswoning in gebruik was het herenhuis Bovenste Eind 6,
gebouwd in 1892 in neorenaissance-stijl. Het huis Jodenstraat 24, ook bekend als
‘De Brug’ (naar de vroegere brug met stadspoort) of ‘Villa Welters’, is gebouwd
rond 1900 in rijke eclectische vormen. De villa Bovenstestraat 18 kwam in 1910 tot
stand naar ontwerp van F. Dupont met neorenaissance-details en jugendstiltegelwerk
in het ingangsportaal. Peijerstraat 82 en 86 zijn voorbeelden van villa's met een
jugendstil-detaillering, gebouwd rond 1918. De uit 1922 daterende Villa Margot
(Peyerstraat 39) heeft vakwerkvormen bij de geveltoppen. Voorbeelden van
woonhuizen in traditionalistische stijl zijn Aasterbergerweg 1 en Berkelaarsweg
27-29 (alle circa 1930). Met zakelijk-expressionistische elementen naar ontwerp van
de gemeentearchitect H. Delsing zijn gebouwd de voorm. pastorie Vrijthof 21 (1935)
en de huizen Peijerstraat 120-122 (1932).
Horeca. Het café Plats 5, met geblokt gepleisterde voorgevel en inrijpoort, dateert
uit circa 1900. Het tegenoverliggende hoekpand Plats 8 werd rond 1915 gebouwd
als café met woonhuis in eclectische stijl, met gepleisterde klokgevels als
hoekbeëindiging. Plats 7 is een café met woonhuis in expressionistische vormen uit
1932.
De bioscoop ‘Royal’ (Peijerstraat 47) is gebouwd in 1939 in
zakelijk-expressionistische stijl naar ontwerp van J. Schinkel. Opvallend is de
afgeronde entreepartij onder een kunststenen luifel. Het interieur van de bioscoopzaal
dateert deels nog uit de bouwtijd. De firma J. Heynen & Co. vervaardigde het
glas-in-lood.
Het station (Stationsweg 5) kwam in 1862 tot stand aan de lijn Maastricht-Venlo
naar plannen van K.H. van Brederode als een station vijfde klasse van de
Staatsspoorwegen. In 1884 werd aan weerszijden een lage vleugel toegevoegd. Het
middendeel heeft men in 1911 met
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een etage verhoogd. Het stationsgebouw is in 1989 gerestaureerd.
Dakpannenfabrieken. Fabriek De Valk (Diepstraat 1), thans bekend onder de
naam C.V. Dakpannen- en Kleiwarenindustrie De Valk, werd gesticht in 1900.
Voorheen was in het fabriekscomplex een meelwarenfabriek gevestigd, die eind 19de
eeuw omschakelde op kleiverwerking. Uit deze periode zijn het rond 1875 gebouwde
molenaarshuis aan de Diepstraat en de achtergelegen werkplaats met delen van het
maalmechanisme bewaard gebleven. Het tegenwoordige enorme complex met
kantoren, loodsen, bedrijfshallen en twee schoorstenen dateert grotendeels uit de
jaren 1915-'30. Karakteristiek is de lange drielaags vleugel langs de Aasterbergerweg
met een pilastergeleding, getoogde gietijzeren vensters en in het midden een topgevel
met keramische bekleding. Hierop bevinden zich de tekst ‘Fa. J. Meuwissen
Dakpannenfabriek De Valk’ en een reliëf met valk. De dakpannenfabriek Gebr.
Cuypers (Kerkveldsweg Oost 23), gebouwd in 1919, is een langwerpig gebouw met
aan de zuidzijde een vrijstaande schoorsteen. De oorspronkelijke ovenruimten zijn
deels als opslagplaatsen in gebruik. De constructie bestaat uit betonnen en bakstenen
kolommen in combinatie met ijzeren trekstangen.
De grenspaal op het Vrijthof is een verplaatst voorbeeld van de grenspalen die
hertog Willem V van Gelder, Gulik, Kleef en Berg in 1551 liet plaatsen als aanduiding
van grensscheidingen tussen de verschillende hertogdommen. Deze

Echt, Dakpannenfabriek De Valk

Echt, O.L.-Vrouwekapel en voetvallen

hardstenen paal draagt de opschriften ‘Gulijck’ en ‘Gelre’.
De St.-Rochuskapel (Aasterbergerweg ong.) werd gesticht in 1686. De huidige
wegkapel met tuitgevels en beeldnis boven de ingang dateert uit 1910 en is in 1983
gerestaureerd. Aangebouwd is een cachot met drie cellen van het voorm. wachtgebouw
bij de Maaseikerpoort.
De O.L.-Vrouwekapel (Bosstraat 33, Schilberg) is een deels wit gepleisterd en
deels wit gesausde kapel met driezijdige sluiting, topgevel en een zadeldak met
dakruiter. Bij de ingang bevindt zich een steen met jaarvers (1691) en aan de
achterzijde een 18de-eeuws houten kruisbeeld. In de kapel staat een gepolychromeerd
Mariabeeldje (O.L. Vrouw van Schilberg) uit circa 1500. De veertien kruiswegstaties
in opaline-techniek zijn in 1947 vervaardigd door glazenier J. Verheyen, die ook de
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vijf glas-in-lood ramen voor de kapel maakte. Naast de kapel staan zeven wit
gepleisterde voetvallen. Deze vóór 1670 opgerichte gebouwtjes, voorzien van een
nummer in Romeinse cijfers, zijn in 1981 van elders overgebracht.
De boerderij ‘Zwaantjeshof’ (Swaantjesweg 19), gelegen ten noorden van Echt
te Berkelaar, dateert uit 1734 en werd in 1935 verbouwd en uitgebreid. De
geschiedenis gaat terug tot 1244, toen de boerderij toebehoorde aan de Munsterabdij
van Roermond. De gepleisterde voorgevel heeft links de jaartalankers ‘1734’.
Huis De Horst (Ruijtersweg 62), gelegen nabij Slek ten zuiden van Echt, is een
herenboerderij met tweelaags dwars woongedeelte, gebouwd in 1801 in opdracht
van J.E. van Holthausen. Eind 18de eeuw had hij ter plekke het in oorsprong
middeleeuwse, rond 1662 herbouwde en versterkte kasteel De Horst laten afbreken.
De St.-Annakapel te Gebroek (tegenover Spoorstraat 5), gelegen ten zuiden van
Echt, is een wegkapel met rondboogvensters en geglazuurde profielstenen, gebouwd
in 1896 door J.A. van Kempen. De kapel is in 1976-'77 gerestaureerd.
De abdij Lilbosch (Pepinusbrug 6), gelegen ten oosten van Echt, is een grotendeels
ommuurd complex van de cisterciënzer orde, grotendeels gebouwd in 1883. Het
omvat een kloostergebouw met blokvormig poortgebouw, enkele rond een
binnenplaats gesitueerde verblijfsgebouwen met een neogotische kapel, en een
gesloten hoeve uit 1887. Het klooster Lilbosch werd in 1912 tot abdij verheven. Een
deel van het bijbehorende terrein heeft men in 1968 verkocht voor de bouw van een
moderne psychiatrische kliniek. Het nabijgelegen hotel ‘Hof van Herstal’ (Pepinusbrug
8-10), voorheen bekend als Hotel Lilbosch, kwam in 1902 tot stand voor gasten van
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Peij bij Echt, R.K. kerk O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen

de abdij. Dit tweelaags pand met middenrisaliet is uitgevoerd in sobere
neorenaissance- en neogotische vormen. De geveltop bevat een nis met
Christophorusbeeld.
Peij. Dit wegdorp kwam in de 19de eeuw tot ontwikkeling aan de weg van Echt
naar Waldfeucht (D). De R.K. kerk O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen (Kerkstraat
1) is een driebeukige kruisbasiliek met driezijdig gesloten koor en een toren van drie
geledingen met ingesnoerde spits en hoektorentjes. Deze neogotische kerk verrees
in 1856-'61 naar ontwerp van P.J.H. Cuypers. In 1927-'28 werd naar plannen van
Jules Cuypers een reeks kapellen en aanbouwen aangebracht rond transept en koor.
De oorlogsschade heeft men in 1947-'48 hersteld onder leiding van N. Ramakers. In
1986 is de oorspronkelijke torenspits gereconstrueerd. Het interieur wordt gedekt
door kruisribgewelven en bevat een neogotisch hoofdaltaar, afkomstig uit de
Nieuwenhofkapel te Maastricht (1982 geplaatst) en een Verschueren-orgel (1931).
De gebrandschilderde ramen zijn vervaardigd door J. Verheyen. Het dorp telt twee
wegkapellen: de wit gepleisterde St.-Antoniuskapel (Dorpstraat 55) uit circa 1875,
en de met trapgevels uitgevoerde St.-Rochuskapel (Dorpstraat 118), opgericht in
1902 en herbouwd in 1991. De voorm. zuivelfabriek ‘Sibema’ (Brugweg 1) werd
rond 1920 gebouwd en bestaat uit een directeurswoning, een bedrijfsgedeelte
(verbouwd 1938) en een schoorsteen.
Mariahoop. Dit ten oosten van Echt gelegen ontginningsdorp ontstond eind 19de
eeuw. De R.K. lagere school (Annendaalderweg 37-39) is een tweeklassige school
uit 1913 met aangebouwde onderwijzerswoning. De R.K. kerk Moeder der H. Hoop
(Annendaalderweg 12), een recht gesloten zaalkerk met dakruiter, kwam in 1925-'26
tot stand in sobere expressionistische vormen voor de paters Passionisten naar ontwerp
van J. Franssen. Gelijktijdig opgetrokken is het naastgelegen voorm. kloostergebouw
(Annendaalderweg 10). Ten noordoosten van Mariahoop bevindt zich bij de
19de-eeuwse hoeve ‘Kasteelhof’ (Postertweg 1) een restant van het in 1618 door
Herman Frederik graaf van den Bergh gebouwde kasteel Annendael, bestaande uit
een fragment van een arcade met een drietal ronde bakstenen pijlers.

Eckelrade
(gemeente Margraten)
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Dorp, gelegen op het plateau van Margraten. Het gebied werd waarschijnlijk eind
12de eeuw vanuit Gronsveld ontgonnen. Langs de Dorpsstraat en Klompenstraat
vormde zich een lintvormige bebouwing.
De R.K. St.-Bartholomeuskerk (Klompenstraat 14) is een driebeukige
mergelstenen kerk met driezijdig gesloten koor en een ongelede toren met ingesnoerde
spits. Van een in de 13de eeuw gebouwde eenbeukige kerk zijn inwendig muurresten
bewaard gebleven bij de triomfboog en de toren. Uit de eerste helft van de 14de eeuw
stammen het onderste deel van de toren, het gotische koor en een kapel aan de
noordzijde. Mogelijk in de 15de eeuw heeft men de toren verhoogd. Rond 1717 werd
de kapel aan de noordzijde vergroot tot een volledige noordbeuk. Tevens werden
schip en koor verhoogd en kreeg de toren een classicistisch toegangspoortje. In 1845
werd de parochie zelfstandig en bouwde men aan de noordzijde een doopkapel en
sacristie. Naar ontwerp van architect Heurkens verrees in 1923 de mergelstenen
zuiderzijbeuk met neogotische details op een plint van Kunradersteen. Restauraties
zijn uitgevoerd in 1958 (toren) en 1964-'65 (kerk).
Het interieur wordt gedekt door stucgewelven. De spitsboogvormige scheibogen
van het schip rusten op ronde pijlers. Tot de inventaris behoren een laat-gotische
Annatrits (circa 1500), een hardstenen wijwaterbak (16de eeuw) en een hardstenen
doopvont (circa 1860). Het rond 1750 gebouwde orgel, afkomstig uit de abdij van
Val-Dieu bij Luik, bevindt zich in een kast uit 1803. In de zuidmuur zijn enkele
grafkruisen en -stenen opgenomen (1644-1736).
De R.K. lagere school (Klompenstraat 2) is een vierklassige middengangschool
uit circa 1920.
Hemersbach (Eckelraderweg 10-14). Deze herenhoeve is ontstaan als een mogelijk 13de eeuws - adellijk leen. Het huidige, wit geschilderde herenhuis met
hardstenen vensteromlijstingen dateert blijkens het alliantiewapen
Gramlich-Monbrison uit 1750. De andere vleugels van deze bijna gesloten hoeve
zijn boven de poort gedateerd ‘1748’. Inwendig bevinden zich twee schouwen in
Lodewijk XV- en XVI-stijl. De kapel aan de noordoostzijde is vermoedelijk
midden-19de-eeuws.
Boerderijen. Tot de oudste boerderijen behoren de grote, in opzet 18de-eeuwse,
gesloten hoeven Dorpsstraat 23, Dorpsstraat 34 en Klompenstraat 19. De U-vormige
hoeve Dorpsstraat 74 heeft een fors woongedeelte uit 1735 met hardstenen
vensteromlijstingen. Voorbeelden van bescheiden midden-19de-eeuwse gesloten
hoeven zijn Dorpsstraat 82 (schuur 1844), Dorpsstraat 42 (1854) en de boerderij
Dinterhof (Dorpsstraat 130).
Woonhuizen. De haaks op de weg staande vakwerkhuizen Schampeljoensteeg 2
en Schampeljoensteeg 4 dateren uit het begin van de 19de eeuw en hebben een
agrarische oorsprong. Het vakwerkhuis Dorpsstraat 148
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Eckelrade, Woonhuis Schampeljoensteeg 2

heeft een L-vormige plattegrond door de in de 19de eeuw aan de straat toegevoegde
doorrijschuur.
De voorm. zuivelfabriek ‘St. Barbara’ (Dorpsstraat 15) werd in 1916 gebouwd;
de flankerende bouwdelen dateren uit 1945 en 1947.
Het trafohuisje (bij Klompenstraat 21) is een blokvormig gebouwtje uit circa
1928 met tentdak.

Eijsden
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen bij een doorwaadbare plaats aan de Maas,
waar later het veer naar Lanaye (B) kwam te liggen. Dit voor het eerst in 870 vermelde
dorp ging in de 14de eeuw behoren tot het Land van Valkenburg. In 1626 werd het
een zelfstandige heerlijkheid. Langs de weg naar het veer - de breed beginnende
Diepstraat die fungeerde als marktplein - ontwikkelde zich een langgerekte
nederzetting. Noordelijk daarvan lag de Vroenhof (herenhoeve), waarvan nog het
gelijknamige plein ten noorden van de kerk resteert. Na de bouw van het kasteel aan
de zuidzijde bij de monding van de Voer in 1636, maar vooral in de 18de eeuw
ontwikkelde Eijsden zich tot een dorp met stedelijk karakter (vlek). Van 1661 tot
1795 was het Staats gebied.
In de 17de en vroege 18de eeuw had Eijsden een belangwekkende koperindustrie,
waarvoor de grondstoffen deels uit Zweden kwamen. In de 18de eeuw kwam daar
lakenproductie voor in de plaats. Rond 1800 ontwikkelde zich enige nijverheid in
de vorm van een azijnfabriek en een kaarsenfabriek, in 1871 gevolgd door een
zinkwitfabriek. Ten behoeve hiervan ontstond vanaf 1913 het fabrieksdorp Mariadorp.
In 1828 werden Eijsden en het aangrenzende Breust één gemeente. De heerlijkheid
Breust werd in 965 geschonken aan het St.-Maartenskapittel te Luik. Tot 1795 bleef
Breust in het bezit van het kapittel. Na de Tweede Wereldoorlog is Breust
geïncorporeerd geraakt door de uitbreiding van Eijsden tussen Maas en spoorlijn.
De dorpskern van Eijsden is een beschermd gezicht.
De R.K. St.-Christinakerk (Vroenhof 13) is een driebeukige kerk met driezijdig
gesloten koor en een ongelede toren met ingesnoerde naaldspits. Uit de eerste helft
van de 14de eeuw stamt de sobere mergelstenen toren zonder buiteningang. De
torenspits heeft men in de 17de-eeuw vernieuwd, gezien de in de toren hangende
klok van Nicolas Brochard en Antonin Richault (1617). De 14de-eeuwse kerk werd
na vernielingen in 1389 en 1393 in gotische stijl herbouwd. Hiervan resteren de ronde
hardstenen zuilen met Maaskapitelen onder de rondboogarcades in het middenschip.
Van 1634 tot 1851 was het een simultaankerk voor katholieken en protestanten. De
middeleeuwse kerk werd in 1851 vervangen door de huidige neoclassicistische kerk.
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Het interieur daarvan wordt gedekt door een gestukadoord tongewelf (middenschip)
en vlakke zolderingen (zijbeuken). Tot de inventaris behoren een barok hoofdaltaar
met geschilderd altaarstuk (tweede helft 17de eeuw), afkomstig uit de
St.-Maartenskerk te Luik, een preekstoel (circa 1800) en een door Pereboom & Leyser
gebouwd orgel (circa 1855). In de muur van het kerkhof zijn twaalf 17de-eeuwse
grafkruisen opgenomen. Andere interessante graftekens zijn de grafsteen voor J.
Roosen († 1833) en de rijke zerk met vazen en kruis voor A.M.H.J. Ruland († 1916).
De voorm. pastorie (Kerkstraat 15) is een gepleisterd dwars pand met hardstenen
segmentboogvensters, gebouwd in de tweede helft van de 18de eeuw.
De R.K. St.-Martinuskerk (Von Geusauplein 3, Breust) is een driebeukige
basilicale kerk met halfrond gesloten koor en een toren van vier geledingen met
ingesnoerde naaldspits. Mogelijk met gebruik van een uit circa 1200 daterende
romaanse onderbouw verrees rond 1500 de hoge laat-gotische mergelstenen toren.
Bij een ingrijpende torenrestauratie in 1892 zijn de laat-gotische traceringen,
galmgaten en friezen gewijzigd en vernieuwd. Verder verving men de lage spits door
de huidige naaldspits. In de toren hangen een door Martinus Legros gegoten klok
(1766) en een klok van C. Drouot (1810). Een in het torenportaal geplaatste romaanse
latei met daarop drie medaillons voorzien van reliëfvoorstellingen is het enige restant
van de rond 1200 gebouwde en in 1393 verwoeste romaanse kerk. Van de daarna in
gotische stijl herbouwde kerk resteren de ronde hardstenen zuilen met Maaskapitelen
onder de spitsboogarcades van het huidige middenschip. In 1722 werd het gotische
schip vervangen door een barok exemplaar en in 1851 verving men het gotische koor
door een grotere koorpartij met aan beide zijden een sacristieruimte. Tevens werd
toen het schip verhoogd met een lichtbeuk. Tegen de noordzijde van het koor verrees
in 1879 een neogotische grafkapel.
Tot de kerkinventaris behoren een romaans hardstenen doopvont (12de eeuw),
een stenen altaarmensa (14de eeuw; in sacristie), kerkbanken (1663 en 1718), een
preekstoel (1692), twee zijaltaren en biechtstoelen (tweede helft 18de eeuw) en een
door Pereboom & Leyser gebouwd orgel (1855). Op het kerkhof liggen diverse
19de-eeuwse zerken met kruisen.
De voorm. synagoge (Diepstraat 53) werd gevestigd in een speciaal voor dat doel
gebouwd woonhuis, dat in 1783 in opdracht van Abraham Coopman tot stand kwam.
Van deze op de verdieping aan de achterzijde ingebouwde huissynagoge is bij de
zijgevel de uitbouw voor de arke nog zichtbaar. De sjoel is tot 1935 in gebruik
geweest.
Het voorm. ursulinenklooster (Breusterstraat 27) bestaat uit een hoofdgebouw
met aangebouwde kapel en aan de westzijde een haakse vleugel. In 1849 vestigden
de zusters ursulinen zich hier en ter plaatse van de huidige hoofdvleugel verrees in
1855 een meisjesschool. Het jaar daarop werd er een pensionaat aan verbonden,
waarvoor enkele uitbreidingen
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volgden. Met geld van gravin M. de Geloes verrees in 1881 de sobere westvleugel
(verhoogd in 1906) ten behoeve van de lagere Mariaschool. Aan de oostzijde kwam
in 1892 een neogotische kapel tot stand naar ontwerp van de Akense architect
Goebbels en met J. Jorna als uitvoerend architect. De school uit 1855 werd in 1899
vervangen door het huidige drielaags hoofdgebouw met hoekrisalieten en
middenrisaliet, uitgevoerd in rijke neorenaissance-stijl naar ontwerp van Joh. Kayser.
Na de sluiting van het klooster in 1973 volgde in 1982-'84 de ombouw tot raadhuis
onder leiding van P. Satijn. In de tuin bevinden zich nog een Lourdesgrot (1880) en
een begraafplaats met kerkhofkapel (circa 1910).
De Herv. kerk (Wilhelminastraat 1) is een recht gesloten zaalkerk voorzien van
een halfingebouwde toren met ingesnoerde spits. Deze kerk met neogotische
elementen werd in 1906 gebouwd naar ontwerp van J.M. Odinot.
De R.K. kerk Maria ten Hemelopneming (O.L.-Vrouweplein 1) is een moderne,
wit geschilderde, doosvormige kerk met terzijde staande klokkentoren, gebouwd in
1959-'60 naar plannen van M.G.E. Hoen.
Het voorm. raadhuis (Breusterstraat 1) is een fors pand voorzien van een hoektoren
en een ingangsrisaliet met puntgevel. Het rond 1910 opgetrokken gebouw vertoont
neorenaissance- en rationalistische elementen.
De voorm. marechausseekazerne

Eijsden, Kasteel Eijsden
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(Wilhelminastraat 80-84) is rond 1930 gebouwd met uitspringend middendeel en
expressionistische details.
Het voorm. Groene Kruisgebouw (Prins Hendrikstraat 21), een fors wit gepleisterd
pand met rond portiek, werd gebouwd rond 1935.
Kasteel Eijsden (Graaf de Geloeslaan 2) is een omgracht complex dat tot stand
kwam op de plaats van de middeleeuwse Caestertburg of Kettelhof, of iets ten zuiden
daarvan. Arnold de la Margelle liet in 1631-'36 het huidige kasteel bouwen met twee
onderkelderde haakse vleugels voorzien van torenachtige paviljoens op de uiteinden
en een bijna vrijstaande slanke hoektoren met knobbelspits op de buitenhoek. Het
oostpaviljoen heeft een poort met doorrit voorzien van het jaar van voltooiing (1636)
en het alliantiewapen van Arnold de la Margelle en Margareta Anna Francesca van
Bocholtz. De poort geeft toegang tot het vierkante kasteelplein. Het kasteel is gebouwd
in maniëristische vormen en heeft speklagen en vensteromlijstingen van Naamse
steen, uitgevoerd in
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de Maaslandse bouwwijze. De omgaande kroonlijst is van mergelsteen. Wellicht is
het gebouwd naar een ontwerp van de in 1633 vermelde Servais Charles.
In opdracht van graaf Guillaume de Geloes en onder leiding van de Luikse architect
Etienne Fayn vond vanaf 1767 - voornamelijk inwendig - een verbouwing plaats.
Op de begane grond werden betimmeringen en stucversieringen in Lodewijk XV-stijl
aangebracht. De geschilderde bovendeurstukken in de eetzaal (1770) zijn gesigneerd
J. Billieux; de panelen zijn gesneden door Gaspar Tresorotay. De bordestrap en de
interieurs van de verdieping werden rond 1790-1810 uitgevoerd in Lodewijk XVI-stijl.
Bij een ingrijpende restauratie in 1881-'86, in opdracht van R. de Geloes en onder
leiding van de Luikse architect E.M. Jamar, werden de op de Franse Renaissance
geïnspireerde dakerkers toegevoegd. Tevens vernieuwde men de spits van de
hoektoren en kreeg het flankerende traptorentje een knobbelspits. Aan de zuidgevel
werden de hardstenen kruisvensters teruggebracht, terwijl grote delen van de kroonlijst
en de schoorstenen werden vernieuwd. De ingang aan het kasteelplein kreeg een
neorenaissance-aanzien. In 1952 stortte een groot deel van het oostelijk paviljoen
in; de herbouw was in 1959 gereed.
Het voorhof wordt afgesloten door twee haaks op elkaar staande dienstvleugels,
waarvan de oostvleugel is voorzien van een poortpaviljoen met knobbelspits en aan
de veldzijde een hardstenen

Eijsden, Woonhuis Vroenhof 6-7

poortomlijsting in maniëristische vormen. Deze gebouwen dateren van een herstelling
na de brand in 1649. Bij de restauratie in 1883-'85 is met name het deel met
mansardedak ten noorden van het poortpaviljoen herbouwd. Van de oorspronkelijke
laat-18de-eeuwse parkaanleg resteert nog een klein deel aan de noordoostzijde met
daarin een laat-18de-eeuwse ijskelder. Tussen 1890 en 1904 werd het park omgevormd
tot een formele aanleg naar plannen van de Franse tuinarchitect Achille Duchêne.
Verder zijn er een hardstenen vijver in neorococo-stijl (1904-'05) en een beeldengroep
met drie putti (1914), gemaakt door de Belgische beeldhouwer Van den Perre. Op
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de terrasmuur aan de zuidzijde staan vier 18de-eeuwse marmeren borstbeelden
afkomstig van kasteel Oost (Oost-Maarland).
Woonhuizen. Met name nabij de Maas bevinden zich enkele woonhuizen met
een 17de-eeuwse kern. Spriemenstraat 8 is voorzien van mergelstenen speklagen,
waarvan de onderste is gedateerd ‘1609’. Het interieur bevat resten van een
laat-gotische schouw. Vergelijkbare mergelstenen speklagen hebben Spauwenstraat
2-4 en Diepstraat 75. Ook het dwarse huis Bat 8 heeft een 17de-eeuwse oorsprong
en is wat betreft de hardstenen segmentboogvensters vergelijkbaar met Bat 3-5. Dit
huis heeft een puntgevel aan de Maaszijde, waar aan de achterzijde in de 18de eeuw
een dwars huis werd gebouwd. In de kern vroeg-17de-eeuws is Diepstraat 34,
gebouwd als vakwerkhuis maar in de 19de eeuw voorzien van een nieuwe gevel.
Inwendig heeft het moer- en kinderbinten. Het brede dwarse herenhuis Diepstraat
30-32 werd rond 1700 gebouwd en rond 1790 wit geschilderd en voorzien van een
attieklijst met verhoging en (weggekapte) wapens. In het huis bevinden zich
schoorsteenmantels in Lodewijk XVI-stijl. Het forse vrijstaande woonhuis Diepstraat
79, met rondboogingang in Naamse steen en ovale zolderlichten, draagt de
jaartalankers ‘1727’. Het met vensteromlijstingen in Naamse steen uitgevoerde
dwarse huis Diepstraat 44 dateert uit 1774. Vergelijkbaar - maar vroeg-19de-eeuws-is
Kerkstraat 20. Fraai gesitueerd is het wit geschilderde brede pand Spauwenstraat 1
(circa 1800) met flauwe puntgevel en hardstenen vensteromlijstingen. Eenzelfde
detaillering heeft het opvallend forse drielaags pand Vroenhof 6-7, met hardstenen
ellipsboogpoort, en Mariaplein 1-2; beide zijn gebouwd rond 1830. Een flauwe
puntgevel heeft het uit 1858 daterende huis St.-Christinastraat 2. Ook de woonhuizen
Vroenhof 14, met vakwerkresten aan de achterzijde, Vroenhof 17 en 18 hebben een
18de- of vroeg-19de-eeuwse oorsprong, maar zijn in 1890-1900 voorzien van een
gepleisterde voorgevel. Ook andere panden kregen rond die tijd gepleisterde gevels
met eclectische details, zoals Kerkstraat 3-5, 6 en Stationsplein 5-6. Getuige de
‘reclamesteen’ werd de gevel van Kerkstraat 4 gemaakt door de firma J. Duchesne
‘Travaux en Ciment’ uit Visé. Het winkelpand Stationsplein 7
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werd rond 1890 gebouwd met eclectische details. Chaletstijl-sierspanten boven de
ingang hebben het woonhuis Stationsplein 13-14 (1897), het voorm. notariskantoor
Wilhelminastraat 73 (1898) en de huizen Wilhelminastraat 78 (1905) en
Breusterstraat 39 (circa 1905). Een latere variant met geknikte vakwerkgevel is te
zien bij Vogelzang 1 (circa 1915). Opvallende eclectische vensterbekroningen hebben
de in 1905 naar ontwerp van A. Jonissen voor directeuren van de Nederlandsche
Zinkwit Maatschappij gebouwde villa's Prins Hendrikstraat 27 en 29. Naar zijn
ontwerp verrezen ook de herenhuizen Wilhelminastraat 3 (1913) en Wilhelminastraat
50 (1924). Traditionalistisch van vorm is de villa Breusterstraat 3 (1939) naar plannen
van J. Wielders.
Het voorm. veerhuis (Bat 7) is een groot bakstenen huis uit circa 1800 met
mergelstenen speklagen en een lagere aanbouw.
Boerderijen. De boerderij Reinekenshof (De la Margellelaan 16) is een grote
gesloten herenhoeve, oorspronkelijk toegankelijk via een poortpaviljoen uit 1722.
De gesloten herenhoeve Kerenshof (Voerstraat 2) is boven de inrijpoort voorzien
van de datering ‘1695’. Aan de straatzijde staat een dwars woongedeelte met
classicistisch ingangspoortje uit 1720. Voorbeelden van 18de-eeuwse gesloten hoeven
zijn Graaf de Geloeslaan 15 en Vroenhof 5.
Van het station (Stationsplein 1) resteert het eenlaags middendeel uit 1861 met
flauw hellend dak. In 1901 voegde men aan de pleinzijde een lagere aanbouw toe.
De oorspronkelijke flankerende bouwdelen met dienstvleugels zijn toen en rond 1960
gesloopt.
De Nederlandse Zinkwit Maatschappij (Ing. Rocourstraat 28) werd in 1871
door C.V.G. Rocour gesticht als Union Minière Oxyde. De oudste fabrieksgebouwen
zijn in 1907 vervangen door een grotere fabriek, waar in 1912 een fabriek voor de
dekkende witte Lithopoonverf aan werd toegevoegd. Naar ontwerp van V.E. Marres
en W.J. Sandhövel verrees in 1928 in traditionalistische vormen een op een groot
landhuis lijkend kantoorgebouw. Ten behoeve van de arbeiders werd op initiatief
van directeur F. Piscard op enige afstand ten noordoosten het Mariadorp gesticht
(Platanenlaan, Rode Kastanjelaan e.o.), waarvan de sobere, later wit geschilderde,
dubbele woonhuizen in 1913-14 en 1916 tot stand kwamen.
De Herv. begraafplaats (Caestertstraat ong.), gesticht in 1857, bevat onder meer
een grafsteen met vaas voor G.W. Frederiks († 1912).
Watermolens. Aan de zuidzijde van Eijsden bevinden zich vier watermolens op
de Voer. De bovenste daarvan is de Muggemolen (Voerstraat 6), die voor het eerst
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in 1436 wordt vermeld. Deze in 1882 als korenmolen herbouwde middenslagmolen
ligt onder één dak met een

Eijsden, Graanmolen

boerderij. De eerste vermelding van de Breustermolen (Kapelkesstraat 66) dateert
uit 1221. Het huidige gebouw - ondergebracht in een boerderijvleugel - kwam in
1791 tot stand in opdracht van B. Trocquay. Het waterrad is in 1932 vervangen door
een verticale Girardturbine. De Graanmolen of ‘Eijsdermolen’ (Molenstraat 1) wordt
in 1321 voor het eerst vermeld. Het huidige molengebouw - een als korenmolen
ingerichte onderslagmolen - werd in 1788 opgericht maar in 1856 (grotendeels)
herbouwd. Bij de restauratie in 1979-'80 heeft men in de Voer een vistrap aangebracht.
De voorm. houtzaagmolen (Graaf de Geloeslaan 10) is de onderste watermolen,
waarvan de eerste vermelding uit 1317 stamt. De huidige molen annex
molenaarswoning werd in 1729 deels in mergelsteen opgetrokken. De noordelijke
uitbreiding dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw.

Einighausen
(gemeente Sittard-Geleen)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen. Nabij de kruising van de Brandstraat-Heistraat
met de Everstraat-Kappelerweg lag de dries. In de 19de eeuw ontstond lintbebouwing
langs de Heistraat en Everstraat. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de
zuidoostzijde uitgebreid.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe ten Hemelopneming (Heistraat 11) is een driebeukige
kruisbasiliek met een vijfzijdig gesloten apsis en een front met twee torens van vier
geledingen en een spits met frontalen. Deze kerk in neoromaanse en neogotische
vormen werd in 1905-'06 gebouwd naar ontwerp van C.J.H. Franssen ter vervanging
van een voorganger uit 1840. De kerk is in 1987 gerestaureerd.
Het interieur wordt gedekt door kruisribgewelven en een koepelgewelf (viering).
De neogotische inrichting en polychromie uit de bouwtijd zijn nog aanwezig. Tot de
19de-eeuwse inventaris behoren diverse beelden, waarvan één van atelier Cuypers
en enkele andere van Jos Thissen, en verder een door Pereboom & Leyser gebouwd
orgel (1888). Uit de bouwtijd dateren de door A. en
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P. Windhausen geschilderde kruiswegstaties en uit het atelier Engelbert de
communiebank en de bovenbouw van het hoofdaltaar; in de onderbouw daarvan, die
vervaardigd is door de firma Kastelijn & Kühnen, zitten drie reliëfs van Jos Thissen.
Vijf gebrandschilderde ramen zijn vervaardigd door atelier Nicolas & Zn. (1906).
De pastorie (Heistraat 9) (1935) is een blokvormig huis met tentdak, ontworpen
door B.A. Schinkel. Het H. Hartbeeld (tegenover Heistraat 2) is in 1920 door Jos.
Thissen vervaardigd.
Boerderijen. Het dorp heeft enkele interessante boerderijen met delen 17de-eeuws
vakwerk, zoals de L-vormige hoeve Everstraat 4 met vakwerk aan de binnenplaats
en enkele mogelijk van 1714 daterende bouwdelen. De gesloten hoeve Everstraat
6-10 heeft aan weerszijden van een middendeel met topgevel een haaks bouwdeel
met inrijpoort. Het complex heeft delen 17de-eeuws vakwerk en draagt de dateringen
‘1833’ (jaartalankers bij nr. 10) en ‘1835’ (sluitsteen bij nr. 8). De L-vormige hoeve
Everstraat 44 is voorzien van de jaartalankers ‘1748’. Voorbeelden uit de 19de-eeuw
zijn de gesloten hoeven Brandstraat 12 (1855), Heistraat 2 (1856) - met een in 1936
verbouwd tweelaags woongedeelte -, Everstraat 63 (circa 1870) en Everstraat 57-61
(1911). Verder zijn er de U-vormige hoeven Heistraat 4 (1855) en Heistraat 40
(1871).
Wegkapellen. De driezijdig gesloten Mariakapel (bij Everstraat 68) werd in 1894
met neogotische details gebouwd. Van 1937 dateert de recht gesloten
St.-Theresiakapel (bij Heistraat 82) met hoog zadeldak.

Ell
(gemeente Hunsel)
Dorp, ontstaan in de late middeleeuwen op de hogere gronden nabij de Tungelroyse
Beek. In 1492 werd hier een kapel gebouwd. Begin 20ste eeuw heeft Ell zich
ontwikkeld tot een bescheiden wegdorp.
De R.K. St.-Antonius Abtkerk (Niesstraat 1) is een driebeukige basilicale kerk
met rond gesloten koor en een terzijde staande toren. Deze kerk met neoromaanse
details kwam in 1912 tot stand naar ontwerp van C.J.H. Franssen ter vervanging van
een kerk uit 1823, die was gebouwd op de plaats van de laat-gotische kapel (1492)
van Ell. De toren werd in 1944 opgeblazen, waarna men de kerk in 1946 heeft hersteld.
In 1953 volgde onder leiding van J. Franssen een verlenging van de kerk en de
herbouw van de toren. In de westgevel is de poort van de laat-gotische kapel
herplaatst, waarboven een beeld van St.-Antonius is ingemetseld. Het interieur wordt
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gedekt door een vlakke zoldering (schip) en kruisgewelven (zijbeuken). De kerk
bevat enkele houten beelden, waaronder een Annatrits en een beeld van St. Antonius
Abt (beide 16de eeuw). Tegen de kerk staat een grafkruis van Geurt Lutten († 1666).
De voorm. pastorie (Niesstraat 1) is

Ell, Zuivelfabriek De Fuus

Ell, Raadhuis

een dwars huis uit circa 1840. Op het nabijgelegen kerkhof staat een hardstenen
kruisigingsbeeld (1916), vervaardigd door J. Thissen & Zonen. Het H. Hartbeeld (bij
Niesstraat 3) werd in 1933 vervaardigd door F.A.J. Thissen.
Het voorm. raadhuis annex burgemeesterswoning (Hoogstraat 12) is een in 1908
met neorenaissance-details gebouwd tweelaags pand, voorzien van een middenrisaliet
met tuitgevel.
Woonhuizen. Kenmerkend voor de periode rond 1910 is het woon- en winkelpand
Hoogstraat 8, uitgevoerd in eenvoudige neorenaissance-stijl met mergelstenen banden
en vensterbogen. De rond 1933 gebouwde villa Sebastiaanstraat 2 is een goed
voorbeeld van het zakelijk-expressionisme.
Boerderijen. De gesloten hoeve Op Herme (Baldersstraat 1), blijkens een
gevelsteen daterend uit ‘1857’, is verbouwd in 1954. De 19de-eeuwse
langgevelboerderij Berbenstraat 2 heeft een verbouwing ondergaan in 1929. Rond
1916 gebouwd is de boerderij Antoniusstraat 32 met dwars geplaatst voorhuis.
De voorm. zuivelfabriek ‘De Fuus’ (Hoogstraat 55) werd gebouwd in 1909. Het
U-vormige hoofdgebouw omvat een
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bedrijfsgedeelte (links) en een woongedeelte (rechts). Aan de achterzijde staat een
hoge schoorsteen, die na oorlogsschade is herbouwd in 1948. Na de sluiting van de
fabriek in 1953 heeft men aan de voorkant een lage aanbouw toegevoegd.

Elsloo
(gemeente Stein)
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen en gelegen aan de rand van het Maasdal
tegen de helling van het plateau van Schimmert. Het oorspronkelijk in het dal gelegen
gedeelte van het dorp verschoof vanwege de veranderende loop van de Maas in
oostelijke richting en kwam geleidelijk op de hoger gelegen Maasberg te liggen. In
1459 werd de kerk verplaatst. Eind 19de en begin 20ste eeuw vonden uitbreidingen
plaats langs de Koolweg, Stationsstraat en Heirstraat. Het meest westelijke deel van
het dorp moest wijken voor de aanleg van het Julianakanaal (1931-'34). Vervangende
woningbouw kwam tot stand aan de Jurgensstraat en de Julianastraat. Na de Tweede
Wereldoorlog is Elsloo in noordelijke richting sterk gegroeid. De dorpskern is een
beschermd gezicht.
Kasteel Elsloo (Maasberg 1). De oorspronkelijke, 12de-eeuwse, burcht van de
heren van Elsloo werd in de eerste helft van de 17de eeuw door de Maas overspoeld.
Restanten van deze burcht bevinden zich in de huidige Maasbedding. Hierna werd
het bij de burcht behorende panhuis (of brouwerij) tot kasteel verbouwd in opdracht
van graaf Nicolaas d'Arberg de Vallangin. Dit complex werd in 1835 en 1885
gedeeltelijk door brand verwoest. Het huidige als kasteel aangeduide complex bestaat
uit een langgerekt tweelaags pand met een ronde hoektoren en een achtergelegen
schuur. Deze voormalige dienstgebouwen kwamen tot stand tussen 1817 en 1835.
De neogotische hoektoren met kantelen heeft men in 1838 toegevoegd en bevat een
ronde torenkamer met neogotische betimmering en houten netgewelf. De aanwezige
wapenschilden van de familie De Geloes zijn in 1903 geschilderd door Duchateau.
De schuur dateert ook uit de eerste helft van de

Elsloo, Schippershuis

19de eeuw. Onderdeel van de langgerekte vleugel is de watermolen ‘De Slakmolen’
of ‘Kasteelmolen’. Deze korenmolen is een bovenslagmolen waarvan de molenvijver
wordt gevoed door de Slakbeek. Het in 1984-'86 gerestaureerde complex is thans als
hotel-restaurant in gebruik. Aan de zuidoostzijde ligt tegen de helling van het Maasdal
een tuin in rijpe landschapsstijl uit de eerste helft van de 19de eeuw, met daarin een
heemtuin uit 1972 naar plannen van P. Habets.
De R.K. St.-Augustinuskerk (Op de Berg 9) is een driebeukige kerk met rond
gesloten koor en een ingebouwde toren met klokkenverdieping met balustrade,
hoektorentjes en spits. Deze neoclassicistische kerk werd in 1848-'49 gebouwd naar
ontwerp van J.H.J. Dumoulin ter vervanging van een voorganger uit 1459. De in
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1862 toegevoegde klokkenverdieping van de toren bevat een door Joannes van Venlo
gegoten klok (1484). De kerk is in 1963-'65 gerestaureerd.
Het interieur wordt gedekt door gestukadoorde tongewelven. De kerk bezit een
romaans doopvont (circa 1200), een triomfkruis met corpus (circa 1500), een Annatrits
van de Meester van Elsloo (circa 1525) en beelden van St. Barbara (circa 1500) en
St. Catharina (circa 1525). Tot de inventaris behoren verder biechtstoelen (circa
1700) uit de voorm. jezuïetenkerk te Roermond, twee barokke zijaltaren (eerste helft
18de eeuw), een mogelijk door Mathias Soiron ontworpen preekstoel in Lodewijk
XVI-stijl (circa 1800) uit de St. Servaaskerk te Maastricht en een door Pereboom &
Leyser gebouwd orgel (1868).
Buiten tegen de kerk staan enkele 17de-eeuwse

Elsloo, Brouwerij Maasberg 6

grafkruisen. Op het kerkhof bevindt zich een neoromaanse mergelstenen grafkapel
van de familie De Geloes, gebouwd in 1849 boven de grafkelder van deze familie
in het koor van de oude kerk. Aan de achterzijde is de in vroege renaissance-vormen
gebeeldhouwde grafsteen ingemetseld van Conraet van Gavre († 1570), heer van
Elsloo. De pastorie (Op de Berg 8) is een tweelaags middenganghuis uit circa 1850
De R.K. kerk Maria Koningin van de Vrede (D. Verschureplein ong.) is een
driebeukige kerk met halfronde apsis en een kleine dakruiter, gebouwd in 1958-'59
naar ontwerp van S.J. Dings.
Het Schippershuis (Op de Berg 7) is een tweelaags dwars huis met souterrain,
uitgevoerd met maniëristische details in de Maaslandse bouwtraditie. Maasschipper
Jan Conincx, tevens handelaar in Naamse steen, liet het huis in de vroege 17de eeuw
bouwen, met hergebruik van de uit de tweede helft van de 16de eeuw daterende zijen achtermuren met mergelstenen speklagen van een voorganger. Aangrenzend werd
in de tweede helft van de 17de eeuw een eenlaags huis met souterrain gebouwd, dat
in de eerste helft van de 19de eeuw is verhoogd en verbreed. Op de Berg 6 is een
mergelgeel geschilderd drielaags dwars huis uit de tweede helft van de 19de eeuw
met links een verplaatste 18de-eeuwse poort. De panden Op de Berg 4-6 vormen
thans het Streekmuseum Schippersbeurs.
Woonhuizen. Het wit geschilderde, onderkelderde, diepe eenlaagspand Dorpstraat
28 stamt in de kern uit circa 1650. Uit de tweede helft van de 18de eeuw dateert de
rij wit geschilderde
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eenlaagshuizen Op de Berg 1-4, waarvan nr. 3 een 19de-eeuwse lijstgevel heeft en
de rondboogpoort van nr. 4 is dichtgemetseld. Het wit geschilderde dwarse drielaags
huis Maasberg 4-5 draagt de jaartalankers ‘1782’. De voorm. brouwerij Maasberg
6, een dwars tweelaags huis met kelder, heeft een ingangsomlijsting in Lodewijk
XV-stijl. Uit de eerste helft van de 19de eeuw is Maasberg 7, een L-vormig huis met
souterrain en gepleisterde topgevel. Interessante huizen uit de jaren twintig en dertig
van de 20ste eeuw zijn Stationsstraat 56 (1929; ontwerp H. Delsing), de villa 't
Kabinetje (Julianastraat 56; 1929), het huis Kaakstraat 52 (1931; H. Janssen), de
dubbele huizen Julianastraat 31-33 (1933; H. Erkens), het woon- en winkelpand
Stationsstraat 148 (1934) en Spoorstraat 3-5 (1937; H. Janssen).
Boerderijen. De L-vormige hoeve Dorpstraat 1 met vakwerkschuur bevat mogelijk
17de-eeuwse restanten maar is voorzien van een gevelsteen uit 1733. De gesloten
hoeve Dorpstraat 5 heeft mergel speklagen en de jaartalankers ‘1712’. Stationsstraat
57 is een boerderij uit 1907 met tweelaags dwars woonhuis en twee rondboogpoorten.
De O.L.-Vrouwe van Lourdeskapel (bij Raadhuisstraat 1) is een kleine, recht
gesloten, neogotische wegkapel uit circa 1885.
Catsop. Dorp met dries, gelegen ten zuiden van Elsloo. Markant op een
wegkruising staat de van 1848 daterende neoclassicistische Mariakapel (Daalstraat
1) met tentdak en dakruiter. De kapel bevat een in 1948 door H. Ritzen met
afbeeldingen van de legende van St. Winandus beschilderd koepelgewelf. Boerderijen.
De forse gesloten hoeve ‘Laathof’ (Op de Dries 2-4), met langgerekt tweelaags
woonhuis, is herbouwd na een brand rond 1900 en heeft een herplaatste gevelsteen
uit 1649. De moderne gesloten hoeve Daalstraat 45 dateert uit 1914. Het in 1922
opgetrokken tweelaags woonhuis Daalstraat 44 is ontworpen door H. Janssen.

Epen
(gemeente Gulpen-Wittem)
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen tegen de flank van het plateau van
Eperheide bij een herenhoeve. Het karakter van het in oorsprong agrarische dorp is
in de loop van de 20ste eeuw gewijzigd onder invloed van het toerisme.
De R.K. St.-Pauluskerk (Kapelaan Houbenstraat 3) is een eenbeukige kerk met
rond gesloten koor, aangebouwde sacristie en een half ingebouwde toren met
ingesnoerde naaldspits. Deze neoclassicistische kerk kwam in 1841-'42
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tot stand naar ontwerp van J.H.J. Dumoulin op de plaats van een romaanse voorganger.
De toren werd in 1847-'48 toegevoegd naar plannen van architect Lintzen. De sacristie
heeft een gevel met fronton en madonnabeeld. In 1932 kreeg het torenfront aan de
westzijde een uitbreiding met een voorbouw met ingangsportaal en nevenruimte naar
plannen van M. Clairfays. Het kerkinterieur wordt gedekt door stucgewelven. Tot
de inventaris uit circa 1843 behoren het neobarokke hoofdaltaar met altaarstuk, de
zijaltaren, de koorbanken en een communiebank. De gebrandschilderde glazen zijn
van H. Oidtmann (1894).
Het voorm. patronaatsgebouw annex bewaarschool (Wilhelminastraat
39/Heerstraat 7), thans bibliotheek en gemeenschapshuis, werd in 1934 gebouwd
naar plannen van M. Clairfays. Het in breuksteen opgetrokken pand heeft een
opvallende ronde hoektoren met koperen dak.
Woonhuizen en boerderijen. In Epen staan voornamelijk 18de-eeuwse
vakwerkpanden. De Tiendhof (Wilhelminastraat 10-12) behoorde oorspronkelijk bij
de abdij van Burtscheid (D). Het L-vormige boerderijcomplex bestaat uit een
tweelaags woongedeelte en een tot woonhuis verbouwde schuur. Wilhelminastraat
25 is een tweelaags vakwerkpand met gepleisterde bakstenen voorgevel (circa 1875).
De tot woonhuis verbouwde boerderij Boeienhof (Boeienstraat 1) heeft een evenwijdig
aan het woongedeelte geplaatste vakwerkschuur. Het dubbelpand Boeienstraat

Plaat bij Epen, Hoeve Dorpshof

6-8 is een gepleisterd vakwerkpand met bijbehorende vakwerkschuur (met
leemvullingen). Het langgerekt vakwerkhuis Kapelaan Houbenstraat 18 heeft bij de
ingang een versierd bovenlicht en bij de staldeur een dubbel getoogde bovendorpel,
met daarin een beeldnisje, een inscriptie en het jaartal ‘1766’. Tegen de gevel staat
een kruisbeeld. Kapelaan Houbenstraat 20-24 is een blokje van drie deels in vakwerk
uitgevoerde woningen. Het vakwerkpand Wilhelminastraat 5 heeft een nieuwe
bakstenen voorgevel. Tegen de zijgevel bevindt zich een uitgebouwde bakoven. Het
tweelaags vakwerkhuis Roodweg 12 heeft een oorspronkelijk als paardenstal bestemde
aanbouw uit 1801 en een vrijstaande vakwerkschuur. Julianastraat 6 is een L-vormige

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

vakwerkhoeve met een 19de-eeuws bakstenen woonhuis. Boven de huisdeur bevindt
zich een achthoekig venster met zonnemotief. Wilhelminastraat 9 is een gepleisterd
eclectisch pand uit circa 1900, voorzien van een middenrisaliet met schoudergevel
en decoratieve stucwerkomlijstingen.
De watermolen ‘Epermolen’ of ‘Wingbergermolen’ aan de Geul (Terpoorterweg
4), gelegen ten zuidoosten van Epen, werd in 1843 gebouwd als korenmolen. In 1914
heeft men het waterrad vervangen door een Francisturbine, waarbij het aanzicht van
het molengebouw werd gewijzigd. De molen is reeds geruime tijd buiten bedrijf.
Plaat. Dit gehucht ten zuiden van Epen is ontstaan in de middeleeuwen bij een
grotere (ontginnings)hoeve en is een beschermd gezicht. De grote hoeve Dorpshof
(Terzieterweg 2-4) stamt in de huidige vorm uit circa 1775. Het complex omvat
vakwerkschuren en -stallen op breukstenen onderbouw en een herenhuis met een
door geblokte lisenen gelede voorgevel en een middenrisaliet met fronton. De hoeve
behoorde oorspronkelijk bij een in 1289 vermeld kasteel, waarvan het plateau aan
de noordzijde van de binnenplaats mogelijk een restant is. De Wolfskuil (Terzieterweg
3) is een gesloten hoeve met 18de-eeuwse vakwerkschuren en een bakstenen
woonvleugel uit het begin van de 19de eeuw. Het jaartal 1850 op een hardstenen
omlijsting verwijst naar een verbouwing. Rond een verhoogd erf liggen het
vakwerkhuis Terzieterweg 6, met verbouwde losse vakwerkschuur, en het langgerekte
vakwerkpand Terzieterweg 8-10. Het laatste heeft op een balkstuk het jaartal 1743
(nr. 8) en op een geprofileerde bovendorpel het jaartal 1757 (nr. 10). Plaatweg 2 is
een langgerekte hoeve met een middendeel in vakwerk - een versierde bovendorpel
meldt het jaartal 1678 - en een bakstenen schuur. De hoeve Vernelsberg (Plaatweg
3) bezit een driehoekige binnenplaats. De in breuksteen opgetrokken westvleugel is
aan de binnenplaatszijde gedateerd ‘1767’. De aansluitende bakstenen woonvleugel
kreeg de huidige vorm na 1850. De watermolen ‘Volmolen’ aan de Geul (Plaatweg
1) is een middenslagmolen die oorspronkelijk deel uitmaakte van een lakenfabriek
van Carl Theodor Arnold von Clermont. Nadat dat bedrijf in 1867 door brand was
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verwoest, heeft men de molen in 1882 ingericht als korenmolen. Na een brand in
1973 is de molen gerestaureerd in 1977. Hierbij maakte men gebruik van onderdelen
van de Eikendermolen uit Heerlen.
Diependal. Dit gehucht ten zuiden van Epen is ontstaan in de middeleeuwen bij
een grotere (ontginnings)hoeve en is een beschermd gezicht. De bebouwing bestaat
voornamelijk uit 18de-eeuwse vakwerkpanden, waarvan de schuren thans veelal tot
woonhuis zijn verbouwd. Diependalsweg 1 is een langgerekt vakwerkhuis met stal
en vrijstaand bakhuis van vakwerk. Het complex Diependalsweg 3-7 bestaat uit
enkele aan elkaar gebouwde vakwerkhuizen, die gedeeltelijk in baksteen zijn
vernieuwd en vergroot. Diependalsweg 2-4 is een tweelaags vakwerkhoeve op
breukstenen onderbouw. Het pand is in de 19de eeuw in baksteen verlengd. De wit
geverfde hoeve Diependalsweg 6 heeft een nieuw voorhuis. Diependalsweg 8 is een
vakwerkhuis met aangebouwde bedrijfsruimte en een losse vakwerkschuur met hoge
plint van breuksteen. Van het U-vormige vakwerkcomplex Diependalsweg 9-11 is
het woonhuis (nr. 9) gedateerd ‘1704’. De aan St.-Genoveva gewijde wegkapel
(tegenover Diependalsweg 7) is in 1947 opgetrokken in breuksteen naar ontwerp
van H.J.A. Koene.
Terziet. Dit gehucht ten zuiden van Epen heeft zich mogelijk ontwikkeld bij de
huidige hoeve De Schever (Kuttingerweg 2a). Deze boerderij omvat een tweelaags
bakstenen huis uit 1765, met breukstenen plint en hardstenen vensteromlijstingen,
en enkele bedrijfsgebouwen in vakwerk. Voorbeelden van hoofdzakelijk 18de-eeuwse
vakwerkpanden met lagere bedrijfsgedeelten zijn Kuttingerweg 6-8 (nr. 8 toont op
een gesneden bovendorpel het jaartal ‘1707’) en Kuttingerweg 5a met een in baksteen
vernieuwde topgevel. Het pand Kuttingerweg 7 is deels in vakwerk en deels in
breuksteen en baksteen opgetrokken. Terzieterweg 7 is een hoeve met binnenplaats,
deels in vakwerk en deels in baksteen uitgevoerd. Andere interessante panden aan
dezelfde weg zijn Terzieterweg 9, een langgerekt vakwerkpand met vrijstaand
vakwerkbakhuis, Terzieterweg 14 (inscriptie 1765) en Terzieterweg 28. Het laatste
is een groot vakwerkpand op breukstenen plint met een lage verdieping en een dwars
geplaatste, in baksteen verlengde vakwerkschuur. Van het vakwerkhuis Terzieterweg
46 zijn de oude vensters voorzien van diefijzers. In de voorkamer bevindt zich een
schouw uit circa 1750. De wegkapel (bij Terzieterweg 36) dateert uit 1939.
Eperheide. In dit ten westen van Epen gelegen gehucht staan enkele
vakwerkpanden, zoals het dwarse pand Julianastraat 35a, waarvan de verdieping
het jaartal ‘1676’ draagt, en het aansluitende 18de-eeuwse L-vormig pand
Julianastraat 37, dat onlangs is hersteld. Uit de 19de eeuw dateren het langgerekte
vakwerkhuis Julianastraat 40-42 met een geschoord dakoverstek en een bakstenen
topgevel en het vakwerkuis Julianastraat 50. Het 18de-eeuwse complex Beatrixweg
8-14 bestaat uit een diep en een L-vormig vakwerkhuis met eindgevel en breukstenen
plint (nrs. 8 en 10) en een langgerekt tweelaags vakwerkpand met kloostervensters
(nrs. 12-14).

Eygelshoven
(gemeente Kerkrade)

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen op de westflank van het dal van de Worm.
Op de hoogste plek bouwde men in de 11de eeuw een parochiekerk. Vanaf de 16de
eeuw verdichtte de kern zich enigszins. Toen in 1899 twee slapende mijnconcessies
overgingen aan de particuliere mijnonderneming Laura en Vereeniging, werden aan
de oostzijde in het Wormdal de particuliere kolenmijnen Laura (1900) en Julia (1920)
aangelegd (gesloten 1974). Aan de west- en zuidzijde van het dorp werden enkele
mijnwerkerskolonies gerealiseerd.
De oude R.K. St.-Johannes de Doperkerk (Kerkberg 1) is een kleine driebeukige
hallenkerk met driezijdig gesloten koor en een ongelede toren met ingesnoerde spits.
Het in Kunradersteen uitgevoerde deel van de toren stamt mogelijk uit de 11de eeuw.
Waarschijnlijk kort na 1513 heeft men de toren in baksteen verhoogd. Bij herstellingen

Eygelshoven, Oude R.K. St.-Johannes de Doperkerk

in 1807 en 1820-'23 kreeg de toren een westingang en een nieuwe spits. Van de kerk
dateert het laat-gotische koor van 1507, het laat-gotische schip werd kort na 1513
gebouwd. In 1614 zijn de gewelven en de kap van het schip vernieuwd. De huidige
kruisgewelven in het schip en het koor dateren van 1749. In de 18de-eeuw heeft men
de sacristie vernieuwd. De in 1921 gesloten kerk is na restauratie in 1939-'40 als
devotiekapel in gebruik genomen.
De nieuwe R.K. St.-Johannes de Doperkerk (Portbeemden ong.) is een kruiskerk
met halfronde apsis en een toren op de zuidelijke transeptarm. Deze kerk in
expressionistische vormen kwam in 1921-'22 naar plannen van A.J.N. Boosten en J.
Ritzen tot stand in mergelsteen op een onderbouw van Nivelsteinersteen. De
rondboogportieken van de entreepartij worden geflankeerd door sculpturen van de
vier evangelisten. Aan de voorzijde van de kerk bevindt zich een bordes met keermuur
en aan de achterzijde een kooromgang in baksteen. Tot de inventaris behoren een
reliekbuste van St. Johannes de Doper (15de eeuw) geflankeerd door sculpturen van
de vier evangelisten (G. Eggen; 1951) en elf banken, twee koorbanken en een
biechtstoel (alle begin 19de eeuw). De glas-in-loodramen zijn vervaardigd door H.
Jonas (circa 1939) en Ch. Eyck (circa 1948). Voor de kerk staat een beeld van de H.
Barbara (G. Eggen; 1952), beschermheilige van de mijnwerkers.
Boerderijen. Het deels nog in vakwerk uitgevoerde woonhuis van de hoeve
Laurastraat 21 dateert waarschijnlijk van 1631. De gesloten herenhoeve
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Laethof (Putstraat 17) uit 1764 (jaartalankers) heeft een tweelaags woonhuis met
hardstenen segmentboogvensters en een grote inrijpoort. Van hetzelfde type is de
boerderij Huis Henckens (Torenstraat 2). Deze is gedateerd ‘1796’ (jaartalankers).
Het jaartal staat ook op de sluitsteen met initialen van de in zandsteen omlijste
woonhuisdeur met snijraam in Lodewijk XV-stijl. De gesloten hoeve Valkenberg
(Torenstraat 12) dateert van 1797. Naast de poortdoorgang bevinden zich drie
hardstenen schietgaten.
Woonhuizen. Rond de oude St.-Johannes de Doperkerk staan enkele, deels in
vakwerk uitgevoerde, 18de-eeuwse woonhuizen, zoals Kerkberg 3, 9, 11 en 13. Het
herenhuis Veldhofstraat 19 werd gebouwd rond 1900.
De particuliere mijnmaatschappij Laura & Vereeniging liet veel woningen bouwen
in Eygelshoven. De dubbele beambtenwoningen Laurastraat 60-82 (1901) zijn
ontworpen door het eigen bouwbureau en hebben rijke baksteendecoraties en
gepleisterde gevelvlakken. De woninggroep De Hopel (Meesstraat e.o.) werd in
1906-'10 gerealiseerd, deels naar plannen van A. Reichpietsch, met oorspronkelijk
47 mijnwerkerswoningen in 12 verschillende typen. De woningen zijn wit gesausd.
Die aan de Meesstraat hebben opvallende klokgevels. K. Bonekamp leverde het
ontwerp voor de dubbele opzichterswoning Veldhofstraat 81-83 (1917). De
opzichterswoningen St.-Janstraat 3-13 (1922) zijn door A. Bartels ontworpen met
rationalistische

Eygelshoven, Villa Pierre

elementen en met op de hoek een woonwinkelpand. Opvallend zijn de natuurstenen
basementen en omlijsting bij enkele woningen. De terugliggende gevels zijn op de
verdieping gepleisterd, de topgevels zijn voorzien van siermetselwerk. De voor de
hoofdingenieur bestemde woning St.-Janstraat 15 werd in 1925 gerealiseerd. De
eveneens in 1925 gebouwde dubbele ingenieurswoning Rimburgerweg 3-5 is door
P. Jaspar ontworpen in Engelse landhuisstijl met vakwerkbetimmering in de
geveltoppen. Verder staan er verschillende opvallende villa's en landhuizen langs de
Veldhofstraat, zoals Veldhofstraat 117-119 (1926; ontwerp F.P.J. Peutz), Veldhofstraat
121 (M. Schillings) en Veldhofstraat 129 (J.A. Wiegerinck en J. Visser).
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Villa Pierre (Torenstraat 28) werd in 1901 gebouwd voor R. Pierre, directeur van
de mijnmaatschappij Laura & Vereeniging. Deze grote wit gepleisterde villa vertoont
op Duitse voorbeelden gebaseerde eclectische pleisterdecoraties en rijke
jugendstil-motieven, onder andere op de in- en uitgezwenkte topgevel, die mijnarbeid
symboliseren. In 1929 werd het pand in gebruik genomen als hoofdkantoor van de
mijnmaatschappij. In 1937 heeft men een forse drielaags achteruitbouw gerealiseerd.
Het huis staat op een geaccidenteerd terrein met parkachtige tuin. De directe omgeving
is in 2001 omgebouwd tot een appartementencomplex.
Het winkelpand Kleine Stegel 1 is rond 1928 in zakelijk-expressionistische vormen
gebouwd. Dit drielaags hoekpand heeft een opvallend trapportaal met verticale
glas-in-loodvensters.

Eys
(gemeente Gulpen-Wittem)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen aan de Eyserbeek bij een kruispunt van wegen.
Vanaf de 14de eeuw tot 1732 was het een Vrije Rijksheerlijkheid en daarna onderdeel
van de heerlijkheid, later gemeente, Wittem (tot 1982). Na de Tweede Wereldoorlog
is Eys een langgerekt dorp geworden tussen de Eyserbeek en de Hoebigerweg en is
het vastgegroeid aan de kern Overeys.
De R.K. St.-Agathakerk (Grachtstraat 2) is een zaalkerk voorzien van een smaller
koor met aangebouwde kleine sacristie, dwarsbeuken en een half ingebouwde toren
met lantaarn en knobbelspits. De kerk werd in 1732-'34 gebouwd in sobere barokstijl
naar ontwerp van Johann Conrad Schlaun in opdracht van Ferdinand von Plettenberg,
ter vervanging van een in 1745 afgebroken 12de-eeuwse kerk. De twee zijruimten
aan weerszijden van het koor werden in 1934-'35 toegevoegd naar ontwerp van M.N.
Ramakers. In 1947 heeft men de oorlogsschade hersteld en in 1982-'83 is de kerk
gerestaureerd. Het interieur is wit gestukadoord. De kerk bevat een vermoedelijk
11de-eeuws hardstenen doopvont. De verder voor het grootste deel 18de-eeuwse
inventaris bestaat uit een barok hoofdaltaar met altaarstuk (Christus in Gethsemane),
twee zijaltaren, een preekstoel, twee biechtstoelen (1752) en twee koorbanken. Op
de orgelgalerij met ionische zuilen staat een door de Gebr. Müller gebouwd orgel
(1844, gerestaureerd 1961).

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

113

Eys, R.K. St.-Agathakerk

Op het kerkhof bevinden zich enkele stenen grafkruisen of graftekens, waaronder
een grafkruis met calvarievoorstelling voor Reinert Hamers († 1672). De pastorie
(Wezelderweg 14) is een tweelaags pand uit circa 1825, uitgevoerd in Kunradersteen
met hardstenen vensteromlijstingen. Het linkergedeelte dateert uit 1907 (het jaartal
staat op een gevelsteen).
Kasteel Goedenraad (Mr.dr. Froweinweg 61-65, Overeys) wordt voor het eerst
in de 14de eeuw vermeld. Het huidige wit gepleisterde hoofdgebouw in Lodewijk
XVI-stijl kwam echter tot stand bij de herbouw, die vanaf 1777 voor Rudolf baron
von Geyer Schweppenburg werd uitgevoerd. Egidius Leonard baron von Thimus,
die in 1781 eigenaar werd, voltooide de herbouw. Het gebouw heeft aan de
binnenplaatszijde een licht risalerende drielaags middenpartij bekroond door een
fronton en een koepeldak met lantaarn. Rond 1888 heeft men het hoofdgebouw aan
de zuidzijde vergroot met een langwerpige vleugel en aan de oostkant met een vierkant
hoektorentje met koepeldak en knobbelspits. Tevens kreeg het hoofdgebouw toen
aan de oostzijde een eclectische voluutgevel. In 1917 kwam het in bezit van F.K.Th.
Frowein, die het inwendig liet aanpassen.
De nederhof aan de westzijde bestaat uit een U-vormige hoeve in Kunradersteen
uit de tweede helft 18de eeuw. De westvleugel is voorzien van de jaartalankers ‘1764’
en heeft een verhoogde middenpartij met poortdoorgang, die aan de buitenzijde wordt
bekroond door een fronton met het alliantiewapen van Egidius Leonard von Thimus
en Anna von Strauch. Aan de binnenplaatszijde is de middenpartij uitgevoerd met
een classicistische omlijsting met fronton.
Oorspronkelijk bezat het park een laat-classicistische geometrische aanleg met
een zichtkanaal. In de 19de eeuw werd deze aanleg veranderd in de landschapsstijl.
Aan weerszijden van het huis kwamen beschutte zijtuinen tot stand. Frowein liet
vanaf 1917 veranderingen aanbrengen in een toen gangbare decoratieve tuinstijl met
geometrische vormen en vormsnoeiwerk. In de achtertuin zijn drie nagenoeg gesloten
cirkels van taxus aangeplant die zorgen voor een bijzonder perspectivisch effect.
Rond 1975 zijn veranderingen en herstellingen uitgevoerd naar plannen van
tuinarchitect W.J.A. Snelder.
Woonhuizen. Het dorp heeft enkele 18de-eeuwse woonhuizen in Kunradersteen,
bijvoorbeeld het wit geverfde complex Kelderweg 2-6, met koetspoort naar de gesloten
binnenplaats, St.-Agathastraat 3, met een beeldnisje boven de ingang, en het
boerenhuis Mr. dr. Froweinweg 20 met dichtgemetselde koetspoort (sluitsteen
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‘1806’). Wezelderweg 1 is een blokvormig gepleisterd pand uit circa 1850 met
hardstenen vensteromlijstingen. Het uit 1911 (gevelsteen) daterende grote tweelaags
pand Grachtstraat 33 is voorzien van neorenaissance-details en een houten portaal
in chaletstijl. St.-Agathastraat 1 is een 19de-eeuws dwars tweelaags huis met
mansardedak, rustica stucwerk en een houten veranda. Het aangrenzende
bedrijfsgebouw, bedoeld als autogarage en magazijn voor graanhandel, kwam tot
stand in 1922 naar ontwerp van J. Lemmens voor H. Engelen Lennartz, zoals ook
het opschrift op de gepleisterde band vermeldt.
Boerderijen. Van de 18de-eeuwse gesloten hoeve Mr. dr. Froweinweg 53 is het
voorste (oudste) gedeelte in Kunradersteen opgetrokken en het achterste gedeelte in
baksteen. De poortmuur met zadeldakje bevat een rondboogpoort voorzien van een
sluitsteen met inschrift en de jaartalankers ‘1792’. Wittemerweg 8-10 is een gesloten
hoeve in Kunradersteen, bestaande uit een hoge achtervleugel met schuur en woning
(deels gemoderniseerd) en lagere bedrijfsvleugels. De binnenplaats is toegankelijk
via een poort met zadeldakje. Tussen een grote schuur aan de oostzijde en de hoeve
bevindt zich een tweede rondboogpoort, die toegang geeft tot het tussenliggende erf.
De Hoeve Vogelzang (Mr.dr. Froweinweg 67) wordt

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

114

Eys, Wegkapel Wittemerweg

voor het eerst vermeld in 1539. In de huidige vorm is het een gesloten hoeve met
een woonhuis uit circa 1870 en bedrijfsgebouwen in Kunradersteen uit 1727
(jaartalankers). De gesloten hoeve Eyserhof (Wittemerweg 7) heeft een
laat-middeleeuwse oorsprong, maar is in de huidige vorm grotendeels 19de-eeuws.
Uit de 18de eeuw stamt een schuur in Kunradersteen met aan de binnenplaatszijde
vernieuwde bakstenen topgevels. De Kastanjehof (Mr.dr. Froweinweg 58) heeft een
woongedeelte met neorenaissance-details (circa 1915) en een ouder bedrijfsgedeelte
in Kunradersteen. Wittemerweg 27-29 is een L-vormig complex in Kunradersteen
met koetspoort, en Wezelderweg 10-12, een 19de-eeuwse hoeve bestaande uit een
woonhuis en schuur, beide in Kunradersteen aan weerszijden van de hof.
Het voorm. stationsgebouw (Wittemerweg 5) is een deels wit gepleisterd
eenlaagspand uit 1901, momenteel ingericht als woonhuis. Het dient als halteplaats
van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM).
De viaducten over de spoorlijn Maastricht-Aken bij de Goedenraadsbergweg en
de Piepertbroekweg zijn in gewapend beton uitgevoerde boogbruggen uit 1906. Ze
zijn vermoedelijk ontworpen door G. Kuypers en uitgevoerd door de Hollandsche
Maatschappij tot het maken van werken in Gewapend Beton.
De wegkapel aan de Wittemerweg (tegenover nr. 7) is opgebouwd in
Kunradersteen. De kapel stamt in oorsprong uit 1696, maar is in 1905 herbouwd.
Het H. Hartbeeld aan de Kromhagerweg (bij nr. 1) dateert uit 1919.
Trintelen. Gehucht ten noorden van Eys. Deels in Kunradersteen, deels in vakwerk
uitgevoerd is de gesloten hoeve Trintelerhof (Eyserweg 2) met een dwarsdeelschuur
uit 1724 (jaartalankers), een stalvleugel uit 1741 (jaartalankers) en een bakstenen
woongedeelte (uitgebreid 1958). Eyserweg 1 is een 19de-eeuwse boerderij in
Kunradersteen met bakstenen vensteromlijstingen en lateien en dorpels van hardsteen.
Tegenover Eyserweg 4 bevinden zich een waterput met een in 1982 herbouwd puthuis
en een hardstenen wegkruis uit 1902. Nabij de kruising Eyserweg-Mingersborgerweg
staan een aan Maria gewijde breukstenen wegkapel uit 1939 en een hardstenen
wegkruis uit 1902.

Geleen
(gemeente Sittard-Geleen)
Dorp met een stedelijk karakter (vlek), ontstaan uit drie aan de rand van de Graetheide
gelegen middeleeuwse dorpen: Geleen, Krawinkel en Lutterade. De voor het eerst
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in 1148 vermelde oudste nederzetting - nu Oud-Geleen genoemd - bevindt zich aan
de oostzijde bij de huidige R.K. St.-Marcellinus en St.-Petruskerk en ten noorden
van de voormalige Keutelbeek (nu Peschstraat), die uitkwam in de Geleenbeek. Deze
tot het Land van Valkenburg behorende nederzetting breidde zich vanaf de 16de
eeuw uit langs de Peschstraat en de Jodenstraat. Van het aan de noordwestzijde
gelegen 13de-eeuwse dorp Lutterade zijn thans de Geenstraat en de Groenstraat nog
herkenbaar. Het oudste gedeelte van het ten zuidwesten van Lutterade gelegen
middeleeuwse wegdorp Krawinkel bevond zich ter plaatse van de huidige driehoek
Gerardusstraat, Hofstraat en Cornelisstraat. Ten zuiden hiervan lag een gedeelte van
Neerbeek, dat vanaf 1661 als Spaans Neerbeek tot Geleen behoorde.
Ondanks de aanleg van de rijksweg Maastricht-Roermond (1843-'45) en de
spoorlijn Roermond-Maastricht (1865-'66) aan weerszijden van Krawinkel en
Lutterade en de spoorlijn Sittard-Heerlen (1896) aan de oostzijde van Oud-Geleen
wijzigde de oude structuur van de wegdorpen tot circa 1920 niet ingrijpend. Voor
de bouw van de Staatsmijn Maurits (na 1915) moest echter het ten westen van de
spoorlijn Roermond-Maastricht gelegen gedeelte van Krawinkel wijken. De mijnbouw
leidde tot een sterke groei van Geleen. Op basis van een uitbreidingsplan uit 1920
van J.Th.J. Cuypers werd de open ruimte tussen de drie kernen geleidelijk bebouwd
en als centrum ontwikkeld. Als eerste kwam in 1922 een nieuw raadhuis met
marktplein tot stand. Vervolgens lag het accent op de woningbouw en ontstond aan
de noordoostzijde onder meer de mijnkolonie Lindenheuvel.
Na de Tweede Wereldoorlog zette de groei door, in eerste instantie op basis van
een uitbreidingsplan uit 1938 van J. Froger en vooral door ontwikkeling van het
gebied nabij het raadhuis en het stadscentrum. Het gebied tussen Lindenheuvel en
de spoorlijn Roermond-Maastricht werd ook bebouwd. Het uitbreidingsplan
Geleen-Zuid kwam tussen 1956 en 1961 in fasen tot stand naar ontwerp van M.P.J.H.
Klijnen. Na de mijnsluiting in 1965 zijn de oude mijngebouwen
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Geleen, St.-Janskluis

verdwenen en gaandeweg vervangen door een omvangrijk industrieel complex met
chemische fabrieken van ‘Dutch State Mines’ (DSM).
De R.K. St.-Marcellinus en St.-Petruskerk (Leurstraat 1, Oud-Geleen) is een
driebeukige kruisbasiliek met driezijdig gesloten koor en een half ingebouwde toren
van drie geledingen met ingesnoerde spits. De grotendeels in mergel opgetrokken
toren dateert mogelijk uit 1504. De bijbehorende kerk, met een koor uit 1643, werd
in 1862 gesloopt en vervangen door een driebeukige neogotische basiliek naar een
ontwerp van C. Weber. In 1956-'57 is de kerk gerestaureerd en vergroot met een
dwarsschip en een doopkapel naar plannen van H.J. Palmen. De toren is in 1959-'60
gerestaureerd. Het kerkinterieur wordt gedekt door gestukadoorde houten
kruisribgewelven. Er is een hardstenen doopvont uit 1622, geschonken door Arnold
IV Huyn († 1624). Bij de kerk staat een waarschijnlijk van 1874 daterende neogotische
kapel met calvariegroep, gebouwd voor burgemeester J.M.H. Smeets. Kerk en kapel
zijn in 1988-'89 onder leiding van P. Satijn gerestaureerd.
De pastorie (Leurstraat 5) en de kapelanie (Jodenstraat 2) werden in 1923 gebouwd
naar ontwerp van P. Donders en P. Schols. Het H. Hartbeeld (bij Leurstraat 1) is in
1930 door atelier Ramakers vervaardigd. Het toont een mijnwerkersgezin dat onder
de bescherming van het H. Hart van Jezus wordt gesteld.

Geleen, R.K. St.-Augustinuskerk

De St.-Janskluis (bij Kluis 3, Krawinkel) is een driezijdig gesloten kapel met
mergelstenen banden en een dakruiter boven de sluiting. De kapel werd gebouwd in
1699 in opdracht van Maria Dorothea von Dietrichstein - von Salm als hospitaal met
kapel gewijd aan St. Lazarus. De dakruiter dateert mogelijk uit de tweede helft van
de 18de eeuw. Tussen 1722 en 1912 is het in gebruik geweest als kluizenaarswoning
met kapel. Er zijn restauraties uitgevoerd in 1936-'38 en in 1985.
Het voorm. patronaatsgebouw (Groenseijckerstraat 25-27) is een langgerekt pand
uit 1918-'19 met tot topgevels opgetrokken hoekrisalieten. Gelijktijdig gebouwd is
de voorm. kapelanie (Groenseijckerstraat 21-23), een dwars huis met een tot topgevel
opgetrokken middenrisaliet.
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Het zusterklooster MSC (Molenstraat 44) is een L-vormig pand met middenrisaliet
en aan de achterzijde een haaks geplaatst schoolgedeelte, gebouwd rond 1930 in
traditionalistische vormen.
De R.K. St.-Augustinuskerk (bij Prins de Lignestraat 31) is een driebeukige
kruisbasiliek voorzien van een recht gesloten koor met crypte en zijkoren, en een
dubbeltorenfront met ongelede zadeldaktorens. De zijbeuken hebben een reeks
zadeldaken met topgevels. De kerk werd in 1933-'34 gebouwd in traditionalistische
vormen naar ontwerp van J.Th.J. & P. Cuypers ter vervanging van een voorganger
aan de Groenseykerstraat uit 1863. Het interieur wordt gedekt door houten
spitsbooggewelven. Het door F.B. Loret Vermeersch gebouwde orgel (1863), met
een neogotisch front van de firma Maarschalkerweerd & Zn. (1904), staat sinds 1967
in Geleen. De kruiswegstaties zijn vervaardigd door A. en P. Windhausen (1922),
de glas-in-loodramen (1935) door glazenier J. Postmes.
De pastorie (Prins de Lignestraat 31) is gelijk met de kerk gebouwd. De in
traditionalistische stijl uitgevoerde kapelanie (Prins de Lignestraat 20) dateert uit
1936.
De voorm. R.K.H. Hart van Jezuskerk (Rijksweg Noord 33) is een eenbeukige
kruiskerk met zijgangen, hoger onderkelderd koor met zijgangen, dakruiter en
vijfzijdige apsis. De vanwege de ‘Kulturkampf’ uit Duitsland verdreven Ongeschoeide
Karmelieten kwamen in 1875 naar Geleen, waar zij in 1879-'80 een klooster bouwden
en een kapel, die in 1904 werd vergroot. De huidige kerk kwam in 1935-'36 tot stand
in traditionalistische vormen naar ontwerp van P.A. Schols. De gewelfschildering
in het koor en een de glas-in-loodramen zijn ontworpen door R. Smeets en J.
Verheyen. Het klooster en de kapel zijn in 1967 gesloopt; de kerk is sinds 2000 buiten
gebruik.
De R.K. kerk Christus Koning (bij Kluis 19) is een driebeukige basilicale
kruiskerk met halfronde apsis, een forse vieringtoren en een terzijde geplaatste
achtzijdige doopkapel. Deze kerk werd in 1952-'53 gebouwd naar ontwerp van H.
Koene. Het interieur wordt gedekt door een vlak balkenplafond. De inventaris is ook
door Koene
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ontworpen. De keramische kruiswegstaties zijn vervaardigd door E. Laudy.
De R.K. kerk Verrijzenis van Onze Heer Jesus Christus (Potterstraat ong.) is
een moderne, recht gesloten, driebeukige kerk met kleine open dakruiter, gebouwd
in 1960 als noodkerk naar ontwerp van M.G.E. Hoen.
Het raadhuis (Markt 1) is een blokvormig drielaags gebouw uit 1922 voorzien
van een dakruiter en een breed middenrisaliet met overdekt bordes. J.Th.J. en P.
Cuypers maakten het ontwerp in Nieuw-Historiserende stijl. Het carillon is van de
Engelse firma Gillett en Johnston (1929). De langgerekte achteraanbouw uit 1977-'79
is ontworpen door J.J.G. Zöllner. Voor het raadhuis staat het door P. Roovers in de
vorm van een fontein ontworpen Wilhelminamonument (1958). Uit een rond bassin
rijst een zuil op met daarop een bronzen beeld van koningin Wilhelmina geflankeerd
door een mijnwerker en een landbouwer.
Scholen. De voorm. openbare lagere school (Groenseijckerstraat 30) is een
langgerekt eenlaagspand met neorenaissance-trapgevels. Het linker deel werd in
1915 als drieklassige school gebouwd en in 1920-'21 uitgebreid met drie lokalen.
Van 1928 tot 1972 was het gebouw in gebruik als R.K. jongensschool

Geleen, Raadhuis en Wilhelminamonument

St. Augustinus. De onderwijzerswoning (Groenseijckerstraat 32) is een blokvormig
pand uit 1915. De voorm. R.K. St.-Antoniuskleuterschool (Leurstraat 3), een tweelaags
pand uit circa 1925, heeft in een nis boven de ingang een Antoniusbeeld van atelier
Ramakers.
Huis Maes (Leurstraat 4, Oud-Geleen) is een tweelaags dwars huis met
mergelstenen speklagen. Het noordelijke gedeelte stamt in de kern uit de 16de eeuw
en werd gebouwd voor de familie Beltgens. Lemmen Maes breidde het in 1623 in
zuidelijke richting uit. De oorspronkelijke haakse noordvleugel is rond 1900 voor
de familie Ramakers vervangen door het huidige tweelaags huis Leurstraat 6.
Huis Corten of Drossaardhuis (Geenstraat 34-36, Lutterade) was aanvankelijk
een gesloten hoeve, waarvan alleen het forse tweelaags woonhuis en de haakse
eenlaags poortvleugel met verhoogd middendeel met fronton nog bestaan. De
jaartalankers ‘1(7)44’ en ‘1751’ verwijzen respectievelijk naar de jaren waarin de
voorganger afbrandde en het nieuwe huis werd gebouwd in opdracht van Reinier
Corten - drossaard vanaf 1753 - en Petronella Gadé.
Woonhuizen. Een 17de-eeuwse kern heeft Huis du Prez (Marcellienstraat 10),
een L-vormig pand met poort en aan de binnenplaats in vakwerk uitgevoerde
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Geleen, Huis Corten of Drossaardhuis

delen. De voorgevel is in de 19de eeuw gepleisterd. Het wit geschilderde hoekpand
Pieterstraat 2 met gezwenkte topgevel werd in 1753 gebouwd in opdracht van Joannes
Vroemen en Catharina Dullens. Siersmeedwerk en een gevelsteen tonen de wapens
van de familie Dullens, de initialen J.V. en het bouwjaar. Andere in de kern
18de-eeuwse huizen zijn het gepleisterde pand Pieterstraat 17-19, met de jaartalankers
‘1777’ en een poort, en Jodenstraat 5-7, dat in opdracht van burgemeester Jan Matthijs
Luyten in 1799 een nieuwe voorgevel met poort kreeg en waarvan het linker gedeelte
rond 1905 van een pleisterdecoratie is voorzien. Voorbeelden van gepleisterde
eclectische huizen uit circa 1880 zijn Marcellienstraat 17 en 19. Het wit geschilderde
huis Stationstraat 17-18 draagt de jaartalankers ‘1895’. Enkele panden met een
oudere kern zijn begin 20ste eeuw van een eclectische pleisterdecoratie voorzien,
zoals rond 1913 de huizen Marcellienstraat 1 en 11 en in 1914 het huis Peschstraat
19-23 (1859), met poortdoorgang in het midden.
Uit de vroege 20ste eeuw dateren het huis Peschstraat 40 (circa 1900), met
neorenaissance-elementen en een verhoogd middenrisaliet, de vrijstaande L-vormige
villa Rijksweg Noord 114 (circa 1905), opgetrokken met chaletstijlen
neorenaissance-elementen, en het huis Marcellienstraat 16 (1906) met inrijpoort.
De vrijstaande villa Villa Cantemerle (Jodenstraat 3), voorheen ‘Villa Nova’, werd
in 1910 gebouwd voor schoolhoofd S. Bemelmans naar een ontwerp met
chaletstijl-elementen van N. Ramakers. De panden Groenstraat
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Geleen, Villa Cantemerle

95-97 werden in 1918 gebouwd als gemeentelijke dienstwoningen met
arrestantenlokaal naar ontwerp van J. Bemelmans. De rij wit geschilderde huizen
Rijksweg Zuid 194-210 (1921), voorzien van risalieten en mansardedaken, is
ontworpen door L. Gilissen. Molenstraat 41 (1925) is een wit geschilderd tweelaags
huis met haakse bouwdelen naar ontwerp van H. Schols. Dankzij de Staatsmijn
Maurits groeide Geleen sterk vanaf de jaren twintig van de 20ste eeuw. Van de vele
bij de mijn in het Mauritspark gebouwde beambtenwoningen resteren er achttien uit
1926 in blokken van twee en drie woningen. Het betreft de door A.J.N. Boosten
ontworpen opzichterwoningen Mauritspark 4-5, 6-8, 22-23 en 24-25 en de
hoofdopzichterwoningen Mauritspark 28-29 en 30-31. In 1927 ontwierp Boosten in
opdracht van de Stichting ‘Thuis Best’ voor ‘Ons Limburg’ het traditionalistische
woningcomplex Prins de Lignestraat 4-18 en 5-27 voor beambten van de Staatsmijn.
In 1938 kwamen als ingenieurswoningen de villa's Beatrixlaan 2-4, Irenelaan 2-6
en Beatrixlaan 7 tot stand naar ontwerp van architect met de initialen B.G. van het
bouwbureau van de Staatsmijnen.
Veel van de in het interbellum gebouwde huizen zijn in meer of mindere mate
door het expressionisme beïnvloed. Interessante voorbeelden zijn de dubbele huizen
Mauritslaan 13-15 (1922) en Graaf Huynlaan 10-12 en 11-13 (1927-'28), alle
ontworpen door P.

Geleen, Woonhuis Graaf Huynlaan 19

Donders, en het vrijstaande zakelijk-expressionistische huis Graaf Huynlaan 19
(1925) naar ontwerp van J. Prummel voor R. Dunning. Verder ontwierp J. Philips
enkele huizen met expressionistische elementen, zoals bijvoorbeeld Mauritslaan
61-63 (circa 1930), Groenstraat 99-105 (1930), Mauritslaan 6 (1932) en de villa
Rijksweg Noord 57 (1933). Van de hand van de Geleense architect H. Schols zijn
diverse huizen met zakelijk-expressionistische elementen, zoals het dubbele huis
Agnes Printhagenstraat 27-29 (1932), de villa Jodenstraat 27 (1935), het dubbele
huis Kummenaedestraat 19-21 (1936), de huizen Norbertijnenstraat 38-46 (1935-'36),
Norbertijnenstraat 60-62 (1937) en het vrijstaande huis Kummenaedestraat 92 (1937).
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Andere voorbeelden met expressionistische elementen zijn Mauritslaan 34-36
(1935) en Past. Vonckenstraat 110 (1936), alle naar plannen van A. Jeurissen,
Kummenaedestraat 94 (1936; B.A. Schinkel), Kummenaedestraat 37 (1937; H.
Hautvast) en Agnes Printhagenstraat 31 (1938; W. Schelberg).
Het voorm. atelier van de beeldhouwersfirma Ramakers (Leurstraat 8) is een
langgerekt eenlaagspand in neo-renaissancestijl, gebouwd in 1892 met een tot
trapgevel opgetrokken middenrisaliet.
Winkels en horeca. Het hotel Markt 2 is een drielaags hoekpand met afgeschuinde
hoek, gebouwd in 1922 naar ontwerp van W. Nierkens. Een afgeschuinde hoek
hebben ook de voorm. vleeshouwerij Graaf Huynlaan 2 (1925), naar ontwerp van
H. Bertrams, en het woon- en winkelpand Burg. Lemmensstraat 2 (1929). H. Schols
ontwierp het forse, met plat dak uitgevoerde, drielaags woon- en winkelpand Markt
122-126/121-125 (1931) dat in een kwart cirkelvorm de straathoek markeert.
De voorm. Cinema Royal (Rijksweg Centrum 65-69), met winkel en woonhuis,
is een drielaags pand met plat dak, gebouwd rond 1932 naar een
zakelijk-expressionistisch ontwerp van H. Schols.
Boerderijen. Al in 1259 wordt de hoeve De Biesenhof (Biesenhof 1, Sweikhuizen)
vermeld als bezit van de Ridders van de Duitse Orde te Alden Biesen. Het huidige
wit geschilderde woongedeelte - met 13de eeuwse kelder -en een schuur stammen
van 1772. De overige bouwdelen dateren in de huidige vorm uit de eerste helft van
de 19de eeuw. Andere voorbeelden van gesloten hoeven zijn Bergstraat 5 (1865) en
de deels gepleisterde hoeve Leurstraat 10 (mogelijk 1869). Marcellienstraat 18 is
een in de kern van 1759 of 1785 daterend tweelaags huis dat enkele keren ingrijpend
is gewijzigd, zoals in 1907, toen onder meer de huidige eclectische pleisterdecoratie
werd aangebracht, en in 1924-'25, toen de rechter travee werd toegevoegd. De
bijbehorende naastgelegen brouwerij-boerderij Marcellienstraat 20 van de voorm.
bierbrouwerij ‘De Kroon J. Schrijnemakers’ werd in 1856 gebouwd voor Louis
Defresne. Dit complex werd in 1869 gedeeltelijk voor bewoning geschikt gemaakt
en nadien gewijzigd in 1882-'83 en in 1904, toen een stoommachine werd geplaatst.
De voorm. Staatsmijn Maurits (Mijnweg 1) werd vanaf 1915 als vierde en laatste
staatsmijn aangelegd op de Graetheide. De productie startte in 1923. Lange tijd was
het de grootste tweeschachtenmijn in Europa. In 1963 werd nog een derde schacht
toegevoegd, maar in 1967 moest de mijn definitief sluiten. Daarna kwam op het
terrein het chemieconcern DSM tot ontwikkeling, waarbij veel (fabrieks)gebouwen
en installaties zijn verdwenen. Behouden bleef het hoofdkantoor uit 1924,
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gebouwd in zakelijk-expressionistische vormen naar een in gewijzigde vorm
uitgevoerd ontwerp van J.H.W. Leliman (circa 1920). Het U-vormige tweelaags pand
is voorzien van halfronde erkers en een haaks geplaatst drielaags bouwdeel. De
ingang wordt geflankeerd door twee van 1926 daterende natuurstenen reliëfs die het
provinciewapen en mijnbouwgereedschappen tonen. De met baksteen beklede
gewapend-betonconstructie werd opgetrokken door de Industriële Betonbouw
Maatschappij uit Amsterdam. In het hoofdgebouw waren onder meer kantoren, een
badhal met kleedruimten, een grote doorgangshal en magazijnen ondergebracht. Een
grote, haaks geplaatste, hal heeft men gesloopt. Links bevindt zich nog een deel van
de verbindingsbrug naar de schachten. Verder resteert een van 1924 daterende
watertoren naar plannen van J.W. Dinger met een betonnen vlakbodemreservoir op
een open betonskelet. De ommanteling van het reservoir is later aangebracht. Vier
van de acht tussen 1927 en 1950 gebouwde koeltorens bleven behouden. Aan het
nabijgelegen Mauritspark staat het in 1937 naar ontwerp van E. Quanjel-Van Thoor
opgerichte mijnwerkersmonument (tegenover Mauritspark 9a) met twee keramische
reliëfs voorstellende de landbouw en de mijnindustrie. Zij symboliseren de overgang
van de agrarische naar de industriële samenleving. Het monument is in 1998
gerestaureerd.
De spoortunnel in de spoorlijn Roermond-Maastricht (bij Tunnelstraat 1) dateert
uit 1931 en bestaat voor het autoverkeer uit drie achter elkaar gelegen tunnels van
betonnen elementen met stalen overbruggingen voor het spoor. Aan weerszijden zijn
doorgangen voor voetgangers en fietsers.
Trafohuisjes. Aardige voorbeelden van trafohuisjes met zakelijk-expressionistische
details uit de jaren dertig van de 20ste eeuw staan bij Rijksweg Zuid 188 (1930), bij
Rijksweg Noord 98 (1931) - beide op een vierkante plattegrond - en naast Rijksweg
Noord 196 (1937); het laatste heeft een verhoogd gedeelte.
Het Burgemeester Damenpark (Kummenaedestraat ong.) werd naar een ontwerp
uit 1931 van D.F. Tersteeg aangelegd als volkspark. In 1946 zijn een (later
geasfalteerde) wielerbaan en een kaartverkoophuisje toegevoegd.
De Mariakapel (bij Rijksweg Zuid 234) kwam in 1940 tot stand met
spitsboogingang en hoog zadeldak naar een ontwerp van J. Philips ter vervanging
van een voorganger uit 1898.
De voorm. steenfabriek ‘St. Jozef’ of ‘Plinthos’ (Daniken 1, gemeente Schinnen),
gelegen ten oosten van Geleen, heeft een rond 1920 gebouwde ringoven met zadeldak
en hoge schoorsteen. Op het terrein bevinden zich verder een opzichterwoning en
enkele open houten overkappingen voor het drogen van de stenen. De fabriek zal na
restauratie dienst doen als educatiecentrum voor natuur en milieu.
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Lindenheuvel. Deze mijnkolonie ten noordwesten van Geleen op de Graetheide
werd ontwikkeld om de snel groeiende bevolking van Geleen te huisvesten. Het op
de tuinstadgedachte gebaseerde stedenbouwkundig ontwerp uit 1919 is van J.Th.J.
Cuypers. Het stratenpatroon volgt een halve cirkel - doorbroken door radialen - en
heeft een centrale markt met kerk. De eerste woonhuizen werden in 1918 gebouwd
door de Woningvereniging Geleen in het als Swentibold of Auwe Kolonie aangeduide
gebied ten zuidwesten van de Burg. Lemmensstraat. Ze zijn in 1971 gesloopt. Tussen
1926 en 1930 liet de Stichting ‘Thuis Best’ - mogelijk naar ontwerp van A.J.N.
Boosten - ruim zeshonderdvijftig een- en tweelaagswoningen bouwen, verdeeld in
zes typen en in blokken van twee tot vier woningen. Een deel van de woningen is
gesloopt, een groter deel is gerenoveerd. Voorbeelden van de diverse typen staan
onder meer in het gebied tussen Berkenlaan, Hyacinthenlaan en Lindenlaan en tussen
Tulpenlaan en Seringenlaan. Naar ontwerp van P. Schols kwamen tot stand het
dubbele woonhuis Dahliastraat 3-5 (1924), met haakse mansardedaken, en het
blokvormige huis Dahliastraat 7 (1930). Door P. Donders ontworpen met
expressionistische details zijn de tweelaags hoekhuizen Burg. Lemmensstraat 248-252
(1927) met afgeschuinde hoek en horecagedeelte. Een ontwerp van H. Delsing is het
pand Seringenlaan 80 (1928), dat tevens een broodfabriekje met kantoor omvatte. J.
Philips ontwierp de villa's Seringenlaan 78 (1933), met zakelijk-expressionistische
invloeden en Seringenlaan 82 (1933). In 1948 werden - gefinancierd met Oostenrijkse
herstelbetalingen - verschillende in Zweden geprefabriceerde houten eenlaagspanden
gebouwd met steil dak. Voorbeelden hiervan zijn Geraniumstraat 1 en 3,
Valderenstraat 80-90 en 91-103, Seringenlaan 25 en 27, en Lobeliastraat 2-14. De
voorm. R.K. kleuterschool (Seringenlaan 28-26) is een tweelaags pand met
aangrenzende onderwijzerswoning, gebouwd in 1925 en vergroot in 1927. De R.K.
kerk O.L. Vrouwe van Altijddurende Bijstand (Bloemenmarkt 12) is een driebeukige
kruisbasiliek met vijfzijdig gesloten apsis, aangebouwde sacristie en zijkapellen en
een ongelede toren met traptoren en tentdak. De kerk verrees in 1928-'29 in
traditionalistische vormen naar ontwerp van J.E. Schoenmaekers. Het interieur wordt
gedekt door een tongewelf op consoles en bevat kruiswegstaties van J. Weerts
(1954-'55). De glas-in-loodramen zijn vervaardigd door atelier Nicolas (circa
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1928) en F. Cox (1953-'54). De pastorie (Bloemenmarkt 13) kwam in 1927 tot stand
naar plannen van Schoenmaekers. De in 1923 opgetrokken noodkerk met aan
weerszijden een woonhuis werd in 1928 verbouwd tot R.K. lagere jongensschool en
huisvest thans appartementen (Rozenlaan 6-10). De moderne R.K. kerk H.H.
Engelbewaarders (Valderenstraat 1), met waaiervormige plattegrond, hoger
koorgedeelte en vrijstaande betonnen klokkentoren, is in 1962-'63 gebouwd naar
ontwerp van A.F. Brenninkmeyer.

Gennep
Kleine stad, ontstaan op een landtong tussen Niers en Maas. Rond 800 werd hier een
eerste, kleine houten kerk gebouwd. De al in 950 genoemde ‘pagus Genapis’ kreeg
waarschijnlijk midden 13de eeuw stadsrechten. De belangrijkste toegang tot de rond
1361 ommuurde stad was de brug over de Niers bij de Nierspoort; een brug over de
Maas ontbrak. Het aan de noordoostzijde in de ommuring gelegen kasteel Lonensteijn
(14de eeuw) werd in 1413 afgebroken. Aan de zuidzijde legde men in 1518 een
verdedigingswal van de Niers naar de Maas. Een grote stadsbrand teisterde in 1597
de bebouwing. De Fransen ontmantelden de aarden verdedigingswerken in 1674; de
middeleeuwse stadsmuur

Gennep

1 Herv. kerk (zie p. 120)
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kerktoren van de oude R.K. St.-Martinuskerk (p. 120)
nieuwe R.K. St.-Martinuskerk (p. 120)
Stadsmuur (p. 120)
Stadhuis (p. 120)
Gemeentekantoor annex bibliotheek (p. 121)
Postkantoor (p. 121)
R.K. jongensschool (p. 121)
Voorhoevepark (p. 121)
fabriek voor houtbewerking De Genneper Molen (p. 121)
Isr. begraafplaats (p. 121)

werd eind 18de eeuw gesloopt. Gennep wisselde verschillende keren van heer. In
1384 veroverde Willem van Gulik de stad, vanaf 1442 was het een Kleefs leen en in
1609 ging Gennep over in handen van de keurvorst van Brandenburg. De in 1815
bij Nederland gevoegde stad ontwikkelde zich tot ‘Poort van Limburg’. Belangrijk
was in 1873 de aanleg van de spoorlijn Boxtel-Gennep met bijhorende Maasbrug
door de in Gennep gevestigde Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij
(NBDS). Langs dit - vanaf 1922 alleen voor goederenverkeer gebruikte - spoor
ontstond in 1936 de N.V. Papierfabriek Gennep (Page). Door de gevechten in 1945
werd een groot deel van de bebouwing van de stad verwoest, waaronder de synagoge
(1869) en het station (1872). Het spoortracé gebruikte men in 1955 voor de aanleg
van een verkeersbrug over de Maas. De bij de Brabantweg (bij nr. 25) opgestelde
stoomlocomotief Lok 94 (1923) herinnert aan de opgeheven spoorlijn. Tussen de
stad en het oude spoortracé ontstond een strook nieuwbouw en later ook ten zuiden
daarvan.
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De Herv. kerk (Markt 3) [1] is een zaalkerk met driezijdige sluiting en
aangebouwde consistorie, een opengewerkte dakruiter en een gebosseerde hardstenen
ingangspartij. Johan Maurits van Nassau-Siegen, de regent-stadhouder van Kleef
van 1647 tot 1679, stond de bouw van deze kerk toe. Naar een ontwerp uit 1650 kon
dit classicistische gebouw pas in 1661-'63 worden gerealiseerd door aannemer
Henderick Robbers. De dakruiter is, gezien de twee door Alexis Julien gegoten
klokken, pas in 1695 toegevoegd. De kerk is in 1902 gerepareerd en in 1950 naar
plannen van P.J. Houbolt gerestaureerd. Het interieur wordt gedekt door een
gestukadoord tongewelf (1708). De preekstoel stamt uit de bouwtijd, één van de
lichtkronen uit 1671.
De kerktoren van de oude R.K. St.-Martinuskerk (bij Torenstraat 17) [2] is een
slanke neogotische toren uit 1864 van drie geledingen met ingesnoerde spits. Het
ontwerp wordt wel toegeschreven aan P.J.H. Cuypers. De rest van

Gennep, Nieuwe R.K. St.-Martinuskerk

Gennep, Stadhuis
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de in oorsprong middeleeuwse en in 1665 en 1864 verbouwde kerk heeft men
afgebroken na de in 1945 opgelopen zware oorlogsschade.
De nieuwe R.K. St.-Martinuskerk (Zuid Oostwal 1) [3] is een monumentale
driebeukige basilicale kerk voorzien van een mergelstenen voorgevel met narthex
en een terzijde staande achtzijdige toren. Deze op de vroeg-christelijke architectuur
geïnspireerde kerk werd in 1953-'54 gebouwd naar een ontwerp van N. van der Laan
in de traditionalistische stijl van de Bossche school. In de enkele jaren later gebouwde
toren hangen een klok uit 1434 en twee Hemony-klokken uit 1646 en 1652, alle
afkomstig uit de oude kerk. Het sobere interieur bevat een inventaris uit de bouwtijd.
Het H. Hartbeeld (bij Wagenstraat 26) vervaardigd door J. Thissen, is in 1929
op deze plek geplaatst.
Stadsmuur [4]. Van de middeleeuwse ommuring resteren aan de westzijde - tussen
Mariaoord en Melkstraat - nog enkele delen in de vorm van halfhoge muurtjes, die
vermoedelijk uit de tweede helft van de 16de eeuw stammen. Rond 1990 heeft men
aan die zijde een vierkante muurtoren gereconstrueerd.
Het voorm. stadhuis (Markt 1) [5] is een rijzig maniëristisch pand met zadeldak
tussen band- en rolwerkgevels en een slanke achtzijdige traptoren met helmbekroning
en opengewerkte lantaarn. Het werd in 1612-'17 gebouwd naar plannen van Willem
van Bommel. Inwendig bevinden zich drie kelders met tongewelven. Op de bel-etage
waren de raadzaal en de secretarie ingericht. Een gedeelte van het stadhuis was van
1842 tot 1877 in gebruik als kantongerecht en van 1889 tot 1903 als postkantoor. In
1874 heeft men het stadhuis gepleisterd. De toen aangebrachte schuifvensters zijn
vervangen door kruisvensters bij de verbouwing in 1900 naar plannen van P. van
der Weiden, waarbij ook de helmvormige bekroning is gereconstrueerd. Door C.F.
Grönert werd de voorgevel in 1904-'05
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ontpleisterd, gedeeltelijk uitgekapt en ingevuld met machinale steen. Na oorlogsschade
volgde in 1950 een restauratie naar plannen van J.G. Deur. In de toren hangt een
door Petit & Fritsen gegoten carillon (1950). Het stadhuis is verbouwd in 1982-'84.
Op de Markt voor het stadhuis staat een vroeg-19de-eeuwse hardstenen pomp. Aan
de achterzijde is in 1996-'99 het nieuwe gemeentekantoor annex bibliotheek (Ellen
Hofmannplein 1) [6] gebouwd naar een ontwerp van T. Alberts en M. van Huut in
organisch-expressionistische bouwstijl.
Het voorm. postkantoor (Zandstraat 27-29) [7] is een fors kantoorpand met
directeurswoning, gebouwd in 1902-'03 met chaletstijl-details
De voorm. R.K. lagere jongensschool (bij Brugstraat 11) [8] is een L-vormige
lagere school uit 1922 naar plannen van H. Heijs.
Woonhuizen. Het rond 1525 gebouwde en later gesplitste dwarse huis Molenstraat
9-11 is een voornaam pand met rijzig zadeldak tussen trapgevels. De laat-gotische
zuidgevel, met drie grote trappen en overhoekse pinakels, is rond 1998
gereconstrueerd. Inwendig zijn enkele oude moerbalken en de 16de-eeuwse
kapconstructie met tussenbalkjukken bewaard gebleven. Uit dezelfde tijd stamt het
in opzet vergelijkbare dwarse woonhuis Niersstraat 2, waarvan de voorgevel wordt
geleed door hoge laat-gotische korfboognissen. Bij de restauratie in 1982 zijn de
huidige roedenindeling en ingangsomlijsting aangebracht. De in 1979 herbouwde
gevel Zandstraat 33 is een opgehoogde kopie van een 17de-eeuwse gezwenkte gevel.
De gepleisterde, in opzet 17de-eeuwse, gevel van Zandstraat 28 kan oorspronkelijk
ook een dergelijk geveltop hebben gehad. De huidige eclectische gevel van het in
de kern mogelijk veel oudere pand Zandstraat 15 dateert uit circa 1890. Eclectisch
van vorm is verder de rond 1865 gebouwde gevel van Niersstraat 16. Het voorname,
sober neoclassicistische woonhuis Zandstraat 2 dateert uit circa 1860. Later sterk
versoberd is het in 1872 in opdracht van de NBDS gebouwde woonhuis Spoorstraat
160. De in 1899 voor S. Mickina opgetrokken directeursvilla Heijenseweg 7 is
uitgevoerd

Gennep, Woonhuis Niersstraat 2

in neorenaissance-stijl. De er achter gelegen bijbehorende moutfabriek ‘Aurora’ heeft
men in 2000 gesloopt. Neorenaissance-details vertoont het rond 1900 gebouwde
woonhuis Emmastraat 82. Kenmerkende vroeg-20ste-eeuwse woon- en winkelpanden
zijn Zandstraat 53 (1909) en Brugstraat 11 (circa 1910). Het woon- en winkelpand
Zandstraat 80-84 uit 1923 is ontworpen door Th. Diwissen. Traditionalistisch van
vorm is Markt 5, gebouwd in 1938 naar plannen van J.A.M. den Boer. Een voorbeeld
van de wederopbouw-architectuur is het huis Niersweg 7 (circa 1950).
Het Voorhoevepark (1-47) [9] ontstond in 1912 voor de werknemers van de
NBDS op initiatief van presidentdirecteur J.M. Voorhoeve. De dubbele eenlaags
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woningen kwamen tot stand binnen een stedenbouwkundig plan in de vorm van een
tuinwijk. Het complex werd in 1917 uitgebreid.
De voorm. fabriek voor houtbewerking ‘De Genneper Molen’ (Niersweg 1) [10]
is een gepleisterd drielaags gebouw, opgetrokken in 1898 voor C.W. Steinmann op
de plaats van een in 1886 afgebrande graanmolen. Tot 1918 werd de fabriek met
waterkracht aangedreven. Het blokvormige pand is in 1929 hersteld na brand en in
1986 ingericht als kantoor annex brandweerkazerne.
Begraafplaatsen. De in 1842 gestichte Isr. begraafplaats (Davidlaan ong.) [11]
heeft een ommuring uit 1867. Ten noorden van Gennep ligt de rond 1870 aangelegde
Herv. begraafplaats (bij Nijmeegseweg 60) met een baarhuisje uit circa 1880.
Opvallend is het graf van ds. G.M.C. Loeff († 1884).
De St.-Augustinusstichting (Heijenseweg 75), vroeger Sanatorium Zonlichtheide
geheten, ontstond in 1930-'34 als buitenstichting van het in de stad gelegen sanatorium
Mariaoord. Vermeldenswaardig zijn het nazorghuis met zusterwoning in
expressionistische stijl (1930), naar ontwerp van J.W. Dinger, en het met riet gedekte
paviljoen ‘Rieten Dak’ met bordes en houten zuilen (1935) naar plannen van F.J.
Hopman.
De ruïne van het Genneperhuis (bij Bloemenstraat 3) ligt ten noorden van Gennep
nabij de uitmonding van de Niers in de Maas. De hier in de 11de eeuw gebouwde
waterburcht was de zetel van de heren van Gennep en de Keizerlijke Maastol. De
rond 1400 versterkte burcht werd tussen 1614 en 1641 verder uitgebouwd tot een
belangrijke vesting. Na veroveringen in 1641, 1672 en 1710 werden de overgebleven
gebouwen in 1794 gesloopt. Vanaf 1877 heeft men hier materiaal weggehaald ter
versteviging van de Maasoever, waarna de huidige begroeide ruïne is overgebleven.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe van Altijddurende Bijstand van Milsbeek
(Kerkstraat 27), gelegen ten noordwesten van Gennep, is een eenbeukige kruiskerk
met recht gesloten koor en een terzijde geplaatste toren met naaldspits. De kerk werd
in 1930-'31 gebouwd in sobere traditionalistische vormen naar plannen van J.
Coumans. Uit dezelfde tijd dateren het kerkhof met calvarieberg annex baarhuisje
en de pastorie (Kerkstraat 25).

Geulle
(gemeente Meerssen)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen in het Maasdal op de plaats waar de Geul in de
Maas uitmondde (tot 1485). In 1375 kwam Geulle aan het Land van Valkenburg.
Door de aanleg van het Julianakanaal (1931-'34) werd het dorp gescheiden in twee
kernen, te weten de oude dorpskern Geulle aan de Maas en de jon-
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gere dorpskern Hulsen bij de spoorlijn Roermond-Maastricht.
De R.K. St.-Martinuskerk (Kerkplein 6a) is een driebeukige kruiskerk met twee
koren en een toren van drie geledingen met ingesnoerde spits. De kerk wordt in 1298
voor het eerst vermeld. Het oudste gedeelte van het tegenwoordige gebouw is de
14de-eeuwse mergelstenen toren, die rond 1810 zijn huidige spits kreeg. De kerk
zelf werd in 1626 in opdracht van Walter van Hoensbroek groter herbouwd. Daarvan
resteert het driezijdig gesloten koor met mergelstenen vensteromlijstingen. In 1920
heeft men het schip afgebroken, waarna dwars op de as naar plannen van J.H.H. van
Groenendael een nieuwe kerk in Kunradersteen verrees met een rond gesloten koor
en een zuidwaarts gerichte ingangspartij met twee flankerende torentjes.
Het interieur van het als zijkapel gebruikte 17de-eeuwse koor wordt gedekt door
kruisribgewelven met maniëristische kraagstenen. De kerk bevat gebeeldhouwde
grafzerken voor Walter van Hoensbroek († 1631) en Carle Suchen († 1653).
Fragmenten van een maniëristische preekstoel met afbeeldingen van de vier
evangelisten (circa 1630) zijn verwerkt in een altaartafel. Tot de inventaris behoren
verder een communiebank en twee herenbanken (alle circa 1820), afkomstig uit de
Kapel in 't Zand te Roermond, en een door J. Binvignat gebouwd orgel (1818).
De rijzige pastorie (Kommelderweg 1) dateert uit 1782 en heeft hardstenen
vensteromlijstingen; de aanbouw met lessenaarsdak is uit 1820.
Het voorm. raadhuis (Kerkplein 5) is een fors pand in neoclassicistische vormen,
gebouwd in 1865 als gemeentehuis annex openbare lagere school.
Van kasteel Geulle (Geulderlei 1) resteert enkel de bouwhoeve sinds de afbraak
in 1847 van het in 1620 voor Walter van Hoensbroek opgetrokken hoofdgebouw.
Dit omgrachte gepleisterde pand - oorspronkelijk U-vormig maar nu L-vormig heeft in de lange westzijde een poortpaviljoen. De hoeve dateert uit het eerste kwart
van de 17de eeuw; de westgevel heeft men in de 18de eeuw verhoogd. In het in 1915
naar plannen van W. Sprenger heringerichte interieur bevinden zich drie uit
fragmenten samengestelde schouwen (17de-18de eeuw). De hekpijlers aan de
overzijde van de weg zijn 18de-eeuws.
Boerderijen. De voorm. proosdijhoeve (Kerkplein 2) is een forse gesloten
herenhoeve met een monumentaal - evenwijdig aan de straat geplaatst - woonhuis
uit de tweede helft van de 18de eeuw (gerestaureerd 1982). Schilderachtig gelegen
tegen de flank van de Hussenberg is de kleine gesloten hoeve
Hussenbergstraat 1 uit de eerste helft van de 19de eeuw.
Woonhuizen. Uit de eerste helft van de 19de eeuw dateren de sobere bakstenen
woonhuizen Kerkplein 8, 9 en 10 (1846). Voor nr. 9 staat een postament met kruis,
voorzien van de tekst ‘Hulde aan pastoor S. Swelsen 1870’. De in 1928 naar ontwerp
van J. Bollen gebouwde villa Essendijk 9 vertoont expressionistische details. Het
voorm. woonhuis annex café Kommelderweg 2-4 uit 1934 heeft eveneens
expressionistische details.
De watermolen ‘Watermolen van Hulsen’ of ‘Onderste molen’ (Snijdersberg 31)
is een bovenslagmolen op de Molenbeek. Deze korenmolen dateert evenals het
aangebouwde woonhuis uit 1878. Het ijzeren waterrad wordt aangedreven door water
uit een hoger gelegen molenvijver, die is voorzien van een met mergelsteen beklede
stuw.
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Geulle, Brug over het Julianakanaal (1993)

Het trafohuisje (tegenover Geulderlei 2) is een blokvormig gebouwtje uit 1926
met tentdak.
Het waterpompstation (Kleivelderweg ong.) werd rond 1926 in
zakelijk-expressionistische stijl gebouwd naar ontwerp van J. Wielders.
De brug over het Julianakanaal (Brugweg ong.) is een in 1931-'34 naar ontwerp
van Rijkswaterstaat gebouwde stalen boogbrug met een geklonken
vakwerkconstructie.
Wegkapellen. De Mariakapel (bij Geulderlei 2) is een open kapel met siersteen,
gebouwd in 1889 in opdracht van de Jonkheid van het gehucht Westbroek. In 1908
gesticht door onderwijzer L. Janssen is de St.-Antoniuskapel (Kerkplein ong.), een
open kapel met neogotische details.
De villa Snijdersberg 10, gelegen op de westflank van de Snijdersberg ten oosten
van Geulle, werd in 1912-'14 gebouwd. Ter plaatse van een in 1910 door hem
gekochte boerderij ontwierp J.M. van der Mey voor zichzelf deze expressionistische
villa met bak- en mergelstenen gevels en een rieten dak. De uitbreiding aan de
zuidzijde ontstond in 1965 naar plannen van G.J.W. Snelder.
De R.K. kerk Onbevlekt Hart van Maria van Moorveld (Heerenstraat 84) ligt
ten oosten van Geulle op het plateau van Schimmert. Deze eenbeukige kerk met
smaller koor en een ongelede toren met tentdak kwam in 1953-'54 tot stand naar een
traditionalistisch ontwerp van S.J. Dings.
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Geverik
(gemeente Beek)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen. De lineaire dorpsstructuur heeft zich in de loop
van de tijd verdicht.
Huis Genbroek (Kasteel Genbroekstraat 12-18) wordt voor het eerst vermeld in
1381. Het huidige wit geschilderde en gepleisterde complex bestaat uit vier vleugels
rond een binnenplein en is in de 17de eeuw, waarschijnlijk in opdracht van de familie
Mutzenich, tot stand gekomen. Op het terrein en onder de huidige westvleugel zijn
mogelijk 16de-eeuwse of oudere fundamenten aanwezig. De rond circa 1618
opgetrokken noordvleugel, met destijds een pachterwoning, poort, hoeve en opkamer,
draagt de jaartalankers ‘161.’. Het complex werd in 1656 (sluitstenen) aan de zuidzijde
voltooid met een graanschuur. De topgevel van deze schuur bevat een duiventil. De
familie De Rosen liet de tweelaags woonvleugel aan de oostzijde rond 1825 ingrijpend
wijzigen. Door verplaatsing van de muur aan het binnenplein werd een gang gecreëerd.
Er werden een dakruiter en een nieuw trappenhuis toegevoegd en inwendig werden
twee 18de-eeuwse schouwen geplaatst. In de jaren 1967 en 1975-'78 is het huis sterk
gerestaureerd.
De in de eerste helft van de 19de eeuw in rijpe landschapsstijl gewijzigde tuin
bevat nog een formeel aangelegde as uit de 17de of 18de eeuw. Bij de wijziging
werden onder meer twee oude molenvijvers tot één grote vijver vergraven. Uit
dezelfde periode zijn in het park het halfronde, bakstenen bronhuisje met koepelgewelf
en waterput en een smeedijzeren hek met hardstenen hekpijlers. In de loop van de
19de eeuw toegevoegd zijn de ijskelder, de bakstenen rondboogbrug met duiker over
de Keutelbeek, het achthoekige houten tuinhuisje en twee houten volières. Het rond
1900 gebouwde pomphuisje (gewijzigd 1925) pompte water uit de Keutelbeek naar
een waterbekken dat via een buizenstelsel het huis en de fontein van water voorzag.
Tussen 1920 en 1935 zijn de nog aanwezige kanalen ten noorden van de oprijlaan
vergraven tot een tweede vijver en met de eerste in verbinding gebracht. De tot
woning verbouwde, wit geschilderde

Geverik, Mariakapel

schuur (Kasteel Genbroekstraat 20) maakte deel uit van een rond 1900 afgebroken
watermolen en heeft een 17de-eeuwse of oudere kern.
De Mariakapel (Kapelstraat 14) is een grote eenbeukige, driezijdig gesloten kapel
met een toren van drie geledingen met ingesnoerde spits. Deze neogotische kapel
werd in 1861 gebouwd in opdracht van de familie Corten naar een ontwerp van L.
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Lemmens. In de kapel staat een altaartombe (circa 1850) afkomstig uit de
St.-Martinuskerk te Beek.
Boerderijen. De wit geschilderde, deels in vakwerk en mergel uitgevoerde,
U-vormige hoeve Veenweg 9 is bij de mergelstenen rondboogpoort gedateerd 1686
(sluitsteen). De grote wit geschilderde gesloten hoeve Kapelstraat 16 was lange tijd
in bezit van de familie Corten. Op een ingangsomlijsting aan het binnenplein staat
het jaartal 1771, maar de kern van de hoeve is ouder. De poortvleugel dateert uit
1782 (jaartalankers).

Geverik, Boerderij Geverikerstraat 139 (1992)

Ook in 1877 hebben mogelijk wijzigingen plaatsgevonden. Geverikerstraat 139 is
een gesloten hoeve met een tweelaags woongedeelte uit 1812 met hardstenen
vensteromlijstingen en mergelstenen hoekblokken. Het schuurgedeelte is vermoedelijk
in de eerste helft van de 19de eeuw vergroot. Andere gesloten hoeven zijn
Geverikerstraat 82 (voorgevel 1911) en Kapelstraat 26 (1925) naar ontwerp van M.
Notten.

Geysteren
(gemeente Meerlo-Wanssum)
Dorp aan de Maas, ontstaan op de oostrand van een zandrug nabij een kasteel. De
heerlijkheid wordt voor het eerst genoemd in 1236. In 1317 is er sprake van een
stadsvrijheid, maar tot een stedelijke ontwikkeling is het niet gekomen. Geysteren
werd in 1648 onderdeel van Spaans Gelre, kwam in 1713 aan Pruisen en werd in
1815 bij Nederland gevoegd. Gaandeweg heeft de bebouwing zich wat in westelijke
richting ontwikkeld. De dorpskerk is hier herbouwd na zware oorlogsschade in 1944.
De R.K. St.-Willibrorduskerk (Dorpstraat 18) is een rijzige eenbeukige kerk met
een rond gesloten koor, aangebouwde kapellen en een ingangsportaal. De kerk kwam
in 1949 tot stand naar plannen van A.J.N. Boosten ter vervanging van de in 1944
verwoeste laat-gotische kerk. De geplande toren werd niet uitgevoerd. Tegen de
buitenmuur staat een maniëristische grafzerk voor Jacob van Eyll († 1574) en
Elisabeth van Groesbeek († 1566).
De voorm. openbare lagere school (Dorpstraat 17) werd rond 1915 gebouwd als
een drieklassige gangschool

Geysteren, Openbare lagere school
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met aangebouwde onderwijzerswoning.
De ruïne van kasteel Geysteren (Maasheseweg ong.) ligt op een verhoging in
de Maasbedding ten noordoosten van het huidige dorp. Mogelijk dateert het
oorspronkelijk omgrachte kasteel uit de 13de eeuw. In eerste instantie bestond het
uit een in ijzeroer opgetrokken ronde toren met ringmuur. Het midden 16de eeuw
verbouwde kasteel leed zware schade in 1581 en 1585. Bij het herstel in 1666 voegde
men een zuilenhof toe. Het in 1918 al uitgebrande kasteel werd in 1944 volledig
verwoest. Slechts enkele muurresten bleven bewaard.
Woonhuizen. Het huis De Spijker (Dorpstraat 1) is een langgerekt, deels
onderkelderd, dwars huis met mergelstenen daklijst, vermoedelijk gebouwd in het
begin van de 18de eeuw. Uit 1880 is het forse herenhuis Wanssumseweg 6. De villa
Maasheseweg 4 is rond 1950 gebouwd op een deel van het vroegere landgoed
Geysteren.
Boerderijen. Uit de 18de eeuw stammen de bescheiden boerderijen Dorpstraat
5 en Dorpstraat 7; de laatste heeft een schuur uit 1879. De wit gepleisterde boerderij
Den Boogaard (Monendijk 5) dateert uit de tweede helft van de 18de eeuw, maar
heeft vermoedelijk een oudere kern. De Koppeshof (Oostrumseweg 1) is een boerderij
met dwars voorhuis uit 1867.
Wegkapellen. De St.-Annakapel (bij Maasheseweg 2) is een rond 1800 gebouwd
heiligenbeeldhuisje met tentdak en heeft een kopie van een Annatrits. Het is in
1989-'90 gerestaureerd. De O.L.-Vrouwekapel (bij St.-Wilbertsweg 20) is een
19de-eeuws heiligenbeeldhuisje met gebogen tentdak.
De R.K. begraafplaats (bij Wanssumseweg 2) is ontstaan als kerkhof bij de in
1525 gebouwde, in 1865 verbouwde en in 1944 verwoeste oude dorpskerk. Van de
laat gotische toren is in de kerkhofmuur een natuurstenen latei met opschrift (1531)
opgenomen.
De St.-Willibrorduskapel (bij St.-Wilbertsweg 30), gelegen ten westen van
Geysteren, is een driezijdig gesloten kapel met dakruiter en aangebouwde bidhal.
De kapel stamt uit de 16de eeuw en is hersteld in 1641 - in opdracht van

Geysteren, Huis De Spijker

Adam Schellart van Obbendorp en Aleida van Wittenhorst - en in 1770. De open
bidhal aan de oostzijde heeft men in 1896 toegevoegd. De in 1968 gerestaureerde
kapel bevat een midden-17de-eeuws St.-Willibrordusbeeld en een 18de-eeuws retabel.
Bij de kapel bevindt zich de als heilige bron bekend staande St.-Willibrordusput, die
waarschijnlijk al in de 15de eeuw is gegraven. De hierbij staande obeliskvormige
grenssteen markeert de oude grens van het Land van Kessel met het Land van Cuijk.
De watermolen op de Oostrumse Beek (St.-Wilbertsweg 24), gelegen ten
noordwesten van Geysteren, is een rond 1750 als korenmolen gebouwde
onderslagmolen. Het in 1897 herbouwde eenlaagspand met wolfdak verloor in 1961
het maal- en gangwerk bij de ombouw tot woonhuis.
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Grathem
(gemeente Heythuysen)
Dorp, ontstaan op de hogere zandgronden aan de Uffelse beek en voor het eerst
vermeld in 1116. Tot 1794 behoorde Grathem tot het vorstendom Thorn. Vooral in
de 19de eeuw vormde zich een vrij compacte dorpskern rondom de kerk. Na de
Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de noordzijde uitgebreid.
De R.K. St.-Severinuskerk (Kerkplein 2) is een driebeukige kerk met driezijdig
gesloten koor, haakse aanbouw en een gedrongen toren van vier geledingen met
ingesnoerde spits. De laat-romaanse mergelstenen toren met hoeklisenen en
rondboogfriezen stamt uit 13de eeuw. In de 15de eeuw kwam een nieuw driebeukig
schip tot stand, rond 1500 gevolgd door het laat-gotische mergelstenen koor. De kerk
werd hersteld - na blikseminslag in de toren - in 1644 en in 1726. Door de vernieuwing
van de zijbeuken in 1840 kreeg de kerk een pseudobasilicaal karakter. De kerk werd
in 1944 sterk beschadigd. De in 1929 nog vernieuwde zijbeuk aan de noordzijde
verving men in 1953-'54 door een haaks op de oude kerk staande nieuwe driebeukige
bakstenen kerk in neogotische trant naar plannen van J. Franssen. Het oude koor
dient nu als zijkapel. In de in 1954 herstelde toren hangt een door Henricus Petit
gegoten klok (1794). De sacristie dateert uit circa 1932.
Inwendig heeft het 15de-eeuwse deel van de kerk enkele traveeën met ronde
hardstenen pijlers voorzien van Maaskapitelen die kruisribgewelven dragen. Het
interieur is gerestaureerd in 1995. Tot de inventaris behoren een gotisch altaar van
mergel en hardsteen (mogelijk 14de eeuw), een groot kruisbeeld (eind 15de eeuw),
enkele beelden (18de-19de eeuw) en - gesneden door F. Dieterich - een preekstoel
(1843) en twee monumentale biechtstoelen (circa 1850). In de vloer liggen hardstenen
grafzerken voor Borman (circa 1640) en J.G. van Kercken († 1769). Tegen de
kerkmuur bevinden zich enkele 17de- en 18de-eeuwse stenen grafkruisen.
De voorm. pastorie (Kerkplein 3) is een fors tweelaags gebouw met eclectische
vensteromlijstingen, gebouwd in 1850-'52, mogelijk naar ontwerp van P.M. Linsholt.
Kasteel Ten Hove (Pollaertshof 3), ook Bormanshuis of Puytlinckshof genoemd,
ligt op een oorspronkelijk dubbel omgracht terrein met nederhof. Dit kasteel zou in
1210 al genoemd zijn en werd in 1340 verwoest. Het rechthoekige hoofdgebouw
bevat mogelijk 14de- of 15de-eeuwse resten (tongewelven in de kelder) en kreeg in
1581 een nieuwe kapconstructie. De haakse westvleugel is - gezien de maniëristische
gezwenkte topgevel - midden 17de eeuw toegevoegd en wel in opdracht van
Guillaume Borman. Kort nadat het kasteel in 1680 in bezit was gekomen van Arnold
Christoffel Puytlinck, kreeg het hoofdgebouw zijn huidige classicistische consolefries.
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In dezelfde stijl werden aan het binnenhof een poortgebouw en een hoektoren met
lantaarnvormige duiventil toegevoegd. De natuurstenen vensteromlijstingen zijn in
de 18de eeuw aangebracht. In 1933 werd het complex ingericht als zusterklooster.
Na oorlogsschade in 1944 volgde restauratie in 1961-'63. Het interieur bevat een
17de-eeuwse ionische schouw. De nederhof (Pollaertshof 5-21), bestaande uit drie
vleugels om een binnenplaats, dateert in opzet uit de late 17de eeuw. In de oostvleugel
bevindt zich de ingangspoort.
Het huis Groot-Buggenum (Loorderstraat 3) ligt op een omgracht terrein en werd
gebouwd op de plaats van een ouder, in 1329 voor het eerst vermeld, kasteel. Dit na
verwoesting rond 1600 herbouwde kasteel verviel na een brand in 1796 tot een ruïne.
Met behoud van de mogelijk 16de- of 17de-eeuwse noordwesttoren liet boterkoopman
W. Verbruggen in 1889 een neogotisch jachtslot bouwen naar plannen van E. Corbey.
Dit werd in 1944 verwoest, maar werd vanaf 1971 - naar een oorspronkelijk plan
van J. Bongarts - herbouwd door architect/eigenaar H. Hentrich. Inwendig bevinden
zich enkele betegelde ruimten met oogst- en jachtscènes (circa 1889). De tuinaanleg
(1975) is ontworpen door R. Weber.
Woonhuizen. Het eenlaagspand

Grathem, Huis Groot-Buggenum, interieur (1979)

Grathem, Huis Groot-Buggenum (1979)

Brugstraat 17 heeft in een van de zijtopgevels de jaartalankers ‘1744’ of ‘1774’.
Vergelijkbaar - maar minder gaaf - is het uit 1760 daterende huis Dorpstraat 16.
Interessante tweelaags huizen zijn Dorpstraat 7 uit circa 1870, met hardstenen
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deuromlijsting, en het rond 1905 in neorenaissance-stijl gebouwde en later wit
geschilderde huis Lindestraat 7a.
De watermolen ‘Grathemermolen’ (Brugstraat 13) is een onderslagmolen op de
Uffelse Beek. Al in 1252 is er sprake van een banwatermolen. De huidige molen met
aangebouwd (gepleisterd) woonhuis dateert van een vernieuwing in 1873-'74. De
haaks op het woongedeelte staande schuur is waarschijnlijk ouder. In 1915 heeft men
naast het onderslagrad een verticale Girardturbine geplaatst. Bij de restauratie in
1994-'95 zijn onderdelen uit 1866 ingebouwd van een molen uit Brunssum. Toen is
ook de vistrap in de beek aangebracht.

Grathem, Grathemermolen
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De H. Hartkapel (bij Markt 1) is een open wegkapel uit 1922 met een op corintische
zuilen rustende gemetselde overhuiving. Daaronder staan een altaar en een H.
Hartbeeld.
Kelpen/Oler. Deze heideontginningsgehuchten ten noordwesten van Grathem
behoorden oorspronkelijk tot de heerlijkheid Wessem. De huidige bebouwing is
vanaf het begin van de 20ste eeuw ontstaan. De voorm. openbare lagere school van
Kelpen (Grathemerweg 82-84) is rond 1905 gebouwd als een tweeklassige school
met aangebouwde onderwijzerswoning. De R.K. lagere St.-Josephschool van Oler
(Grathemerweg 24), een drieklassige gangschool uit 1929, is nu in gebruik als
brandweerkazerne. Rond 1931 gebouwd is de zakelijk-expressionistische villa
Grathemerweg 29. In 1935-'36 naar een ontwerp met neoromaanse details van J.Th.J.
Cuypers en P. Cuypers jr. gebouwd is de R.K. St.-Liduïnakerk (Grathemerweg 50),
een driebeukige kerk met recht gesloten koor en een terzijde geplaatste, ongelede
zadeldaktoren. De zijbeuken hebben bij elke travee een topgevel. De in 1944
beschadigde toren is in 1946 hersteld. Uit dat jaar dateren in de kerk de communiebank
(firma Laudy) en de preekstoel (H. Hohenwald). Op het kerkhof staat een
kruisigingsgroep uit 1940.

Grevenbicht-Papenhoven
(gemeente Sittard-Geleen)
Het dubbeldorp Grevenbicht-Papenhoven bestaat uit twee middeleeuwse dorpen met
een lineaire nederzettingsstructuur, die rond 1935 aan elkaar zijn gegroeid.
Oorspronkelijk stond er in Papenhoven een middeleeuwse kerk met een 13de-eeuwse
toren, die in 1776 met uitzondering van de toren werd afgebroken en vervangen door
nieuwbouw. In Grevenbicht bevond zich de na brand in 1650 herbouwde H.
Kruiskapel. Deze kapel en de kerk van Papenhoven zijn in 1909 gesloopt na de
ingebruikname van de huidige St.-Catharinakerk in Grevenbicht.
De R.K. St.-Catharinakerk (Aan de Greune Paol 30, Grevenbicht) is een basilicale
kruiskerk met halfrond gesloten koor en een terzijde geplaatste ongelede toren met
ingesnoerde naaldspits en lantaarnbekroning. Deze kerk verrees in 1906-'07 naar
ontwerp van J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt. De hoofdingang is voorzien van een
zadeldakvormige luifel op schoren. Afkomstig uit de oude kerk (afgebroken in 1909)
zijn enkele houten beelden (15de-18de eeuw), waaronder die van St. Gertrudis (15de
eeuw) en St. Paulus (circa 1500). Tot de inventaris behoren verder een door M. van
Dinter gebouwd orgel (circa 1850) en een hoofdaltaar en kruiswegstaties uit atelier
Cuypers (1919-'20).
De Herv. kerk (bij Heilig Kruisstraat 28, Grevenbicht) is een rond gesloten
zaalkerk met dakruiter, gebouwd in 1906 naar een ontwerp met neogotische details
van C.J.H. Franssen. Bij de ingang van de kerk is een steen ingemetseld ‘Anno 1851’.
Het kerkhof bevat onder meer graftekens van Trientje Enuma († 1883) en J. Heeren
(† 1884). De pastorie (Heilig Kruisstraat 28), een herenhuis met
neorenaissance-detaillering, is eveneens ontworpen door Franssen.
Het voorm. raadhuis (Boulevard 1, Grevenbicht) is een dwars pand uit 1916,
gebouwd naar een ontwerp met ‘Um 1800’-details van J. Bertrams. De middenpartij
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is uitgevoerd met een inpandig rondboogportiek en wordt bekroond door een lage
klokgevel.
De voorm. R.K. lagere jongensschool (Aan de Greune Poal 13, Grevenbicht)
werd rond 1925 gebouwd als een drieklassige school met gymnastieklokaal en stalen
vensters. Het pand is in 1968 verbouwd tot sportzaal en bibliotheek.
Woonhuizen. Uit 1895 dateert het gepleisterde eclectische woonhuis
Raadhuisstraat 18. Burgemeester M. Vrencken liet in 1904 de Villa Berlo (Oude
Kerkstraat 2), ook bekend als ‘Schlossli’ of ‘Hof van Dieteren’, bouwen op de plaats
van de hoeve en brouwerij ‘Berlo's Hof’. Het blokvormige herenhuis in
neorenaissance-stijl is voorzien van een torenachtig bouwdeel. Het uit 1907 daterende
pand Mon Repos (Boulevard 18) vertoont een combinatie van neorenaissance- en
jugendstil-details. Aan de Greune Poal 42 is een woonhuis in chaletstijl uit circa
1910. Zakelijk-expressionistische vormen bezit Huize de Kempen (Frankenstraat
70), een landhuis uit circa 1935.
Horeca. Het café Aurora (Raadhuisstraat 10), een gepleisterd tweelaags pand uit
circa 1850, is rond 1950 verbouwd. Sinds 1864 fungeert het als onderkomen van de
Harmonie Aurora. De café-boerderij Belle vue (Oude Veerstraat 9) heeft een
grotendeels wit gepleisterd woonhuis annex cafégedeelte voorzien van geblokte
hoeklisenen. Het gebouw kreeg de huidige vorm in de tweede helft van de 19de
eeuw, maar is in de kern mogelijk ouder.
Boerderijen. De gesloten hoeve Huis Lambrechts (Oude Kerkstraat 1) heeft boven
de inrijpoort een steen met het jaartal 1848. Het woongedeelte is een fors, dwars
geplaatst, neoclassicistisch herenhuis, voorzien van een hoger opgetrokken gevelpartij
met fronton. Van dzelfde vorm zijn de boerderijen Op de Coul 26 uit 1860 en
Merkerhof (Merker Eyckstraat 25) uit circa 1880. Deze laatste heeft bij het herenhuis
een opgemetselde dakkapel met houten topgevelomlijsting. Op de Coul 34 is een
boerderij met vrijstaand, gepleisterd woonhuis. De schuur draagt onduidelijke
jaartalankers. De in 1997 tot vakantieboerderij verbouwde Gertrudishoeve (Op de
Coul 38-40) is een haakvormige hoeve uit 1851 met een gepleisterd tweelaags
woongedeelte. De langgevelboerderij Raadhuisstraat 30 toont op de poortsluitsteen
het jaartal 1906.
De watermolen ‘Kingbeekmolen’ op de Kingbeek (Watermolenstraat 12,
Grevenbicht) werd mogelijk rond 1600 als korenmolen gebouwd. Sinds 1960 is het
maalbedrijf stilgelegd. Het eenlaags molengebouw sluit onder een kleine

Grevenbicht-Papenhoven, Kingbeekmolen (1980)
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hoek aan op het tweelaags woonhuis. De molen beschikt over een verticale
Girardturbine, geplaatst in 1887 ter vervanging van het oorspronkelijke waterrad.
Het aangebouwde ketelhuis met schoorsteen bevatte een in 1893 toegevoegde (nu
verdwenen) stoommachine.
De Mariakapel (tegenover Houtstraat 22) is een gepleisterde neogotische wegkapel
met het opschrift ‘Ave Maria’ en een smeedijzeren bladversiering. Deze rond 1830
in opdracht van burgemeestersfamilie Koten gebouwde kapel is in 1997 gerestaureerd.
Het trafohuisje (bij Boulevard 1) is een blokvormig gebouwtje met tentdak uit
1921.
Begraafplaatsen. De R.K. begraafplaats (bij Oude Kerkstraat 2, Papenhoven)
was oorspronkelijk het kerkhof bij de in 1909 afgebroken 18de-eeuwse kerk van
Papenhoven. Op het ommuurde terrein, toegankelijk via eenvoudige smeedijzeren
hekken, staat een neogotische kapel. Interessant zijn een bij de linker ingang herplaatst
natuurstenen grafkruis voor T. Hamers († 1754) en het pastoorsgraf met crucifix van
L. Swennen († 1861). De Isr. begraafplaats (Heilig Kruisstraat ong., Grevenbicht),
ook bekend als de ‘Jodenberg’, werd in 1803 aangelegd op een Romeinse grafheuvel
(tumulus). De oudste nog aanwezige grafsteen is die van Mina Kronenberg († 1868).
Voor de tumulus bevindt zich een in 1922 in Grevenbicht teruggevonden en hier
herplaatste Romeinse zandstenen putrand (2de eeuw na Chr.).
De voorm. R.K. St.-Petrus en Pauluskerk te Schipperskerk (Sterre der Zeeplein
12), gelegen ten noordoosten van Papenhoven, werd in 1949 gebouwd naar ontwerp
van Th.L. Oberndorff ten behoeve van de schippers van de Berghaven. Het is een
recht gesloten zaalkerk met aangebouwde parochiezaal annex kantoorruimte en
bibliotheek. Het interieur bevat een betonnen spantconstructie. Deze in 1999 gesloten
kerk is thans in gebruik als expositie- en woonruimte.

Griendtsveen, Veengebied en dorp vanuit het westen

Griendtsveen
(gemeente Horst aan de Maas)
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Dorp, ontstaan in de 19de eeuw als veenontginning in de Peel. In 1853 kocht Jan
van de Griendt een stuk veen in de gemeente Deurne (NB) en liet de naar zijn vrouw
genoemde Helenavaart graven, die ten westen van Beringe in de Noordervaart
uitkwam. In 1885 kochten zijn zonen Jozef en Eduard in de gemeente Horst een
aangrenzend stuk veen ten zuiden van de in 1866 gereed gekomen spoorlijn
Eindhoven-Venlo. Hier was van 1886 tot 1944 een halte voor de afvoer van
turfstrooisel. De door de familie Van de Griendt opgerichte ‘Maatschappij
Griendtsveen’ ontwikkelde tussen 1897 en 1905 een veenkolonie, die opvallend gaaf
bewaard is gebleven. De tuinstad-achtige bebouwing weerspiegelt in belangrijke
mate de toenmalige sociale structuur. De turfwinning,
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Griendtsveen, Villa Sphagnum

die rond 1915 al over zijn hoogtepunt heen was, werd na 1944 beëindigd.
Griendtsveen is een beschermd gezicht.
De R.K. St.-Barbarakerk (Helenaveenseweg 48) is een eenbeukige kerk met
driezijdig gesloten koor, dakruiter en een kleine traptoren. Deze neogotische kerk is
gebouwd in 1895 naar plannen van N.J.H. van Groenendael. In 1944 liep de kerk
oorlogsschade op en ging een deel van de door de familie Van de Griendt geschonken
inventaris verloren. De gebrandschilderde ramen (1947) zijn gemaakt door Ch. Eyck.
De kerk is in 1988 gerestaureerd. Het kerkhof bevat onder meer graftekens voor H.
Higly († 1905) en J.M. Hendriks († 1904), de laatste vervaardigd door G. Mestrom.
De in chaletstijl uitgevoerde forse pastorie (Helenaveenseweg 50) dateert uit 1895.
Het voorm. Catharinagesticht (Helenaveenseweg 54) is een tweelaags pand uit
1903 met een middenrisaliet voorzien van een sierspant. Dit naar de vrouw van E.
van de Griendt genoemde liefdesgesticht is vermoedelijk ontworpen door L.J.P.
Kooken. Het gebouw bevatte ook een bewaarschool en een ziekenzaal.
De marechausseekazerne (Helenaveenseweg 62-64) is een U-vormig eenlaags
pand uit 1895.
De openbare lagere school (Helenaveenseweg 52) werd in 1895 als tweeklassige
school gebouwd en kreeg in 1901 en 1905 extra lokalen.
Het postkantoor met dienstwoning (St.-Barbarastraat 37) dateert uit 1900 en is
ontworpen door L.J.P. Kooken in chaletstijl-achtige vormen.
Het kantoor van de ‘Maatschappij Griendtsveen’ (Deurneseweg 1), gebouwd in
1900 naar plannen van L.J.P. Kooken, vertoont eveneens chaletstijlachtige vormen.
Woonhuizen. Kort na de stichting van de Peelontginning verrezen er voor de
veenarbeiders simpele keten en voor de fabrieksarbeiders acht afdakswoningen, de
zogeheten Oude Kazerne (gesloopt 1960). Pas toen de familie Van de Griendt besloot
om er zelf te gaan wonen, ontstond naar plannen van L.J.P. Kooken een
woonbebouwing met tuinstadkarakter. De familie liet in 1897 de ‘Villa Sphagnum’
(Veenmos) of Grote Villa (Sphagnumweg 7) bouwen. Deze naar plannen van N.J.H.
van Groenendael in neorenaissance-stijl uitgevoerde villa werd in 1901 naar plannen
van L.J.P. Kooken gepleisterd en uitgebreid in chaletstijl. Gelijktijdig kwamen naar
zijn plannen voor de hoogste functionarissen de ‘Villa Erica’ (Heide) of Kleine Villa
(Sphagnumweg 5) en de villa Sphagnumweg 2 tot stand. Voor het hogere
fabriekspersoneel bouwde men in 1900-'01 twaalf eenlaags villa's met houten
veranda's en gepleisterde geveltoppen. Van deze ‘Twaalf Apostelen’ zijn er tien over
in twee typen; zo heeft Ericaweg 1 puntgevels en Apostelweg 4 een dak met
wolfeinden. Voor de vaste fabrieksarbeiders werden in 1901 tien afdakswoningen
opgetrokken, de zogeheten Nieuwe Kazerne (In de Paardestal 2-20).
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Winkels. De voorm. kruidenierswinkel St.-Barbarastraat 31-33 werd

Griendtsveen, Woonhuis Apostelweg 4

in 1889 gebouwd, vermoedelijk naar plannen van M. Dreesen. Gelijktijdig verrees
eenzelfde eenlaagspand met mansardedak, St.-Barbarastraat 35, dat dienst ging doen
als herberg ‘De Morgenstond’. In 1901 als respectievelijk bakkerij en slagerij
gebouwd, zijn Apostelweg 3 en Apostelweg 5.
Het gemeenschapshuis ‘De Grote Zaal’ (Lavendellaan 26) is een langgerekt pand
uit 1902.
Het voorm. schaftlokaal (Lavendellaan 25) werd in 1900 gebouwd naar plannen
van L.J.P. Kooken als een tweelaags pand met beneden een schaftlokaal voor de
fabrieksarbeiders en boven slaapgelegenheid.
De voorm. turfstrooiselfabriek (Deurneseweg 2) is een fors, sober en functioneel
gebouw uit 1899, gebouwd ter vervanging van een elders gelegen voorganger uit
1885.
Ophaalbruggen. Over de Helenavaart en enkele dwarsgrachten (wijken) bevinden
zich enkele ijzeren ophaalbruggen uit circa 1885 en circa 1905.

Griendtsveen, Turfstrooiselfabriek
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Gronsveld
(gemeente Eijsden)
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen in het dal van de Maas en voor het eerst
vermeld in 1068. Gronsveld werd in 1498 een Vrije Rijksheerlijkheid en rond 1580
een graafschap. Het dorp had te lijden van een grote brand in 1895. Aan de weg van
Maastricht naar Luik ontwikkelde zich lintbebouwing. Na de Tweede Wereldoorlog
zijn aan weerszijden van deze weg uitbreidingswijken gerealiseerd.
De R.K. St.-Martinuskerk (Kerkplein 6) is een eenbeukige kruiskerk met
driezijdig gesloten koor en een terzijde staande toren van drie geledingen met
ingesnoerde spits. Kort na de eerste vermelding van de kerk in 1281 verrees de
mergelstenen toren, die in de 15de of 16de eeuw werd verhoogd. In de toren hangt
een door Causard en zoon gegoten klok (1869). Het is opmerkelijk dat het
laat-gotische mergelstenen koor in de 16de eeuw tegen de zuidzijde van de toren
werd gebouwd. In 1579 werd de kerk in brand gestoken. Met behoud van toren en
koor - waarvan het gewelf in 1657 was ingestort - volgde in 1690-'99 de herbouw in
classicistische vormen met een geleding van (niet zuivere) dorische pilasters van
mergelsteen. Een verhoging van het koor kwam in 1705-'11 tot stand en in 1787-'89
werd in de zuidoosthoek een sacristie toegevoegd. De kerk is

Gronsveld, R.K. St.-Martinuskerk

gerestaureerd rond 1895, (na oorlogsschade) in 1947-'48 onder leiding van A.J.N.
Boosten en opnieuw in 1982. Het interieur is voorzien van stucgewelven (vernieuwd
1947-'48) en een wandgeleding met ionische pilasters. Met de inventaris heeft het
geheel een barokke uitstraling. Tot de inventaris behoren een communiebank (circa
1700) en een hoofdaltaar, zijaltaren, preekstoel en koorlambrizering in Lodewijk
XIV-vormen (circa 1710). De schildering van de Kroning van Maria in het hoofdaltaar
is van Engelbert Fisen (1710) en toont het alliantiewapen van Jan Frans van
Bronckhorst en Maria-Anna van Törring-Jettenbach. Zij schonken ook het in 1712
door Philip le Picard gebouwde orgel. De kruiswegstaties zijn vervaardigd door F.
Stuflesser (1922). Onder het moderne altaar ligt de zwartmarmeren grafzerk voor
Willem van Bronckhorst († 1563) en zijn vrouw Agnes van Bylant († 1615).
Het kerkhof is voorzien van een toegang met twee 18de-eeuwse hekpijlers en
bevat diverse oude grafkruisen (1554-1718) en een grafsteen voor G.A. Hubertus (†
1884). Zowel de pastorie (Kerkplein 4) als de kapelanie (Kerkplein 2) zijn gebouwd
rond 1890 en vertonen neorenaissance-details. Het H. Hartbeeld dateert van 1921.
De voorm. R.K. lagere school (Kerkplein 8) is een forse tweelaags gangschool
met neogotische details, gebouwd in 1886 naar ontwerp van architect Ubachs.
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Kasteel Gronsveld (Rijksweg 68) is mogelijk ontstaan in de 13de eeuw als
mottekasteel. Dit vormde het uitgangspunt voor de rond 1300 tot stand gekomen
rechthoekige aanleg met ronde hoektorens. Na verwoesting in 1594 werd het kasteel
in dezelfde vorm herbouwd. Het in 1634 in handen van een roversbende gevallen
kasteel werd na de herovering ontmanteld. Het oostelijke deel bleef eerst deels
gespaard, maar na verdere afbraak in 1827 bleef slechts de ruïne van de zuidoostelijke
toren over. De fundamenten van de noordoostelijke toren vormden de basis voor het
in 1833 in opdracht van A.A. Gadiot gebouwde rijzige landhuis, dat rond 1880 werd
verbouwd in neogotische vormen en toen onder meer arkeltorentjes kreeg. Gelijktijdig

Gronsveld, Kasteel Gronsveld, poortgebouw (1987)

bouwde men tegen de resten van de noordelijke kasteelmuur een oranjerie. Het
opvallend rijke poortgebouw Rijksweg 70, met hoger opgaande poorttoren, verrees
in 1881 in een Frans aandoende stijl met neogotische en neoclassicistische elementen.
Woonhuizen. Het forse mergelstenen herenhuis Rijksweg 91, uitgevoerd met
hardstenen vensteromlijstingen, dateert uit de tweede helft van de 18de eeuw en is
in 1858 verbouwd. Soberder van vorm zijn de 18de-eeuwse, in mergel opgetrokken,
(agrarische) dwarse huizen Rijksweg 2, Rijksweg 4, Broekstraat 5 (1714) en
Stationsstraat 19 (1714). Jugendstil-elementen vertoont de forse villa Rijksweg 45,
gebouwd in 1906 in opdracht van notaris Habets.
Boerderijen. Het forse dwarse huis Rijksweg 79-81 is vermoedelijk het uit 1690
stammende oude Leenhof. De bakstenen voorgevel heeft mergelstenen speklagen,
de mergelstenen rechterzijgevel bakstenen speklagen. De hardstenen
vensteromlijstingen dateren uit circa 1800. De uit 1791 stammende L-vormige
mergelstenen hoeve Rijksweg 109 heeft in het woongedeelte een hardstenen bolkozijn.
Daarnaast bevindt zich aan de straat een schuurgedeelte met inrijpoort. Bij de
18de-eeuwse L-vormige vakwerkhoeve Rijksweg 119 staat het schuurgedeelte juist
verder op het erf en bij de 18de-eeuwse L-vormige hoeve Rijksweg 164 staat de
schuur
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met hardstenen inrijpoort haaks op de straat en ligt het dwarse woonhuis verder terug.
Voorbeelden van gesloten hoeven zijn Rijksweg 89 (18de eeuw, gepleisterd 1909),
Rijksweg 12 (1800), Waterrijk 3 (1808) en Rijksweg 60 (1837).
Het voorm. station (Stationsplein 81) is een rijzig tweelaags gebouw met
dienstwoning uit 1861.

Groot Genhout
(gemeente Beek)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen op het plateau van Schimmert. In de loop van
de tijd vond enige verdichting van de bebouwing plaats en na 1975 uitbreiding achter
de kerk.
De R.K. St.-Hubertuskerk (St.-Hubertusstraat 59) is een eenbeukige kruiskerk
met halfronde apsis, hoge en brede ingangspartij en een terzijde geplaatste ronde
toren met spits. Deze kerk kwam in 1936-'37 tot stand naar ontwerp van A.J.N.
Boosten en werd in 1958 gerestaureerd. Het interieur wordt gedekt door gedrukte
kruisribgewelven. De gewelfschilderingen in schip en apsis zijn vervaardigd door
Ch. Eyck. De kerk bezit gebrandschilderde ramen van diverse kunstenaars. Het raam
in de St.-Hubertuskapel in de toren is van H. Jonas. De andere ramen zijn ontworpen
door J. Nicolas, Ch. Eyck, M. Weiss (circa 1952), J. Verheyen (1951), G. Waterschoot
van der Gracht, J. Scheffers en Y. Tripels. Naar ontwerp van bureau Boosten
vervaardigde de firma Laudy het marmeren hoofdaltaar en de doopvont (1951), de
laatste met reliëfs van Ch. Vos. Tot de inventaris behoren verder geglazuurde
keramische kruiswegstaties van Ch. Vos, een O.L-Vrouwe-triptiek van H. Jonas en
een Hubertusbeeld van G. Eggen.
De pastorie (St.-Hubertusstraat 61) dateert van 1933 en is ontworpen door S.J.
Dings. In de tuin staat sinds 1983 een gietcementen H. Hartbeeld, afkomstig van het
klooster van de Montfortanen te Schimmert.
De R.K. lagere school ‘St. Hubertus’ (St.-Hubertusstraat 70) is een drieklassige
gangschool met overdekte speelplaats annex gymnastieklokaal, gebouwd in 1932
naar ontwerp van S.J. Dings. De onderwijzerswoning (St.-Hubertusstraat 68) is uit
1933.
Boerderijen. Van de in 1975-'76 gerestaureerde L-vormige vakwerkboerderij
Grootgenhouterstraat 109 stamt het haaks op de weg gelegen gedeelte uit de 17de
eeuw en de dwarsvleugel uit de 18de eeuw. De topgevel aan de straatzijde is uit de
eerste helft van de 19de eeuw. De Benedenste Hoeve van Printhagen (Printhagen 2)
bestaat uit drie evenwijdige vleugels die aan de zuidoostzijde met elkaar zijn
verbonden zodat twee binnenplaatsen zijn ontstaan. De twee oudste vleugels liggen
aan de achterste binnenplaats en zijn deels in vakwerk uitgevoerd. Jonger is de van
1744 (gevelsteen) daterende in- en uitgezwenkte topgevel van de tussenvleugel,
uitgevoerd in baksteen met mergel speklagen en hoekblokken. In dat jaar kwam bij
een uitbreiding de voorste binnenplaats tot stand. De Bovenste Hoeve van Printhagen
(Printhagen 3) bestaat uit drie vrijstaande vleugels om een binnenplaats. Het huidige
complex is het resultaat van een ingrijpende herbouw rond 1806. De gesloten hoeve
Grootgenhouterstraat 158 is in de kern mogelijk 18de-eeuws. De gepleisterde en
rond 1900 in twee woningen gesplitste 19de-eeuwse gesloten hoeve
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Grootgenhouterstraat 111-113 heeft een vakwerkschuur uit 1820 en een woongedeelte
van na 1850. Andere voorbeelden van 19de-eeuwse gesloten hoeven zijn
Grootgenhouterstraat 168, met sluitstenen gedateerd ‘1859’ en ‘1877’,
Grootgenhouterstraat 130, met een oudere kern in vakwerk, Grootgenhouterstraat
81-83 en de eind-19de-eeuwse hoeven St.-Hubertusstraat 4 en 18-20.
De St.-Hubertuskapel (bij Grootgenhouterstraat 18), een recht gesloten wegkapel
met spitsboogingang, werd in 1936 gebouwd naar plannen van de smid F. Tummers.
Klein Genhout. Dit gehucht, gelegen ten westen van Groot Genhout op de
westelijke helling van het plateau van Schimmert, is ontstaan in de middeleeuwen.
De lineaire bebouwing heeft zich in de loop van de tijd verdicht. De gesloten hoeve
Kleingenhouterstraat 6 heeft bouwdelen uit 1788 en uit 1800 en hardstenen
vensteromlijstingen. Haaks op de weg staat de 18de-eeuwse gepleisterde
vakwerkhoeve Kleingenhouterstraat 7. Voorbeelden van gesloten hoeven zijn
Kleingenhouterstraat 14-16 uit 1803 (sluitsteen) en Kleingenhouterstraat 25 uit de
tweede helft van de 19de eeuw. Jongere voorbeelden zijn de gesloten hoeve Huize
Nieuwenhof (Kleingenhouterstraat 40-42) uit 1916 naar ontwerp van L. Maes, voorzien
van een tot torentje verhoogd middenrisaliet, en de L-vormige hoeve
Kleingenhouterstraat 38, gebouwd in 1938-'39 naar plannen van H.H. Schols. De
windmolen ‘St. Hubertus’ (Schimmerterweg 14) is een half gesloten standerdmolen
met houten kast en een met dakleer bekleed dak. Deze in 1801-'02 voor W. Kerkhoffs
gebouwde korenmolen is in 1971 gerestaureerd door de Gebr. Adriaens. De
bijbehorende gepleisterde molenaarswoning (bij Schimmerterweg 17) uit 1808 is in
1943 verhoogd.

Groot Haasdal
(gemeente Nuth)
Gehucht met dries, ontstaan in de middeleeuwen op het plateau van Schimmert. Op
de dries kwamen in de vroege 19de eeuw vier bebouwingslinten uit (Nieuwstraat,
Trichterstraat, Kleverstraat en Groot Haasdal).
Huis Bockhof (Billich 1), voorheen ‘Huis Obbendorf’, is in de huidige vorm een
wit geschilderd tweelaags huis met een 18de-eeuwse kern en een toren uit 1677 met
ui-vormige bekroning. Het werd in 1848 verbouwd en in 1960-'62 gerestaureerd.
Erbij horen de gesloten hoeven Groot Haasdal 1-3 en 5] met een in baksteen en
mergel opgetrokken schuur en een gezwenkte gevel uit 1751. De voorgevel met
eclectische decoratie van nummer 5 dateert uit circa 1910.
Boerderijen. Het dorp heeft verschillende gesloten hoeven met een mogelijk
18de-eeuwse kern. Bijvoorbeeld de deels in vakwerk uitgevoerde boerderij
Kleverstraat 10 met een jonger woonhuisgedeelte (tweede helft 19de eeuw), de hoeve
Groot Haasdal 19 uit 1790 (sluitsteen) en de met mergel speklagen uitgevoerde
boerderij
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Groot Haasdal 18. Verder de deels in vakwerk uitgevoerde hoeve Groot Haasdal
24 met een in- en uitgezwenkte voorgevel uit 1783 en de hoeve Groot Haasdal 15
met een 18de-eeuwse vakwerkschuur en een woongedeelte uit 1802 met mergelstenen
speklagen. Boerderijen uit de 19de eeuw zijn de wit geschilderde gesloten hoeve
Groot Haasdal 30-32 uit 1806 (jaartalsteen) met vakwerk restanten en de L-vormige
boerderij Groot Haasdal 17 met een poortsluitsteen uit 1829 en aan de binnenplaats
een ankerjaartal ‘1898’.
Het trafohuisje (bij Kleverstraat 3) dateert uit 1921 en is uitgevoerd met een
tentdak.
De Mariakapel (Groot Haasdal 35) is een driezijdig gesloten wegkapel uit 1931
voorzien van een dakruiter met spitsje. De kapel is in 1981 gerenoveerd.
De Isr. begraafplaats (Kleverstraat ong.) was in de eerste helft van de 19de eeuw
al in gebruik. Er staan vier forse grafstenen uit 1882, 1898, 1903 en 1914.

Grubbenvorst
(gemeente Horst aan de Maas)
Dorp aan de Maas, ontstaan in de middeleeuwen en toen Vorst genoemd. Begin 11de
eeuw is er sprake van een eerste kerk. In 1323 was dit gebied Gelders, in 1648 werd
het onderdeel van Spaans Gelre, in 1713 kwam het aan Pruisen en in 1815 werd het
bij Nederland gevoegd. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp vooral aan de
westzijde uitgebreid.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe ten Hemelopneming (Pastoor Vullinghsplein 14)
is een opvallende driebeukige kerk met rond gesloten koor en lage kooromgang, een
ronde zijkapel met omgang en een brede westtoren met zadeldak en kleine naaldspits.
Deze kerk werd in 1951-'52 gebouwd naar plannen van A.J.N. Boosten; de stoere
toren volgde in 1955. De middeleeuwse dorpskerk ter plaatse werd in 1944 bij het
opblazen van de toren onherstelbaar beschadigd.
Op het kerkhof bevinden zich enkele 17de- en 18de-eeuwse grafkruisen en -

Grubbenvorst, Ursulinenklooster Bisweide

zerken, waaronder twee priesterzerken (1749 en 1785). De pastorie (Pastoorstraat
5) is uit 1860.
Het ursulinenklooster ‘Bisweide’ (Schoolstraat 10) is een fors complex met een
lange drielaags hoofvleugel uit 1870, voorzien van een middenrisaliet met fronton.
Haaks hierop bevindt zich in het midden een kapel uit circa 1890 en op de hoeken
twee latere haakse vleugels. In de nabijheid staan een voorm. vierklassige R.K. lagere
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school (Kloosterstraat 71) uit circa 1890 en de Mariaschool (Schoolstraat 1) uit circa
1935.
Het raadhuis (Pastoor Vullinghsplein 1) is een rijzig dwars pand met bordestrap
en dakruiter, gebouwd in 1938 in traditionalistische vormen naar ontwerp van A.J.
Kropholler. Op het plein staat een achtzijdige muziektent uit circa 1920.
De ruïne van kasteel Grubbenvorst of ‘Gebroken Slot’ (bij Venloseweg 71) ligt
op een heuvel nabij de monding van de Everlose beek in de Maas. Kort na 1311 liet
Willem II van Millen een vierkante burcht bouwen met twee vleugels, een kleine
binnenplaats en aan de zuidzijde een kleine en een grote hoektoren. Begin 15de eeuw
werd het kasteel van een ringmuur voorzien. Na verwoesting in 1585 gingen plannen
tot herbouw (1623) niet door, maar wel verrees in 1648 op korte afstand het nieuwe
rijzige huis Venloseweg 71. De resten van het kasteel werden in 1944 opgeblazen,
waarna van de twee ronde torens slechts enkele muurfragmenten bewaard zijn
gebleven.
Huis Caldenbroek (Kaldenbroek 1) is een tweelaags L-vormig huis op een
oorspronkelijk omgracht terrein. In 1394 is er al sprake van een huis Caldenbroek.
Het huidige - gedeeltelijk in mergelsteen uitgevoerde - huis stamt uit het midden van
de 16de eeuw en werd mogelijk gebouwd in opdracht van Adolf van Ghoor.
Huis De Steeg (Broekeindweg 1) is een fors midden-18de-eeuws tweelaags pand
met hardstenen ingangsomljsting in Lodewijk XV-stijl. De windvaan van de dakruiter
op het schilddak is gedateerd ‘1802’. De bouwhuizen aan weerszijden van het
voorplein zijn begin 19de eeuw gebouwd in opdracht van P.A. van den Mortel.
Woonhuizen. Het in de 19de eeuw gepleisterde woonhuis Pastoorstraat 1 heeft
in de zijgevel de jaartalankers ‘1651’. Een 18de-eeuwse kern hebben de huizen
Dorpstraat 12 (1780), Pastoorstraat 11 (1794) en de sterk verbouwde herberg De
Zwaan (Pastoor Vullinghsplein 7) uit 1796. Het sober neoclassicistische tweelaags
woonhuis Dorpstraat 8-10 dateert uit 1844. Iets rijker van detaillering is het diepe
huis Kerkstraat 2 (circa 1860). Het dwarse middenganghuis Dorpstraat 5 (1867) in
neoclassicistische vormen heeft een daklijst met fronton. Jugendstil-details vertoont
het in 1916 gebouwde
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dubbele woonhuis Lottumseweg 45-47 van kwekerij ‘De Lomert’.
Boerderijen. De rond 1840 gebouwde gesloten hoeve Raaieind 3 heeft het
woongedeelte aan de straat. Vergelijkbaar van vorm - twee vleugels aan weerszijden
van een binnenplaats - is de gesloten hoeve Lottumseweg 24 uit 1848. Van de gesloten
hoeve Elza (Schoolstraat 7) ligt het 19de-eeuwse schuurgedeelte aan de straat en is
het woonhuis rond 1930 vernieuwd.
De watermolen ‘Slottermolen’ (Venloseweg 73) is een middenslagmolen op de
Everlose Beek met een fraai gelegen molenvijver. De huidige molen kwam in 1849
tot stand voor A. Receveur ter vervanging van een mogelijk 14de-eeuwse, bij kasteel
Grubbenvorst behorende, watermolen. De molenaarswoning dateert uit 1851. In 1966
is de molen verbouwd tot woonhuis.
De St.-Annakapel (Broekeindweg ong.) is een rond 1901 opgerichte rechthoekige
neogotische wegkapel met trapgevels.

Gulpen
(gemeente Gulpen-Wittem)
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen nabij de samenvloeiing van de Gulp en
de Geul. Kort na 600 bouwde men iets ten noorden van de huidige dorpskern een
karolingische palissadenburcht. Met het doorgraven van een uitloper van de Dolsberg
ontstond hier een zogeheten ‘Abschnitsmotte’, de Burggraaf genaamd. Rond 1288
werd deze motte verlaten voor de zuidelijker gelegen Nuwenberghe, een voorganger
van de latere zetel van de heerlijkheid: kasteel Neubourg. Eind 13de eeuw werd
Gulpen een zelfstandige heerlijkheid in het Land van Hertogenrade. Het zeer
waterrijke dorp trok leerlooiers, veehandelaren en - later - bierbrouwers en
forellenkwekers (1912) aan. Door de aanleg van de rijksstraatweg Maasticht-Aken
(1824-'25) verschoof het zwaartepunt van het dorp zuidwaarts.
De toren van de oude H.H. Petrus en Hubertuskerk (Prof. Cobbenhagenstraat
2) is een gedrongen bouwwerk met tentdak, opgetrokken uit veldkeien en brokken
kalksteen. De onderbouw stamt mogelijk uit de 11de eeuw; verhogingen volgden in
de 13de en 16de eeuw. De toren werd in 1845 met toevoegingen in baksteen hersteld
en in 1959-'60 gerestaureerd. De bijbehorende parochiekerk uit 1613-'14 heeft men
in 1924 afgebroken. Tegen de toren staat de voormalige pastorie, een wit gepleisterd
pand uit in 1732 (jaartalankers). Terzijde ligt het ommuurde kerkhof.
De R.K. St.-Petruskerk (Kapelaan Pendersplein 12) is een basilicale kruiskerk
met rond gesloten koor en een toren van vier geledingen met frontalen en tentdak.
Deze in Nivelsteiner zandsteen opgetrokken kerk met neoromaanse elementen verrees
in 1923-'24 naar ontwerp van C.J.H. Franssen.
Inwendig is de kerk uitgevoerd met een alternerend stelsel van vierkante
mergelstenen pijlers en ronde granieten kolommen met basementen en
teerlingkapitelen van roze zandsteen. Tot de inventaris behoren een grafzerk voor
de familie Van Eynatten (1619), een hoofdaltaar en twee zijaltaren (circa 1930)
vervaardigd door atelier J. Windhausen en de firma Sprenger, een door P. Gerrits
gemaakte preekstoel (1933) en een Verschueren-orgel (1929). De glas-in-lood vensters
zijn vervaardigd door H. Oidtmann (1924).
Raadhuizen. Het voorm. raadhuis annex postkantoor Dorpsstraat 18-20
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Gulpen, Kasteel Neubourg

dateert uit 1912. Dit tweelaags pand met verhoogde gevelpartij is voorzien van diverse
gevelstenen. Het naastgelegen 19de-eeuwse drielaags pand Dorpsstraat 22 is eveneens
in gebruik geweest als raadhuis. Het licht risalerende geveldeel met poortdoorgang
bevat twee gevelstenen. Het huidige raadhuis Kiebeukel 30 is in 1932 als klooster
gebouwd in zakelijk-expressionistische vormen met een loggia op de verdieping.
Links van de entree bevindt zich de vroegere kapel naar ontwerp van A.J.N. Boosten.
De voorm. marechausseekazerne (Burg. Teheuxweg 27-33), gebouwd rond 1925,
vertoont expressionistische details.
De voorm. landbouwschool (Molenweg 15) werd in 1929 gebouwd in
zakelijk-expressionistische vormen naar ontwerp van A.J.N. Boosten. Het
naastgelegen woonhuis Molenweg 13 is de voorm. onderwijzerswoning.
Het voorm. postkantoor met dienstwoning (Rosstraat 4), met topgevelpartij en
gecementeerde voorgevel, kwam in 1937 tot stand naar plannen van F.J.P. de Kever.
Kenmerkend zijn de vensters met stalen kozijnen en de rondboogdeuren.
Boerderijen. De forse gesloten
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Gulpen, Gulpener bierbrouwerij, directeurswoning

hoeve De Wijngaard (Kiewegracht 7-9) heeft een 17de-eeuwse oorsprong, en is
verbouwd in de 18de eeuw. De straatvleugel heeft mergelstenen speklagen en een
rondbogige toegangspoort. De oostvleugel met gepleisterde frontgevel is het
woonhuisgedeelte (nr. 9). Ook de gesloten hoeve De Bek (Oude Akerweg 37) heeft
een 17de-eeuwse oorsprong, getuige de jaartalankers ‘163(0)’ en ‘1663’ naast de
poort. Tot 1825 diende het pand ook als posthuis. Uit de 18de-eeuw dateert de
L-vormige tweelaags vakwerkhoeve Aan het Veld 6, waarvan de eindgevel van de
lange vleugel in mergelsteen is uitgevoerd. Molenweg 2 is een tweelaags
vakwerkschuur uit circa 1825.
Woonhuizen. Het dubbele woonhuis Wesselerstraat 2-4 is een 18de-eeuws
tweelaags pand, opgetrokken in mergel met geblokte bakstenen vensteromlijstingen.
Vergelijkbaar is het woonhuis Rosstraat 23-25. Een voorbeeld van een woonhuis in
neoclassicistische stijl is Rijksweg 4 (circa 1865). Het dwarse tweelaags huis Rijksweg
79 werd in 1887 gebouwd met eclectische elementen. Bij een verbouwing in 1927,
naar plannen van H. Kremer, zijn de drie dakkapellen toegevoegd. Langs de Rijksweg
staat vrij veel bebouwing uit circa 1900. In de regel zijn dit dwarse tweelaags panden
met neorenaissance- of eclectische details. Voorbeelden hiervan zijn Rijksweg 81-83,
85 en 200-202. Rijksweg 107 is een gepleisterd pand met risalerende topgevelpartij
voorzien van decoratief eclectisch stucwerk. Graaf R. de Marchant et d'Ansembourg
liet in 1926 het herenhuis Burg. Teheuxweg 1 bouwen naar een ontwerp van J.
Bemelmans. Het is een paviljoenvormig middenganghuis in Nieuw-Historiserende
stijl, geïnspireerd op Franse landhuizen. De risalerende middenpartij is bekleed met
natuursteen in rustica. Het gepleisterde complex arbeiderswoningen Looierstraat
2-22, Nieuwestraat 2-20 en 30 kwam in 1929 tot stand naar ontwerp van J. Stuyt in
samenwerking met A.J. Bartels van het Technisch Bureau Ons Limburg voor de
Woningvereniging Gulpen.
Het hotel ‘Bettina’ (Rijksweg 43) is een dwars pand uit circa 1900 met mezzanino
en rondboogvensters met gepleisterde omlijsting.
De watermolen ‘Neubourgermolen’ of ‘Molen van Roex’ op de Gulp (Molenweg
2a) is een middenslagmolen, oorspronkelijk gebouwd als papiermolen en vanaf circa
1853 als korenmolen in gebruik. Na een brand in 1905 heeft men de molen herbouwd
met een turbine. Het bijbehorende woonhuis (Molenweg 4-4a) is thans in gebruik
als restaurant.
De Gulpener bierbrouwerij, distilleerderij en azijnfabriek (Rijksweg 17) werd
in 1826 opgericht als bierbrouwerij, in 1870 uitgebreid met een branderij en in 1880
met een azijnfabriek. De langgerekte vleugel langs de Rijksweg, oorspronkelijk
bestaande uit een woonhuis en fabriek met opslagplaats, is het oudste gedeelte
(sluitsteen middendeel ‘1848’). Bij de ingang tot het fabrieksterrein bevindt zich een
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trafohuisje uit circa 1930. De tegenover de fabriek gelegen voorm. directeurswoning
(Rijksweg 16-18)

Gulpen, Tramremise

dateert uit 1880. Dit eclectische drielaags pand heeft een licht risalerende middenpartij
met geblokte lisenen en een poortdoorgang.
De voorm. chocoladefabriek ‘'t Geuldal’ (Ringweg 31) is een sober
traditionalistisch pand uit 1924, gebouwd naar plannen van G. Fouarge voor H.
Fouarge. De fabriek was gespecialiseerd in het vervaardigen van rumbonen.
De voorm. tramremise (Burg. Teheuxweg 2) werd rond 1925 gebouwd ten behoeve
van de tramlijnen Wijlre-Vaals en Maastricht-Gulpen. Toen in 1938 alle tramlijnen
vervangen waren door autobusdiensten, ging het gebouw dienst doen als
autobusgarage.
De Isr. begraafplaats (Wesselderstraat ong.) werd rond 1845 aangelegd. Op het
ommuurde terrein staat een aantal grafzerken, waarvan de oudste dateert uit 1849.
Kasteel Neubourg (Riehagervoetpad 1), ten zuidwesten van Gulpen, werd in de
14de eeuw gebouwd als opvolger van de iets zuidelijker gelegen Nuwenberghe en
kwam in 1398 in bezit van het geslacht Van Eynatten. In 1636-'44 werd het L-vormige
kasteel ingrijpend verbouwd tot een U-vormige opzet met op de zuidhoek een
monumentale uitspringende toren met knobbelspits. De hoge smalle vensters hebben
natuurstenen blokomlijstingen. Rond 1732 volgde een verdere verbouwing onder
leiding van Johann Conrad Schlaun. Bij een verbouwing rond 1774 in opdracht van
Léon Bernard de Hayme de Hautfalize verdween de 17de-eeuwse noordelijke
hoektoren. Verder werd de oostelijke
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Gulpen, Kasteel Neubourg, plattegrond

vleugel herbouwd naar plannen van Bartholomé Digneffe. Het oorspronkelijk open
front heeft men rond 1850 gesloten met een middenpartij tussen twee
vooruitspringende vleugels, mogelijk in opdracht van graaf Oscar de Marchant et
d'Ansembourg.
De voorhof (eerste bouwhoeve) omvat een U-vormige hoeve uit circa 1650 met
twee vierkante hoektorens bekroond door knobbelspitsen. De hoeve is in 1774 aan
de pleinzijde gewijzigd, vermoedelijk door Jacob Couven. Toen heeft men ook de
gracht tussen voorhof en kasteel gedempt. De neoclassicistische inrijpoort met
gekoppelde ionische zuilen en fronton (circa 1800) is ontworpen door Mathias Soiron.
Eveneens uit circa 1650 dateert de U-vormige nederhof (tweede bouwhoeve) aan de
oostzijde van het kasteel. De buitengracht om deze hoeve is rond 1815 grotendeels
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gedempt. De hof is toegankelijk via een rondboogpoort met schilddak. Aangrenzend
bevindt zich de voorm. ommuurde moestuin met op de zuidoosthoek een
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vroeg-18de-eeuwse achtzijdige tuinkoepel met uivormige spits en een vierkante
traptoren, versierd met blokken en banden van natuursteen.
De oorspronkelijke geometrische aanleg van het park kreeg rond 1815 naar ontwerp
van M.F. Weyhe een uitbreiding en verfraaiing in rijpe landschapsstijl. In 1856 werd
door L. Fuchs een deeltuin in formele stijl met vormsnoeiwerk aangebracht. In het
park bevinden zich een kleine neogotische kapel uit de eerste helft van de 19de eeuw
en een restant van een 18de-eeuws waterwerk (cascade), dat aansloot op een aftakking
van de Gulp.
Kasteel Karsveld (Slenakerweg 21) ligt ten zuidwesten van Gulpen. Naast het
restant van een nog ten dele omgrachte motte staat een rond 1900 in
neorenaissance-stijl gebouwd herenhuis met zadeldak tussen trapgevels. Dit gebouw
bevat restanten in breuksteen uit de 15de of 16de eeuw, afkomstig van het in 1795
afgebrande kasteel. In de kelder bevinden zich fragmenten van een gebeeldhouwde
schouw uit circa 1725. De oorspronkelijk bij het kasteel behorende hoeve Karsveld
(Slenakerweg 23) is een 19de-eeuwse gesloten hoeve met op een sluitsteen het jaartal
‘1819’.
Ingber. Dit wegdorp ten westen van Gulpen ontstond in de middeleeuwen en heeft
verschillende interessante boerderijen. De Kapittelshof (Ingberdorpsstraat 29) is een
grote herenhoeve die tot 1795 bij het O.L.-Vrouwekapittel te Aken behoorde. Het
complex wordt gevormd door verschillende rond een binnenplaats gegroepeerde
gebouwen uit de periode 1710 tot 1863. Aan de linkerzijde van de hof bevindt zich
een grote bakstenen schuur uit 1710 (gevelsteen) met mergelbanden en uilengaten.
De L-vormige vakwerkhoeve Ingberdorpsstraat 13 is aan de straatzijde voorzien
van een mergelstenen puntgevel met duivengaten en oorspronkelijk van de
jaartalankers ‘1721’. Het vrijstaande stalgebouw in vakwerkbouw heeft een
vernieuwde bakstenen voorgevel. De U-vormige vakwerkhoeve Ingberdorpsstraat
14 stamt ook uit de 18de eeuw. Ingberdorpsstraat 17-19 is een vakwerkhoeve die
deel uitmaakt van een groter complex gegroepeerd rond een binnenplaats, met aan
de straatzijde een bakstenen vleugel (Ingberdorpsstraat 21). De Rozenhof
(Ingberdorpsstraat 38) is een U-vormige hoeve uit het begin van de 19de eeuw. De
schuur en de voorgevel van het woonhuis zijn versierd met mergelstenen speklagen.
Het 19de-eeuwse boerenhuis Ingberdorpsstraat 9 is uitgevoerd in vakwerk met een
in baksteen vernieuwde voorgevel. De O.L.-Vrouwe van Fatimakapel
(Ingberdorpsstraat ong.) is een in Kunradersteen opgetrokken wegkapel met dakruiter
en klokje (1946), gebouwd in 1949 naar ontwerp van H.G. Akkermans.
Euverem/Pesaken. Deze gehuchten ten zuidwesten van Gulpen liggen in de buurt
van het voorm. herenhuis Groenendaal. Daarvan rest nog slechts enig muurwerk uit
1774-'75, thans onderdeel van de stallen van de Hoeve Groenendaal (Slenakerweg
3), een gesloten hoeve met poortpaviljoen gedateerd ‘1823’. Voorbeelden van
18de-eeuwse vakwerkbouw zijn de hoeven Euverem 10 en Op gen Hofke
(Slenakerweg 8). Uit de 19de eeuw dateert Pesaken 26, een langgerekt vakwerkhuis
met kleine, dwars geplaatste aanbouwsels. De boerderij Pesaken 10 uit 1899 heeft
een voorgevel met mergelstenen speklagen en sluitstenen. In een nis staat een
Mariabeeldje met het bouwjaar. Aan de Gulp ligt de voorm. watermolen
‘Groenendaalsmolen’ (Pesakerweg 29). Deze bovenslagmolen werd gebouwd als
korenmolen en in 1953 herbouwd na brand (1951).
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Crapoel. In dit gehucht ten zuiden van Gulpen ligt een aantal interessante
boerderijen, waaronder Kampsweg 66. Deze 18de-eeuwse vakwerkhoeve bestaat uit
twee losse gebouwen, waarvan de grootste een breukstenen onderbouw heeft. Uit de
18de eeuw is ook de L-vormige vakwerkhoeve Kampsweg 76. Crapoel 4 is een
19de-eeuwse L-vormige vakwerkhoeve.

Haelen, Kasteel Aldengoor, poortgebouw

Haelen
Dorp aan Haelense Beek, voor het eerst vermeld in 1240. Haelen behoorde eerst tot
het Land van Horn en later tot het prins-bisdom Luik. In 1679 werd het een
zelfstandige heerlijkheid. Met name in de 19de eeuw vormde zich een compacte
dorpskern, iets ten noorden van kasteel Aldengoor. Na de Tweede Wereldoorlog is
Haelen uitgebreid aan de westzijde en langs de weg naar Roggel.
Kasteel Aldengoor (Kasteellaan 9) ligt op een omgracht terrein met nederhof. Al
in 1212 is er sprake van een versterkt huis van de familie Ghoor. Van het
middeleeuwse kasteel rest één 15de-eeuwse zware ronde toren van baksteen en
mergel. De drie overige middeleeuwse torens werden begin 17de eeuw bij een
belegering verwoest. In de 17de en 18de eeuw ontstond een complex met twee haakse
vleugels voorzien van drie
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vierkante hoektorentjes en in de binnenhoek de oude ronde toren, die rond 1700 zijn
hoge spits kreeg. Het interieur bevat een 17de-eeuwse schouw en een betimmering
in Lodewijk XV-stijl.
De nederhof dateert uit de 18de eeuw. Het poortpaviljoen heeft gezwenkte topgevels
met daaronder een fronton, aan de veldzijde voorzien van een alliantiewapen en het
jaartal ‘1750’. Aan de hofzijde herinnert het jaartal ‘1886’ aan een verbouwing. Na
1903 werd het kasteel eerst een ursulinenklooster, na 1929 een missiehuis en na 1977
een streekmuseum. Sinds 1996 is het weer particulier bewoond.
De R.K. St.-Lambertuskerk (Kerkplein 11) is een driebeukige basilicale kruiskerk
voorzien van een ingebouwde toren met ingesnoerde spits. Deze sobere
traditionalistische kerk met neoromaanse details werd in 1953-'55 gebouwd naar
ontwerp van H.F.M. van Groenendael, ter vervanging van de in 1944 onherstelbaar
verwoeste neogotische voorganger uit 1859 (toren 15de eeuw).
Het H. Hartbeeld (Burg. Aquariusstraat ong.) werd in 1919 geplaatst.
Woonhuizen. Tot de oudste woonhuizen van Haelen behoort het grote
laat-18de-eeuwse huis Burg. Aquariusstraat 46 met hardstenen ingangsomlijsting.
De villa De Kikkerberg (Roermondseweg 92) werd in 1904 gebouwd in opdracht
van A. Van Rijckevorsel en heeft een sierspant in chaletstijl. Sobere
neorenaissance-details vertoont het middenganghuis Roggelseweg 16 (1915). De
villa Napoleonsweg 94, gebouwd in 1915 naar ontwerp van F. Dupont, is voorzien
van een kolossale pilasterorde. Zakelijk-expressionistisch van vorm zijn de winkel
Burg. Aquariusstraat 44 (circa 1935) en de markante witte villa Burg. Aquariusstraat
23 annex sigarenfabriek (1936), beide ontworpen door G. Smeets. Andere voorbeelden
van panden in deze stijl zijn de huizen De Kamp (Napoleonsweg 72; 1933), naar
ontwerp van J. Bongaerts, en Roggelseweg 2 (1935), naar plannen van L. Beckers
en het in 1937 door C. Tonnaer ontworpen huis Ten Anker (Roermondseweg 36),
dat ook art déco-elementen vertoont. Traditionalistisch van vorm is de villa Sonnehoek
(Napoleonsweg 67), gebouwd in 1934 naar plannen van A.J. Rats.
Boerderijen. Van het grote boerderijcomplex Burg. Aquariusstraat 43 is het
19de-eeuwse woongedeelte rond 1910 uitgebreid. De rond 1840 gebouwde U-vormige
boerderij Waerenberg (Heythuyserweg 2) heeft een woongedeelte langs de straat.
Watermolens. In het dorp ligt de Vogelmolen (Kasteellaan 15-17), een
onderslagmolen op de Haelense Beek. Deze koren- annex oliemolen is volgens de
gevelsteen in 1778 naar hier overgebracht. Vergroting tot de huidige omvang vond
plaats in 1882. De molen was tot 1940 in gebruik. Aan de Leubeek in het
natuurreservaat het Leudal, ten noordwesten van Haelen, bevinden zich twee
watermolens. De St.-Ursulamolen of Leumolen (Leumolen 3) wordt voor het eerst
vermeld in 1558. De huidige overkapte onderslagmolen is een klein tweelaags gebouw
met dakruiter en de jaartalankers ‘1773’. In de voorgevel is een (modern) beeld van
St. Ursula geplaatst. Rond 1850 werd de koren- en oliemolen met een pelmolen
uitgebreid. Bij de restauratie in 1961 kreeg de molen een nieuw houten waterrad.
Het langgerekte eenlaags molenaarshuis (Leumolen 2) dateert uit de eerste helft van
de 19de eeuw. Van de St.-Elisabethsmolen (bij Roggelseweg 56), een
midden-19de-eeuwse graan-, olie- en houtzaagmolen, resteert sinds de verwoesting
in 1944 slechts een ruïne. De naastgelegen voorm. boerderij ‘St.-Elisabethshof’
(Roggelseweg 56) - thans streekmuseum en café-restaurant - werd in 1875 gebouwd
als uitbreiding bij de watermolen.
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Het klooster St.-Elisabethsdal (St.-Elisabethsdreef 1), gelegen ten noordwesten
van Haelen, bestaat uit twee 18de-eeuwse haakse vleugels met hardstenen
vensteromlijstingen. In 1240 stichtte Dirk van Altena hier een caulietenklooster. In
1435 ging het klooster over naar de congregatie van Windesheim. Na de verwoesting
in 1578 volgde vanaf 1603 de wederopbouw. Tegen een vleugel uit 1656 (verwoest
1944) bouwde men in 1778 de twee bestaande haakse vleugels. Van de in 1801
afgebroken 15de-eeuwse kloosterkapel resteert de achtzijdige traptoren. Aan de voet
daarvan heeft men een kleine kapel gebouwd met gebruik van classicistische pilasters,
klauwstukken en een schelpvormig fronton (midden 17de eeuw). Momenteel is het
klooster in gebruik als vakantie- en verpleeghuis van de Kleine Zusters van St.-Joseph.
Buitenplaats De Bedelaar (Heythuyserweg 10), gelegen ten westen van Haelen,
werd in 1906 gesticht door paleontoloog prof. M.E.F.T. Dubois. Hij was de ontdekker
van de ‘Javamens’. In 1910 liet hij een witte drielaags villa met achtzijdige toren
bouwen naar plannen van L. Wagemans. Op het terrein bevinden zich een ijskelder
(1915), een tuinhuisje (Heythuyserweg 12; circa 1925) en een vierkante uitkijktoren
of uilentoren (1937-'38). Het meest opvallend en uniek is de in 1916 ter bestrijding
van muggen gebouwde vleermuistoren, een houten verblijf in de vorm van een
afgeknotte piramide met aan één zijde een uitbouwtje met inkruipsleuf. Het werd in
1931 op gemetselde pijlers geplaatst.

Heel
Dorp, ontstaan op de hoge oever van de Maas en voor het eerst genoemd in 1202.
Op deze plaats bevond zich een Romeinse nederzetting. Het dorp Heel kwam in de
10de eeuw in bezit van het St.-Lambertuskapittel te Luik. Het werd een vrijdorp,
vallend onder Neeritter. Vanaf 1417 was Heel in leen bij de heer van Horn. Tot 1795
viel het onder het prins-bisdom Luik. Het wegdorp onderging na circa 1880 enige
groei in verband met de komst van enkele tehuizen voor geestelijk gehandicapten.
Na 1945 is het dorp uitgebreid aan de noord- en de zuidwestzijde.
De R.K. St.-Stephanuskerk (Mgr. Savelbergweg 79) is een driebeukige kruiskerk
met driezijdig gesloten koor en een toren met ingesnoerde spits. De romaanse toren
verrees rond 1100 in Maaskeien en kolenzandsteen. Vermoedelijk in de 14de eeuw
volgde een verhoging in tufsteen en mergel. In de toren hangen twee klokken, te
weten uit 1380 en 1524 (Joris Sulris). De middeleeuwse kerk werd in fasen vernieuwd.
In 1901
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kwamen naar ontwerp van C.J.H. Franssen het neogotische koor en het transept tot
stand, in 1907 gevolgd door het pseudobasilicale schip. De hele kerk is met
mergelsteen bekleed. De oorlogsschade heeft men in 1948-'49 onder leiding van P.
Cuypers jr. hersteld. Inwendig zijn van de oude kerk vier 15de-eeuwse hardstenen
zuilen met Maaskapitelen bewaard gebleven. Tot de inventaris behoren een hardstenen
romaans doopvont (eind 12de eeuw), een Annatrits (begin 16de eeuw), een preekstoel
(1705) en twee biechtstoelen (1730 en 1734). Het Maria-raam van M. Weiss dateert
uit 1946. In de muur van het kerkhof zijn vijf grafkruisen uit de 17de en 18de eeuw
ingemetseld. Verder zijn er een hardstenen kruis (1737) en graftekens van de
kasteelheren J.G.H. Hermans († 1861) en F.J. baron de Meer d'Osen († 1869).
Kasteel Heel (Mgr. Savelbergweg 104) vormt de kern van een voorm. klooster
met verpleegtehuis voor geestelijk gehandicapten. In de huidige vorm is het een wit
gepleisterd 17de-eeuws gebouw met een forse toren bekroond door een hoge
klokvormige spits. Tegen de noordzijde zijn rond 1750 twee lagere haakse vleugels
aangebouwd. Van de oude voorburcht bestaat nog een 17de-eeuws hoekpaviljoen
met achtzijdige spits. In 1880 werd het kasteel verkocht aan de congregatie ‘Kleine
Broeders en Zusters van de H. Jozeph’, waarachter P.J. Savelberg de drijvende kracht
was. Het kasteel werd verbouwd tot ‘St.-Jozeph-gesticht’ en rond 1900 uitgebreid.
Vanaf 1910 werden hier enkel vrouwen verpleegd en kreeg het de naam ‘Huize St.
Anna’. Rond 1930 verrees een robuuste neoromaanse kerk. In de eindgevel van de
noordvleugel (1907) heeft men in 1961 een oude hardstenen poort met fronton
ingemetseld, voorzien

Heel, Kasteel Heel

Panheel bij Heel, Sluis in het kanaal Wessem-Nederweert

van het alliantiewapen van de families Horion-de Raville (1686). In de tuin staan
een St.-Annabeeld (eind 19de eeuw) en een beeld van P.J. Savelberg (1954).
Het nieuwe R.K. St.-Josephklooster (Rector Driessenstraat 2) werd in 1908
gesticht voor de verpleging van uitsluitend mannelijke, geestelijk gehandicapte,
patiënten. Het U-vormige complex in neorenaissance-stijl is later met een verdieping
verhoogd. Uit circa 1908 dateert de neogotische kapel met rank klokkentorentje. Het
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klooster is na een brand in 1948 hersteld en in 1989 gerestaureerd. In 1932 werd het
verzorgingstehuis ‘St. Jozeph’ (Dorpsstraat 27) toegevoegd.
Woonhuizen. Het begin 18de eeuw gebouwde diepe huis In den Oranjeboom
(Dorpstraat 102) is tot 1927 als brouwerij in gebruik geweest. Kenmerkend voor
Heel zijn dwarse eenlaagspanden als Dorpstraat 31-33a (circa 1907), Dorpstraat 63
(circa 1928) en het Zonnehuis (Dorpstraat 54; 1928), de laatste met blokbepleistering.
Expressionistisch van vorm is de villa Heerbaan 68 (circa 1939).
Boerderijen. Voorbeelden van gesloten hoeven in het dorp zijn de markant gelegen
Hoeve Bovenhof (Dorpstraat 83) met een mogelijk 18de-eeuwse kern, Dorpstraat
29 met in de topgevel resten van het gemetselde jaartal ‘1735’ (herbouwd na 1900)
en Dorpstraat 31 (19de eeuw).
Horeca. De uitspanning Het Witte Paard (Dorpstraat 86) heeft de kenmerken van
een langhuisboerderij en is voorzien van het jaartalanker ‘1778’. Karakteristiek zijn
verder de gepleisterde dwarse panden De Heere van Heel (Heerbaan 90) en café De
Hekseketel (Dorpstraat 59) uit circa 1900. Een opvallende hoekoplossing hebben
café Koos (Dorpstraat 61; circa 1907), met een neorenaissance-trapgeveltje, en café
De Tram (Heerbaan 55; circa 1932).
Sluizen. Het ten oosten van Heel gelegen sluis- en stuwcomplex in de Maas (Osen
ong.) werd in 1920-'22 gebouwd in het kader van de Maaskanalisering. Het bestaat
uit een dubbele schutsluis in het toen gegraven Lateraal Kanaal Linne-Buggenum.
Aan het begin van de afgesneden Maasmeander in de gemeente Linne kwam de stuw
tot stand, voorzien van drie afvoeropeningen met zogeheten ‘Stoneyschuiven’ en
een scheepvaartopening met stalen wielschuiven. Parallel aan de oude sluis heeft
men in 1971 een nieuwe sluis gebouwd. De vistrappen zijn in 1989-'90 toegevoegd.
Ten westen van Heel ligt de sluis in het Kanaal Wessem-Nederweert (Thornerweg
ong.), gebouwd in 1927-'28 toen een verbinding tussen de Maas en de
Zuid-Willemsvaart bij Nederweert werd gegraven. Het gaat om een bijzon-
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Panheel bij Heel, Woonhuis Heelderweg 28

dere sluisvariant met spaarkommen aan weerszijden, dit ter beperking van het
waterverlies door het schutten. De sluis is in 1996 gerenoveerd na de bouw van een
nieuw sluizencomplex in 1986-'93.
Panheel. Dit dorp ten westen van Heel wordt al in 1380 vermeld. Door de
grintwinningen na 1945 is het geheel omringd door plassen. De voorm. coöperatieve
stoomzuivelfabriek ‘St. Anthonius’ (St.-Antoniusstraat 9) is een groot dwars pand
uit 1914 met neorenaissance-details. Het trafohuisje (bij St.-Antoniusstraat 9), een
blokvormig gebouwtje met tentdak, dateert uit circa 1930. Het woonhuis Heelderweg
28 is rond 1932 in expressionistische stijl gebouwd met een paraboolvormig dak. De
R.K. kerk O.L. Vrouwe van het Heilig Hart (Thornerweg ong.) is een eenbeukige
kerk met driezijdig gesloten koor en een geveltoren. Deze kerk kwam in 1947 tot
stand naar een ontwerp met neoromaanse details van P.H. Weegels, ter vervanging
van de in de oorlog beschadigde kerk uit 1875.

Heerlen
Stad, ontstaan in de 1ste eeuw na Chr. als Romeinse nederzetting (Coriovallum) in
het bekken van Heerlen tussen de Geleenbeek en de Caumerbeek, bij de kruising
van de belangrijke heerbanen Tongeren-Keulen en Xanten-Aken. Van de Romeinse
nederzetting resteert een badhuis uit de 2de eeuw. Ook na de Romeinse tijd bleef de
nederzetting bewoond. Ten noordwesten van de oude nederzetting verrezen in de
12de eeuw de St.-Pancratiuskerk en een verdedigbare toren, de Schelmentoren. Na
een verovering in 1239 kreeg de graaf van Are in 1244 toestemming om de bestaande
versterking om te bouwen tot een ovale verdedigbare plaats (het ‘landsfort’).

Heerlen
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

R.K. St.-Pancratiuskerk (zie p. 139)
R.K. kerk St. Franciscus van Assisië (p. 140)
Herv. kerk (p. 140)
Synagoge (p. 140)
R.K. St.-Annakerk (p. 141)
kapel van het Savelbergklooster (p. 141)
Huize de Berg (p. 141)
Franciscanerklooster met R.K. jongens HBS (p. 141)
kapel van St. Bernardinus van Siena (p. 141)
Retraitehuis (p. 142)
Stadhuis (p. 142)
Openbare bibliotheek (p. 142)
Ambacht- en Mijnschool (p. 142)
Nieuwe Mijnschool (p. 142)
kweekschool Maria Immaculata (p. 143)
ULO-school voor jongens (p. 143)
R.K. meisjes-HBS (p. 143)
Stadsschouwburg (p. 143)
Thermenmuseum (p. 143)
welzijnsaccommodatie Raadhuisplein 20 (p. 143)
Schelmentoren (p. 143)
Glaspaleis Schunck (p. 147)
hoofdkantoor Oranje-Nassaumijnen (p. 147)
hotel-restaurant Wilhelminaplein 16-18 (p. 148)
Volks- en Schoolbad (p. 148)
bioscoop Royal (p. 148)
Station (p. 148)
Oliemolen (p. 148)
schachtgebouw Oranje-Nassaumijn (p. 149)
H. Hartbeeld (p. 149)
Rozenhof of ABP-tuin (p. 149)
Alg. begraafplaats (p. 149)
Isr. begraafplaats (p. 149)
Gedachteniskapel (p. 149)

De structuur van de bij een verbetering in de 14de eeuw aangelegde omgrachting is
nog herkenbaar in het beloop van het Pancratiusplein, Pancratiusstraat en Emmaplein.
In de 14de eeuw werd Heerlen een heerlijkheid bin-

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

139
nen het Land van Valkenburg. In 1661 werd het Staats gebied. In de 17de eeuw heeft
men delen van de gracht gedempt. In de 18de eeuw volgde de sloop van gedeelten
van de stadsmuur. Tot ver in de 19de eeuw bleef Heerlen een bescheiden kern. Dit
veranderde door de opkomst van de mijnbouw. In 1896 werd aan de noordkant van
het centrum de spoorlijn Sittard-Heerlen-Herzogenrath aangelegd, waarmee de
Limburgse mijnvelden werden ontsloten. Dit geschiedde op initiatief van H. Sarolea,
die in 1893 de mijnconcessie Oranje-Nassau had verkregen. In 1896-'98 werd de
schacht Oranje-Nassau I aangelegd (eerste productie 1899), gevolgd door de
mijnzetels O.N. II (1904), O.N. III (1914) en O.N. IV (1927). Heerlen ontwikkelde
zich tot het centrum van de Mijnstreek.
Na 1900 breidde de stad zich uit langs de vier belangrijkste hoofdstraten:
Akerstraat, Willemstraat, Geleenstraat en Geerstraat. Het ten noorden van de spoorlijn
gelegen dorp Schandelen werd geïncorporeerd. Tussen 1905 en 1933 kwamen rond
de oude stadskern in hoog tempo ruim twintig mijnwerkerskolonies tot stand. De
explosieve groei in de woningbouw leidde tot een forse toename van het aantal
scholen en kerken. Verder werden de nodige mijninstallaties, koeltorens en kantoren
gebouwd. Deze bouwactiviteiten stonden onder toezicht van J. Seelen, de eerste
gemeente-architect van Heerlen (1900-'13). Voor een belangrijke uitbreiding in
directe aansluiting op het oude centrum ontwierp J. Stuyt rond 1913 een
stedenbouwkundig plan met het Burg. De Hesselleplein en het Tempsplein als kernen.
De invulling van het plan geschiedde in de daarop volgende jaren naar ontwerpen
van verschillende architecten, waaronder Stuyt zelf en F.P.J. Peutz.
Na de Tweede Wereldoorlog streefde men er naar de verspreide woonkernen bij
de verschillende mijnzetels tot één geheel te verbinden door middel van een open
bebouwing met veel groen en een winkelcentrum in het hart van de stad. Het sluiten
van de mijnen (1969-'74) leidde tot een grootschalige reconstructie, waarbij oude
stadsdelen werden gesloopt en de vrijgekomen mijnterreinen opnieuw werden
ingevuld. Als vervangende werkgelegenheid werd op het terrein

Heerlen, R.K. St.-Pancratiuskerk (1983)

van de mijn Oranje-Nassau I een vestiging van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) gerealiseerd en kwamen aan de zuidrand van de stadskern de kantoren van
het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) tot stand.
De R.K. St.-Pancratiuskerk (Pancratiusplein 45) [1] is een driebeukige
kruisbasiliek met rond gesloten koor, vieringtoren en een toren van vier geledingen
met ingesnoerde naaldspits. Het romaanse schip kwam in de eerste helft van de 12de
eeuw tot stand. In het derde kwart van die eeuw volgde de aanleg van de - niet
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voltooide - westbouw, die de basis werd voor de vanaf 1394 opgetrokken toren. De
traptoren tegen deze toren dateert van 1862. Van 1661 tot 1832 was de kerk een
simultaankerk voor katholieken en protestanten. Ter vervanging van het in 1862
aangebrachte koor verrees in 1901-'04 naar plannen van J.Th.J. Cuypers de huidige
oostpartij met transept en overwelfde vieringtoren in romaanse trant. De oorlogsschade
werd in 1945-'48 hersteld onder leiding van F.P.J. Peutz. In 1960-'61 heeft men aan
de zuidzijde een sacristie en doopkapel toegevoegd.
Het middenschip wordt gedekt door mergelstenen koepelgewelven, aangebracht
bij de restauratie in 1948. De bijzonder gevormde middeleeuwse gewelven over de
zijbeuken zijn rond 1880 hersteld met baksteen en deels vernieuwd in 1901-'03. De
in de oorlog beschadigde gewelven aan de noordzijde heeft men in 1948 in mergel
hersteld. Vernieuwingen van het interieur zijn uitgevoerd rond 1880, onder leiding
van P.J.H. Cuypers, en in 1969. Hierbij zijn de gewelfschilderingen van Ch. Eyck
in het schip overgewit, maar bleven die in het transept (1932-'33) wel bewaard. Tot
de inventaris behoren onder meer twee grote houten reliëfs met voorstellingen uit
het leven van de H. Bruno (begin 18de eeuw), een Stahlhut-orgel (1908) en
kruiswegstaties uit atelier Windhausen (1925). De gebrandschilderde
glas-in-loodramen zijn van E. Laudy (circa 1948).
De R.K. St.-Martinuskerk (Welterkerkstraat 6-8, Welten) is een driebeukige
kerk met twee rond gesloten koren en twee torens: een toren van drie geledingen met
frontalen en naaldspits en een terzijde staande zadeldaktoren. De neogotische toren
met de frontalen verrees in 1897 naar ontwerp van J. Seelen tegen een van 1875
daterende kerk met neoromaanse elementen. Dwars op de bestaande kerkas - met
behoud van toren en koor - werd in 1926 naar ontwerp van J. Seelen in Kunradersteen
een neoromaanse basilicale kerk gebouwd met de genoemde zadeldaktoren. In de
toren hangt een door Jacob van Venroed gegoten klok (1519). Het interieur van de
in 1983 gerestaureerde kerk bevat schilderingen van E. Laudy (1947).
De R.K. St.-Corneliuskerk (Kerkstraat 8, Heerlerheide) is een basilicale kruiskerk
met halfronde koorsluiting en een dubbeltorenfront met tentdaken. Deze kerk met
neoromaanse vormen verrees in 1909-'10 naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers en J.
Stuyt ter vervanging van een kerk uit 1838. Opvallend zijn de friezen met zwart-wit
geblokt tegelwerk. De devotiekapel voor O.L. Vrouwe van Altijddurende Bijstand
is na de oorlog in de kerk toegevoegd. Bij een kerkrestauratie in 1987-'88 zijn
interieurwijzigingen uitgevoerd. Tot de inventaris behoren een door C. baron de
Bieberstein Rogalla Zawadzky geschonken kerkbank met familiewapen (1914), een
Vermeulen-orgel (1917), een triomfkruis (1924), een altaar van H.J. Eymael (1925)
en twee biechtstoelen. De gebrandschil-
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derde glas-in-loodramen dateren van 1914. De pastorie (Kerkstraat 6), een herenhuis
uit 1852, is gerestaureerd in 1982.
De R.K. kerk St. Franciscus van Assisië (Laanderstraat 33) [2] is een driebeukige
basilicale kerk met dakruiter, voorzien van een lager en smaller uitgebouwd
ingangsportaal en koorpartij. Deze kerk werd in 1922-'23 gebouwd naar een ontwerp
met neogotische elementen van P.G. Buskens. De bouwgrond was een schenking
van de familie De Wendel van de Oranje-Nassaumijn. De H. Hartkapel aan de
noordzijde kwam in 1948 tot stand ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de
kerk. Tot de inventaris behoren de authentieke kerkbanken, kruiswegstaties van Ch.
Eyck, een marmeren preekstoel van de firma Cuijpers (1938), een marmeren Mariaen Franciscusaltaar met mozaïeken van Ch. Vos en een oksaal met het wapen van
de familie De Wendel. De gebrandschilderde ramen zijn van L. Asperslagh.
De Nieuw Apostolische kerk (Oude Kerkstraat 25, Schandelen) is een zaalkerk
uit 1925, gebouwd in traditionalistische stijl naar plannen van architect Tiemstra. De
risalerende middenpartij is voorzien van een groot spitsboogvenster en een uitgebouwd
portaal.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe Verschijning van Lourdes (Gerard Bruningstraat
4, Molenberg) is een basilicale kruiskerk met rond gesloten koor en twee torens aan
de oostzijde van het transept. Deze neoromaanse kerk verrees in 1926 naar ontwerp
van C.J.H. en J. Franssen. In 1994 heeft men een nieuw vleugelaltaar van R. Aarden
opgesteld, uitgevoerd in neogotische vormen en met afbeeldingen van beroemde
Limburgse kerken. De pastorie (Gerard Bruningstraat 2) is tegelijk met de kerk
gebouwd met zakelijk-expressionistische elementen.
De R.K.H. Hart van Jezuskerk (Meezenbroekerweg 116, Schandelen) is een
eenbeukige kerk met aan weerszijden een reeks kapellen met steekkappen en verder
een terzijde staande westtoren en een opvallend, getrapt koor met zadeldaken. Deze
in 1927-'28 in zakelijk-expressionistische stijl met neogotische elementen gebouwde
kerk is ontworpen door J. Wielders. De kerk bevat een door de Gebr. Müller gebouwd
orgel (1841), afkomstig uit de oude St. Petruskerk te Gulpen (overgebracht 1928,
gerestaureerd 1968). Wielders leverde ook het ontwerp voor de pastorie
Meezenbroekerweg 114 (1924), de kapelaniën Meezenbroekerweg 112 (1927) en
Schandelerstraat 75-77 (1932) en het patronaat (Schandelerstraat 79-81) in
zakelijk-expressionistische vormen, gebouwd in 1924 en tot 1928 in gebruik als
noodkerk.
De R.K. St.-Antonius van Paduakerk (Beersdalweg 62) is een eenbeukige kerk
voorzien van een hogere koorpartij met getrapte sluiting en flankerende kapellen, en
verder een dakruiter en een uitgebouwd ingangsportaal. Deze kerk in robuuste
traditionalistische vormen met neogotische verwijzingen kwam tot stand in 1929-'30
naar ontwerp van F.P.J. Peutz en was bedoeld voor de mijnwerkers van de (inmiddels
afgebroken) Huskenskolonie. Inwendig heeft men een ijzeren spantconstructie
toegepast ter voorkoming van mijnschade. De triomfboog en het kruisribgewelf van
het koor zijn in baksteen uitgevoerd. De schildering in het koor en twee
gebrandschilderde ramen zijn vervaardigd door Ch. Eyck. Tot de inventaris behoren
kruiswegstaties in verglaasde keramiek door Ch. Vos (1933).
Naast de kerk staat het franciscanerklooster (Beersdalweg 64) uit 1929 in
traditionalistische vormen. Dit gebouw, dat tevens de pastorie bevat, is ook ontworpen
door Peutz, evenals het oorspronkelijk
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Heerlen R.K.H. Hart van Jezuskerk

Heerlen, Herv. kerk

voor het kerkbestuur bestemde pand Beersdalweg 58 uit 1930.
De Herv. kerk (Tempsplein 14) [3] is een kruiskerk met een zadeldaktoren in de
zuidwesthoek, gebouwd in 1931-'32 naar een ontwerp met rationalistische en
zakelijk-expressionistische elementen van J. en Th. Stuivinga. Een tussenlid verbindt
de kerk met de gelijktijdig gebouwde kosterswoning. Kerk en kosterswoning zijn
gerenoveerd in 1993.
De voorm. synagoge (Stationstraat 24a) [4] werd in 1935-'36 naar plannen van
H. Dassen gebouwd over de oude Joodse begraafplaats (1811-'98) omdat toen geen
andere locatie voorhanden was. Oude grafstenen worden bewaard in een kelder onder
de voorplaats van de synagoge. Het gebouw gaat schuil achter een jongere apotheek
aan de Stationsstraat en doet sinds 1985 dienst als opslagruimte.
De R.K. St.-Gerardus Majellakerk (Heerenweg 45, Heksenberg) is een forse
kruiskerk voorzien van een rond gesloten koor met kooromgang en een westpartij
met terzijde staande ongelede toren met tentdak. Deze opvallende kerk met
traditionalistische en neoromaanse elementen werd in 1936-'38 gebouwd naar ontwerp
van A.J.N. Boosten ten behoeve van de werknemers van de mijn Oranje-Nassau IV.
In 1986 en 1991 zijn herstel- en restauratiewerk-zaamheden uitgevoerd. Inwendig
bevindt zich een achthoekige doopkapel
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Heerlen, R.K. St.-Annakerk

met een beschilderd gewelfd plafond. De schilderingen in de kerk zijn uitgevoerd
door Ch. Eyck, het beeldhouwwerk door Ch. Vos en de glas-in-loodramen zijn van
J. Nicolas (rozetvensters transept), R. Smeets (koor) en G. Waterschoot van der
Gracht (rozetvenster entree). De kerk bevat een preekstoel in opaline, vervaardigd
door J. Nicolas.
Overige kerken. De in 1952-'53 opgetrokken R.K. St.-Annakerk (Bekkerveld 15)
[5] is een betonnen centraalbouw met meloenvormig koperen koepeldak, omgang
en een uitgebouwd ingangsportaal. Van het ontwerp van F.P.J. Peutz is de geplande
toren niet uitgevoerd. De R.K.H. Drievuldigheidkerk (bij Venlostraat 1, Meezenbroek)
is een eenbeukige kerk met hoger koorgedeelte en een inpandig ingangsportaal. De
kerk en de bijbehorende pastorie (Venlostraat 1) zijn in 1953-'54 in traditionalistische
vormen uitgevoerd naar ontwerp van M.G.E. Hoen. De opvallende R.K. St.-Jozefkerk
(bij Dr. C. Meulemanstraat 1, Heerlerbaan) heeft gewelfde betondaken,
gevelveldvullingen van Kunradersteen en een vrijstaande open klokkentoren. Aan
weerszijden van het schip bevindt zich een half open galerij. Deze kerk in
wederopbouwstijl verrees in 1956-'57 naar ontwerp van J.J. Fanchamps ter vervanging
van een wegens mijnschade afgebroken kerk uit 1917. De door J. Seelen ontworpen
pastorie (Heerlerbaan 106) en kapelanie (Dr. C. Meulemanstraat 1) dateren
respectievelijk uit 1917 en 1922. Eveneens in wederopbouwstijl uitgevoerd is de
Evang. Luth. kerk (Vijgenstraat 1), een zeszijdige centraalbouw met tentdak en
lantaarn, opgericht in 1960-'61 naar plannen van F.H. Meijer. In diezelfde jaren
gebouwd naar een ontwerp van A. Schwencke uit 1953 is de asymmetrische R.K.H.
Geestkerk (Kasteellaan 131, Meezenbroek). De R.K. Christus Koningkerk (Navolaan
ong., Nieuw Einde), met karakteristieke rastervullingen en een vrijstaande
klokkentoren, kwam in 1963 tot stand naar plannen van J.J. Fanchamps ter vervanging
van een wegens mijnschade afgebroken kerk uit 1927. De R.K. St.-Andreaskerk (bij
Palestinastraat 326, Bautscherveld) is een in 1976-'77 deels ondergronds uitgevoerde
moderne zaalkerk in systeembouw naar plannen van L. Bisscheroux.
Kloosters en kapellen. De kapel van het Savelbergklooster (Gasthuisstraat 2a)
[6] werd in 1878-'79 gebouwd naar ontwerp van Joh. Kayser bij het klooster van de
Kleine Zusters van St. Joseph uit 1875, thans rustoord St. Jozef. Deze neogotische
kapel toont een van de vroegste toepassingen van het gebruik van profielsteen en
terracotta in Limburg, zoals bij de rijk versierde ingangspartij, vensteromlijstingen
en daklijst. Huize De Berg (Gasthuisstraat 45) [7] is een kloostercomplex in
neorenaissance-vormen uit 1897 naar ontwerp van A. van Beers. Het kwam tot stand
als uitbreiding van het Savelbergklooster en was bestemd voor kurende dames onder
de naam ‘Sanatorium St. Josephs Heilbron’. In 1911 vond de eerste
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Heerlen, Kapel van het Savelbergklooster

uitbreiding plaats, in 1916 gevolgd door een vleugel naar ontwerp van H. Heijnen,
bouwkundige van de congregatie. De neogotische kapel werd in 1919 gebouwd naar
ontwerp van J. Seelen. De kloostervleugel in het verlengde hiervan werd in 1932
gerealiseerd, wederom naar ontwerp van H. Heijnen. Het voorm. franciscanerklooster
met R.K. jongens H.B.S. (Akerstraat 95-97) [8], gebouwd in 1912 in traditionalistische
vormen naar plannen van J. Seelen, is thans onderdeel van het Bernardinus-college.
Aan de westzijde van het oorspronkelijke kloostercomplex staat de in 1923 door J.
Wielders ontworpen school, bestaande uit een langgerekte vleugel met topgevel en
aansluitend een U-vormig gebouw in een door het expressionisme beïnvloede
bouwstijl. Aan de oostzijde bevindt zich de kapel van St. Bernardinus van Siena [9]
uit 1930-'31, eveneens een ontwerp van J. Wielders. Deze zaalkerk met hoog zadeldak
is uitgevoerd in zakelijk-expressionistische vormen en heeft aan de noordzijde een
zeer ranke toren met naaldspits en een reliëf voorstellende St. Bernardinus. In 1970
is de kapel inwendig vernieuwd. J. Seelen ontwierp ook het voorm.
franciscanessenklooster (Grasbroekerweg 166), een langgerekt gebouw in
traditionalistische stijl met kapel uit 1922 en bijbehorende kloosterschool uit 1924.
Het voorm. karmelietessenklooster met kapel (Putgraaf 3), thans Luciushof geheten,
werd in 1934 gebouwd naar een traditionalistisch ontwerp van A.J. Bartels.
Het voorm. patronaatsgebouw (Sittarderweg 143) is een expressionistisch vorm
gegeven pand uit 1920. Het ontwerp van J. Wielders bleef deels onvoltooid; aan de
rechterzijde van de ingangspartij was eenzelfde bouwdeel gedacht als aan de
linkerzijde.
Het voorm. broederhuis ‘Molenberg’ (Kerkraderweg 9), nu ‘Joseph Wresinski
Huis - Vierde Wereld Beweging’, werd gebouwd in 1921 in traditionalistische stijl
met expressionistische elementen naar ontwerp van F.P.J. Peutz. Opvallend zijn de
natuurstenen pilasters boven de ingang. Peutz ontwierp ook de gelijktijdig gebouwde
Broederschool (Kerkraderweg 7) en de uitbreiding met kapel achter het Broederhuis
uit 1923.
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Heerlen, Stadhuis

Het voorm. retraitehuis (Oliemolenstraat 60) [10], in 1932 gebouwd in
functionalistische stijl naar plannen van F.P.J. Peutz, is een meerlaags pand bestaande
uit een staalskelet opgevuld met vliesgevels van steeltexgaas en cementpleisterwerk.
De binnenmuren zijn van baksteen. Sedert 1968 is het zogeheten Mgr. Schrijnenhuis
onderkomen geweest voor de hogeschool (nu universiteit) voor Theologie en
Pastoraat. In 2001 heeft een algehele restauratie en renovatie plaatsgevonden.
Het stadhuis (Geleenstraat 27) [11] is een blokvormig gebouw in functionalistische
stijl met op het classicisme geïnspireerde elementen, zoals de slanke dorische zuilen
aan de zijde van de Raadhuisstraat. Het werd gebouwd in 1940-'41 naar een ontwerp
van F.P.J. Peutz uit 1937 op de plaats van het oude stadhuis. Het representatieve en
het administratieve gedeelte zijn gegroepeerd rond een centrale hal met elk een eigen
entree in de kopgevels. In de gevel aan de Geleenstraat is een Pancratiusbeeld van
Ch. Vos aangebracht.

Heerlen, Openbare bibliotheek

Heerlen, Ambachts- en Mijnschool

De voorm. openbare bibliotheek (Tempsplein 10) [12] verrees in 1917 in
expressionistische vormen naar plannen van J. Pauw en J.M. Hardeveld als onderdeel
van het stedenbouwkundige plan van J. Stuyt. De bibliotheek is in 1994 verbouwd
tot zes appartementen.
Het voorm. politiebureau (Heulsstraat 39, Heerlerheide) is een markant gelegen
hoekpand uit 1922, uitgevoerd in traditionalistische vormen naar plannen van J. Stuyt
en A. Bartels. De hoofdingang bevindt zich in een risalerende driezijdige hoekpartij

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

met dakruiter en uurwerk. Decoratieve gevelstenen verwijzen naar de oorspronkelijke
functie van dit gebouw, dat nu in gebruik is als kantoor van de woningstichting
Heerlerheide.
De voorm. vroedvrouwenschool met daaraan verbonden de St.-Elisabethkliniek
(Parc Imstenrade 3-43 en Gasthuis 44-130) werd in 1920-'22 gebouwd naar ontwerp
van J. Stuyt in Nieuw-Historisende stijl. Het complex omvatte een schoolgebouw,
een verblijfsgebouw, een directeurswoning en een dienstgebouw met ketelhuis. Het
schoolgebouw heeft links een kleine kapel en rechts een arcade onder een balkon.
Het langgerekte E-vormige verblijfsgebouw is voorzien van een paviljoenvormig
poortgebouw met klokkentorentje en toont boven de doorgang een reliëfvoorstelling
van Maria met Kind. De kruisvormige kapel met vijfzijdig gesloten apsis en een
frontgevel met lantaarn en klok werd in 1934 aan het complex toegevoegd naar
plannen van J. Stuyt en zijn zoon G. Stuyt. In 1998-2000 is het complex gerestaureerd
en verbouwd tot appartementen en een zorginstelling.
Overige scholen. De voorm. Ambacht- en Mijnschool (Burg. De Hesselleplein
21) [13] is een groot H-vormig complex, gebouwd in 1913 in neorenaissance
vormentaal naar ontwerp van J. Stuyt als onderdeel van zijn stedenbouwkundige
plan. In 1917 heeft men de school uitgebreid met de linkervleugel (Smedestraat) en
in 1929 met de rechtervleugel (Ververstraat). De gevels hebben afwisselend lagen
baksteen en mergelsteen boven een hoge natuurstenen plint. Na een grote brand in
1996 is het gebouw gerestaureerd en verhoogd met een in glas uitgevoerde verdieping.
De van 1917 daterende directeurswoning (Burg. de Hesselleplein 25) vertoont
rationalistische details. In 1922 gebouwd naar plannen van J. Seelen is de voorm.
Nieuwe Mijnschool (Bekkerveld 30) [14], een E-vormig tweelaags schoolgebouw in
traditionalistische vormen, uitgevoerd in Kunradersteen met risalerende hoekvolumes
en ingangspartij. Het gebouw is nadien als H.T.S. in gebruik geweest.
Schoolgebouwen ontworpen door F.P.J. Peutz zijn de van 1921 daterende
Broederschool (Kerkraderweg 7, Molenberg), met een ver uitkragende dakpartij
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aan de voorzijde en een classicistisch aandoende pilastergeleding aan de achterzijde,
en de jongensschool BLO (Holleweg ong.) uit 1931; deze scholen zijn via een
gemeenschappelijk gymnastieklokaal met elkaar verbonden. Naast de school staat
het Broederhuis (Kerkraderweg 9). Peutz ontwierp verder het voorm. zusterhuis met
bewaarschool en huishoudschool ‘Molenberg’ (Gerard Bruningstraat 6-8) uit 1921
met expressionistische details en de voorm. kweekschool ‘Maria Immaculata’
(Bekkerveld 1) [15] uit 1929, een langgerekt drielaags gebouw met opvallende
hoekpartij in zakelijk-expressionistische vormen. De ingangspartij wordt geflankeerd
door in reliëf uitgevoerde beelden. In samenwerking met H.H.A. Tummers ontwierp
hij in 1931 de voorm. St.-Theresiaschool (Kerkraderweg 76), bestaande uit twee
bakstenen blokken verbonden door een halfrond glazen trappenhuis. De voorm.
U.L.O.-school voor jongens (Laan van Hövell tot Westerflier 23) [16] uit 1931 is
een gepleisterd schoolgebouw in functionalistische stijl. De zakelijk-expresionistische
tweelaags R.K. meisjesschool Maria Onbevlekt Ontvangen (Pater Beatusstraat 1),
nu ‘De Linde’ genoemd, uit 1929 is ontworpen door J. Seelen en P.G. Buskens;
aansluitend staat een schoolgebouw uit 1931 naar plannen van J. Stoks. In 1934 tot
stand gekomen naar ontwerp van J. Seelen is de voorm. R.K. meisjes-H.B.S.
(Gasthuisstraat 21) [17], een groot gebouwencomplex in traditionalistische en
zakelijk-expressionistische vormen.
De stadsschouwburg (Burg. Van Grunsvenplein 145) [18] kwam in 1959-'61 tot
stand naar een functionalistisch ontwerp van F.P.J. Peutz met een halfrond gesloten
theaterzaal. Het gebouw heeft een aluminium gevelconstructie met glasvulling. B.
Bijvoet adviseerde bij de vormgeving van het interieur.
Het Thermenmuseum (Coriovallumstraat 9) [19] huisvest de in 1941 blootgelegde
fundamenten van een Romeins badhuis uit de 2de eeuw na Chr. Het in 1978 naar
plannen van P. en J. Peutz opgetrokken museum heeft grote glaswanden en wordt
gedekt door een metalen ruimtelijk vakwerk met een

Heerlen, Kasteel Terworm, plattegrond
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minimum aan interne steunpunten. Over de opgraving ligt een loopbrug. Verder
omvat het gebouw een depot en een expositiegedeelte.
De welzijnsaccommodatie Raadhuisplein 20 [20] uit 1983-'85 is ontworpen door
J.M.J. Coenen en P.A.M. Mertens. Om een gezamenlijke binnenplaats zijn het
stedelijk museum, de Kamer van Koophandel en de bibliotheek gehuisvest.
De Schelmentoren of ‘Gevangentoren’ (Pancratiusplein 44) [21] is van oorsprong
een 12de-eeuwse verdedigbare woontoren van de heren van Are. Deze toren werd
in 1244 opgenomen in de stadsmuur. Het rechthoekige, nagenoeg gesloten, bouwwerk
is opgetrokken in breuksteen en heeft een met leien gedekt tentdak. Een aanbouw
met lessenaardak bevat een houten spiltrap uit 1766. De westgevel heeft men in 1775
in baksteen vernieuwd en voorzien van twee hardstenen vensters. De toren is geruime
tijd als gevangenis in gebruik geweest. Een laatste restant van de in breuksteen
opgetrokken stadsmuur ligt verscholen achter woningen aan de Pancratiusstraat.
Kasteel Terworm (Terworm 5, Welten) is in de huidige vorm een omgracht en
onderkelderd herenhuis op T-vormig grondplan, met zadeldaken tussen trap- en
tuitgevels en met twee
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arkeltorentjes aan de achterzijde. In de eerste helft van de 15de eeuw verrees een
vierkant kasteel met twee torens en een ommuurde binnenplaats. Na een brand werd
het kasteel rond 1550 herbouwd. In 1648-'49 volgde een uitbreiding aan de zuidzijde
en in 1767 - in opdracht van de familie Van der Heyden - een uitbreiding aan de
westzijde. De familie de Loë liet in 1891 een ingrijpende verbouwing in neogotische
stijl uitvoeren naar plannen van L. von Fisenne. Daarbij werd het huis beklampt, met
uitzondering van de noordgevel. Bij de restauratie rond 1995 heeft men het huis naar
plannen van P.A.M. Mertens aan de noordzijde uitgebreid in de vormen uit 1891.
Het gebouw is nu in gebruik als hotelrestaurant.
Een mergelstenen boogbrug uit 1843 verbindt het huis met de omgrachte voorburcht
en de daarop gelegen U-vormige nederhof. Het oudste gedeelte is het poortpaviljoen
uit 1670 (jaartalankers). De westvleugel kwam tot stand in 1716 (jaartalankers), de
losse zuidvleugel in 1718 (sluitsteen); beide met gebruik van oudere fragmenten. De
vernieuwde noordvleugel bevat een gevelsteen uit 1621, afkomstig van de hoeve
Eyckholt. De gemetselde boogbrug voor de toegangspoort tot de voorburcht dateert
uit circa 1850. Aan de achterzijde van het huis leidt een boogbrug uit 1891 naar een
oorspronkelijk in 1862 naar ontwerp van L. Fuchs geometrisch aangelegde tuin. In
1999 is men gestart met de restauratie van deze stijltuin, die na 1917 - met
uitzondering van enkele restanten - was veranderd in een weiland. Mogelijk wordt
de oranjerie uit 1830 herbouwd. Bij de toegang tot de tuin staan twee hekpijlers in
Lodewijk XV-stijl.
De Doom (De Doom 50) is een van oorsprong 14de-eeuws L-vormig herenhuis
met kelder en twee bouwlagen, dat zijn huidige vorm kreeg bij een herbouw in 1673.
Boven de oudere onderbouw van Kunradersteen is het huis opgetrokken in baksteen
met hardstenen vensteromlijstingen. Aan een zijde bevindt zich een mergelstenen
trapgevel.
Bij het huis hoorden oorspronkelijk de L-vormige hoeve De Doom 44, rond 1880
na brand herbouwd in mergel en baksteen, en de in Kunradersteen opgetrokken
19de-eeuwse schuur De Doom 48 met oudere elementen, zoals hardstenen
omlijstingen.
Huis Passart-Nieuwenhagen (Passartweg 56-56a). Dit herenhuis met U-vormige
hoeve was oorspronkelijk voorzien van een dubbele omgrachting. Het onderkelderde
huis werd na brand in 1679 hersteld en rond 1840 met een etage verhoogd. De kelder
heeft bakstenen tongewelven. De gesausde bakstenen gevels zijn voorzien van
zandstenen hoekblokken en hardstenen vensters. De ingangsomlijsting bevat een
gebeeldhouwde 18de-eeuwse sluitsteen.
De U-vormige hoeve met enigszins taps toelopende binnenplaats werd voltooid
in 1687. In de middenvleugel is het risalerende poortgebouw met gebroken tentdak
voorzien van de hergebruikte jaartalankers ‘1612’; dit jaartal heeft betrekking op de
oudere en bredere onderbouw van de poort. De hoeve is na restauratie in 1995
verbouwd tot zorgwooneenheden.
Strijthagen (Welterkerkstraat 2) is een rechthoekig tweelaags huis met tentdak.
Boven een kelderverdieping in Kunradersteen is het huis uitgevoerd in baksteen met
mergelstenen hoekblokken. Het huis, dat gezien ondergrondse fundamentresten groter
moet zijn geweest, dateert uit de 16de eeuw. Het kreeg het huidig aanzicht begin
19de eeuw. De kelder is overkluisd met bakstenen tongewelven. In de achtergevel
bevinden zich de (dichtgemetselde) oorspronkelijke hardstenen tussendorpelvensters.
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Van het Huis Meezenbroek (Kasteellaan 1-3) rest het classicistische poortpaviljoen
met schilddak en schoorsteen met smeedijzeren bekroning. Boven de doorgang
bevinden zich een wapensteen uit 1660 en een hergebruikt 16de-eeuws kruiskozijn
met accoladeboog en gebeeldhouwde kopjes. De poort wordt geflankeerd door een
woning en de stallen van de kasteelboerderij.
Woonhuizen. Een van de oudste panden van Heerlen is het van oorsprong
17de-eeuws herenhuis Wilhelminaplein 24, dat tussen 1801 en 1828 in opdracht van
apotheker A. Schulze het huidige aanzicht met mezzanino kreeg. De wit gesausde
bakstenen gevels hebben gedeelten in vakwerk en Kunradersteen en zijn voorzien
van hardstenen

Heerlen, Atelierwoning Valkenburgerweg 22

segmentboogvensters. De ingangsomlijsting bevat een sluitsteen met daarop een
vijzel. Ook Gasthuisstraat 2 heeft een 17de-eeuwse oorsprong. Dit eind 18de eeuw
tot woonhuis verbouwde pand werd rond 1875 met een lage etage verhoogd. Het wit
gesausde bakstenen pand heeft hardstenen segmentboogvensters en een ingangspartij
met geblokte omlijsting. Het is het woonhuis geweest van mgr. P.J. Savelberg, stichter
van de orde van de Kleine Zusters van St. Joseph. Tot de inventaris behoren onder
meer de inrichting in Biedermeierstijl (circa 1870) van de woon-slaapkamer van
Savelberg.
Rond 1900 in neorenaissance-stijl gebouwde huizen met trapgevels en speklagen
zijn de atelierwoning Valkenburgerweg 22 van J. Seelen en Pancratiusstraat 41
(1901). De van 1898 daterende panden Geleenstraat 57 en 59 hebben
neorenaissance-details en ook de villa Akerstraat 90 uit 1904 vertoont
neorenaisance-elementen. Sittarderweg 50 (circa 1900) bezit een gepleisterde gevel
met neogotische detaillering en Akerstraat 67 (1916) is uitgevoerd met eclectische
details. Jugendstil-invloeden tonen de panden Valkenburgerweg 83-91 en Akerstraat
63 uit circa 1910. De villa Beukenhorst (Coriovallumstraat 46-50) is rond 1905
gebouwd in chaletstijl voor één van de zonen Honigmann met bijbehorende
dienstwoningen in dezelfde stijl. Opvallend zijn de huizen Smedestraat 3-13 (circa
1915) met op chaletstijl geïnspireerde topgevelpartijen.
In Heerlen staan vrij veel landhuizen in
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Heerlen, Villa Zomerweelde

Nieuw-Historiserende stijl, bijvoorbeeld de wit gepleisterde villa Haex (Akerstraat
126), gebouwd in 1913 naar ontwerp van J. Stuyt voor de juridisch directeur van de
Oranje-Nassaumijnen, en de in hetzelfde jaar gebouwde villa Zomerweelde
(Valkenburgerweg 167) naar ontwerp van J.W. Hanrath voor W.W. Hooreman,
commercieel directeur van de Oranje-Nassaumijnen. Eveneens in 1913 gebouwd is
villa Eikhold (Valkenburgerweg 72) met het bijbehorende koetshuis met dienstwoning
(Valkenburgerweg 70), uitgevoerd naar plannen van P. Warners voor J. Koster.
Verder de in 1914-'18 naar ontwerp van Th. van Kan voor schilder-glazenier F.
Leufkens van Anstel gebouwde atelierwoning Schoolstraat 1, voorzien van ionische
pilasters en opvallende zandstenen reliëfs. Dokter-apotheker Duysens liet in 1919
de villa Duysens (Honigmannstraat 59) bouwen als woonhuis met praktijkruimte
naar plannen van J. Stuyt. Eveneens Nieuw-Historiserend van vormgeving is de
dubbele villa Akerstraat 110-112 uit 1918 naar ontwerp van J.H. Wijsbek. In 1933
werd een praktijkruimte (Vlotstraat 2a) toegevoegd naar plannen van H. Teeken. In
1921 kwam de hoofdingenieurswoning Sittarderweg 79b tot stand, ontworpen door
het Bouwbureau der Staatsmijnen, en in 1925 naar plannen van J.W. Rijns voor
M.W.A. Widdershoven de villa Coriovallum (Kruisstraat 2-6) met torenvormige
hoekerker en uitgebouwd ingangsportaal. Vergelijkbaar van stijl en met rijke reliëfs
uitgevoerd is het in 1922 als woonhuis annex beeldhouwatelier gebouwde pand
Pijnsweg 32.
Het villapark Caumerbeek bevat verschillende interessante huizen in
traditionalistische vormen, zoals Caumerbeeklaan 64, gebouwd in 1918 en de villa
Caumerbeeklaan 80 met een veranda voorzien van dorische zuilen. Deze villa kwam
in 1919 tot stand voor notaris Wijnands. Het is het eerste gerealiseerde ontwerp van
architect F.P.J. Peutz. Verder verrezen er rond 1918 voor beambten van de
Oranje-Nassaumijnen naar plannen van J. Stuyt verschillende villa's in chaletstijl,
zoals St.-Franciscusweg 47-49 en 67, Caumerdalschestraat 6-12 (1924),
Caumerbeeklaan 50-52 en 54-58. Hij ontwierp ook verschillende huizen in
traditionalistische vormen, te weten Caumerbeeklaan 66-68 (1916) voor de
bureau-chefs van de Oranje-Nassaumijnen, Caumerdalschestraat 22 (1917), villa
Zoetmulder (Caumerbeeklaan 70; 1918) voor ir. Zoetmulder, inspecteur van de
Volksgezondheid, Caumerbeeklaan 57-59 (1920) en het woningcomplex
Molenberglaan 112-122 (1918). Villa Maria (Caumerbeeklaan 60) werd in 1921
gebouwd naar plannen van J.H. Rijken van Olst. Een ander opvallend pand is villa
Francesca (St.-Franciscusweg 69), een klein landhuis met expressionistische
elementen en rieten kap,
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gebouwd in 1921 voor H.M. Noordhoorn Boelen naar ontwerp van A. Boeken.
Expressionistische elementen vertonen ook de rond 1927 naar plannen van J.M.
Hardeveld gebouwde etagewoningen Deken Nicolayestraat 1-3, Tempsplein 18-22
en Ds. Jongeneelstraat 4.
In opdracht van woningbouwvereniging ‘De Samenwerking’ kwam tussen 1912
en 1927 de woninggroep Eikenderveld (Keizerstraat, Hertogstraat, Jonkerstraat e.o.)
tot stand, hoofdzakelijk voor spoorwegpersoneel. De in 1912 gerealiseerde woningen
aan de Laanderstraat, ontworpen door J. Wijsbek, hebben een gepleisterde verdieping
en een sierornament boven de deur. De woningen aan de Koningstraat en de
Prinsenstraat, respectievelijk gebouwd in 1920 en 1921, zijn ontworpen door J. van
Tiene. De woningen in de Leenheerstraat uit 1927 bestaan uit rijtjeswoningen
afgewisseld door diepe panden met gepleisterde gevelomlijsting.
Voorbeelden van traditionalistische woonhuizen uit de jaren dertig zijn Laan van
Hövell tot Westerflier 19-21 (1932) naar plannen van J. Wielders en het door F.P.J.
Peutz ontworpen hoekpand met garage Deken Nicolayestraat 26 (1931) met
opvallende inspringende hoekpartij; dit element komt terug bij het ook door hem
ontworpen hoekpand Oliemolenstraat 1 (1936-'37). Voor eigen gebruik ontwierp
Peutz in 1931 de gepleisterde functionalistische atelierwoning Op de Linde (Oude
Lindestraat 1) met twee in elkaar geschoven blokvormige volumes van verschillende
hoogte en een trappenhuis met een verticale vensterpartij over drie bouwlagen. Dit
in 1991 gerestaureerde
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pand heeft bij de rechter zijgevel een pilastervormig element bekroond door een
gevelsteen met een voorstelling van de ‘Bokkenrijder’ van Ch. Vos. Door Peutz
ontworpen met functionalistische elementen zijn verder het huis Hochstenbach
(Dautzenbergstraat 46) uit 1933, thans in gebruik als kantoor, en het dubbele woonhuis
De Wever en Dijkhoff (Groene Boord 15-17) uit 1950. Opvallend is de horizontale
geleding geaccentueerd door de hoekbalkons en platte daken met overstek. Het in
1962-'64 naar plannen van G.Th. Rietveld gebouwde functionalistische woonhuis
Van Slobbe (Zandweg 122) heeft een betonskelet, stalen puien en een bekleding met
witte geglazuurde baksteen.
Mijnwerkerskoloniën. De eerste woningen voor mijnwerkers in Heerlen werden
kort na 1900 gebouwd in de zogenaamde periode Honigmann, genoemd naar de
eerste eigenaren van de Oranje-Nassaumijnen. Van 1908 tot 1920 volgde de
Wendelperiode, genoemd naar de uit Lotharingen afkomstige familie De Wendel,
die de zogeheten Lotharingse bouwstijl introduceerde. Deze stijl wordt gekenmerkt
door een combinatie van schoon metselwerk en pleisterwerk.
Een van de eerste woningcomplexen is de Leenhof, waarvan de delen I en II
behoren tot de gemeente Heerlen en de delen III en IV tot Schaesberg. De
rug-aan-rugwoningen van Leenhof I (Schaesbergerweg, Leenhofstraat) kwamen tot
stand in 1905-'06, die van Leenhof II (Schaesbergerweg, Spoordamstraat) in 1909
in Lotharingse stijl. De woninggroep Musschemig (Huskensweg, Smaragdstraat,
Diamantstraat e.o.), oorspronkelijk bestaande uit 186 arbeiderswoningen, werd
gebouwd tussen 1905 en 1918. De oudste woningen zijn sober uitgevoerde, thans
wit gesausde en gemoderniseerde, dubbele panden. Het merendeel van de woningen
is in verschillende typen in Lotharingse stijl gebouwd. Eveneens in Lotharingse stijl
gebouwd zijn de rug-aan-rugwoningen van het complex Grasbroek (Grasbroek,
Sittarderweg, Grasbroekerweg) uit 1909. Voor hoger personeel ontwierp A. Lugten
de in 1910-'15 in Lotharingse stijl gebouwde dubbele hoofdopzichterswoning
Sittarderweg 70-72 en de beambten- of opzichterswoningen Sittarderweg 74-112.
Twee blokken zijn gepleisterd met banden en ontlastingsbogen in schoon metselwerk,
de andere drie hebben bakstenen gevels met gepleisterde banden en aanzet- en
sluitstenen. De 272 arbeiderswoningen van het in 1911-'18 gerealiseerde complex
Beersdal (IJsselstraat, Beersdalplein, Scheldestraat e.o.) zijn verdeeld in blokken
van twee woningen onder een kap en blokken rug-aan-rugwoningen, alle uitgevoerd
in Lotharingse stijl en omgeven door een ruime tuinaanleg. Van de door een groen
gebied omgeven woninggroep Rennemig (Rennemigstraat, 1ste en 2de Oosterstraat
e.o.), gerealiseerd in 1914-'18, worden de verschillende typen arbeiderswoningen in

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

Lotharingse stijl gekenmerkt door gepleisterde geveldelen en decoratief metselwerk
onder de dakranden. Aansluitend zijn in 1923 als

Heerlen, Woninggroep Leenhof I (1995)

opzichterwoningen de huizen Rennemigstraat 6-12 gebouwd, waarbij de hoekpanden
bestemd waren voor hoofdopzichters, en in 1925 de woonhuizen Rennemigstraat
14-20, alle uitgevoerd in traditionalistische vormen.
Eveneens voor hoger personeel bestemd was de woningroep Ganzeweide, die in
1914-'20 tot stand kwam naar ontwerp van A. Lugten met de mijnbeambten- of
opzichterwoningen Ganzeweide 35-49 en de tot vier woonhuizen verbouwde dubbele
hoofdopzichterwoning Ganzeweide 29a-33a. Het in 1912 en 1918 naar een ontwerp
in traditionalistische vormen van J.Th.J. Cuypers door woningbouwvereniging ‘De
Volkswoning’ gebouwde complex Passart-Nieuwenhagen (Passartweg, Plataanplein
e.o.), bestaande uit 176 woningen, heeft klokgevels als opvallend element.
Op basis van de structuur van het niet gerealiseerde ontwerp van de Tuinstad St.
Jans-Geleen van J. Stuyt kwam uiteindelijk in drie stadia het zeer grote
woningcomplex Molenberg (Dr. Schaepmanplein e.o.) tot stand, oorspronkelijk met
710 woningen en 18 winkels (gerenoveerd 1977). De eerste groep van 57 woningen
- inmiddels gesloopt - en de tweede groep van 404 woningen en 18 winkels kwamen
respectievelijk in 1915 in 1919-'20 tot stand naar plannen van Stuyt door de
woningbouwvereniging ‘Ons Limburg’ voor de woningvereniging Heerlen. Ze zijn
herkenbaar aan de risalerende hoekpartijen met decoratief stucwerk en de trapgevels
bij de winkelpanden. De laatste groep (129 woningen)
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werd gerealiseerd in 1926-'27 naar ontwerp van W. Tap en in 1930 in eigen beheer
van de woningvereniging. Naar een ontwerp van J. Stuyt gebouwd door ‘Ons
Limburg’ voor de woningvereniging ‘De Volkswoning’, is de kleine traditionalistische
woninggroep Welten (Mergelsweg/De Thun) uit 1921 (gerenoveerd 1986). Met een
garantiecontract van de Oranje-Nassaumijnen realiseerde de Stichting ‘Thuis Best’
in 1927-'28 de woninggroep Heksenberg (Heerenweg, St.-Hubertusplein e.o.) naar
plannen van F.W. de Rooy en uitgevoerd door ‘Ons Limburg’. De vijf typen woningen
verschillen in details; kenmerkend zijn de asymmetrische zadeldaken en de
betonlateien annex luifels.
De als nationaal-socialistische modelwijk bedoelde Maria-Christinawijk
(Hindestraat e.o.), ook bekend als de Hermann Göringkolonie, werd in 1941
ontworpen door de Duitse architecten K. Gonser en H.G. Oechler met 240 op
kinderrijke gezinnen berekende woningen en verder partijgebouwen en een
exercitieterrein. De wijk was bestemd voor het Duitse personeel dat de mijnexploitatie
van de Nederlanders zou overnemen. Uiteindelijk werd de wijk in afgeslankte vorm
in 1947 opgeleverd en betrok Nederlands mijnpersoneel de woningen. De
stedenbouwkundige aanleg bestaat uit drie U-vormige blokken (Hindestraat) en
strokenbouw haaks op de Heerenweg, die door muren met poortdoorgangen met
elkaar verbonden zijn (Vrijheerenberg tot Buschkensweg). De tweelaags woningen
zijn onderkelderd en voorzien van een hoge zolderetage; de hoekpanden zijn voorzien
van klokgevels. Rond 1975 zijn de woningen gerenoveerd.
Winkels. Het rond 1900 naar ontwerp van J. Seelen in neogotische stijl gebouwde
woonhuis Geleenstraat 55 werd in 1936 door vader en zoon Seelen verbouwd tot
woon- en winkelpand. Dit in 1993 geheel gerenoveerde en gerestaureerde gebouw
heeft een moderne winkelpui. Van neorenaissance-details voorzien zijn de woon- en
winkelpanden Dautzenbergstraat 51 en Pancratiusstraat 28, gebouwd rond 1900
voor de gebroeders Schmitz als woonhuis, ijzerhandel en smederij. De in 1918 naar
ontwerp van J. Klijnen tot stand gekomen apotheek Claessens (Bongerd 2) vertoont
functionalistische details. In expressionistische vormen opgetrokken is het hoekpand
Bongerd-Saroleastraat uit 1926 (jaartal in smeedijzeren cijfers). Expressionistische
invloed is ook zichtbaar bij de hoekpanden Dr. Poelsstraat 34-36 (1928) en 38 (1933).
Door F.P.J. Peutz ontworpen in functionalistische stijl is het Glaspaleis, voorheen
modehuis ‘Schunck’ (Bongerd 2) [22]. Dit blokvormige, dubbel onderkelderde,
vijflaags warenhuis met penthouse werd gebouwd in 1933-'36 voor P. Schunck. Het
is uitgevoerd met glazen vliesgevels en betonnen plaatvloeren op paddenstoelvormige
kolommen. Bij de restauratie van 2001-'02 is de situatie van vóór 1974 hersteld,
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de voorm. wijnhandel Tissen met bovenwoningen (Geleenstraat 7), bekleed met
natuursteen en voorzien van stalen kozijnen, en het voorm. winkelhuis Kneepkens
(Dr. Poelsstraat 23) met glazen vliesgevel en terugspringende dakverdieping. Uit
dezelfde tijd dateert het winkel-kantoorpand Dr. Poelsstraat 6, ontworpen door D.
Brouwer met functionalistische elementen. In 1959 heeft men het restaurant-gedeelte
verbouwd naar plannen van H.F.J. Stoks en A. Schwencke. Voorbeelden van
naoorlogse winkelpanden ontworpen door Peutz zijn het winkelpand Meulenberg
(Akerstraat 17-19) uit 1956 en de Europastaete en V & D (Geleenstraat 21-21a) uit
1956-'61, opgebouwd met een gewapend betonskelet en aluminium gordijngevels
met glasplaten (Vascosysteem).
Kantoren. Het voorm. hoofdkantoor van de Oranje-Nassaumijnen (Kloosterweg
1) [23] werd gebouwd in 1931 in functionalistische stijl naar ontwerp van D.
Roosenburg. Ter voorkoming van mijnschade heeft het gebouw een staalskelet met
dillatatievoegen. Opvallend is het halfrond uitgebouwde glazen trappenhuis. Het in
1995-'96 onder leiding van J.M.J. Coenen werd gerestaureerde en groen geschilderde
gebouw is momenteel in gebruik bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Voorbeelden van na-oorlogse blokvormige functionalistische kantoorgebouwen
ontworpen door F.P.J. Peutz zijn het voorm. hoofdkantoor van de L.T.M. (Spoorsingel
65; 1954), het
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kantoorgebouw Peutz (Kruisstraat 80; 1954) en het voorm. kantoor van Limagas
(Schaesbergerweg 84; 1955).
Het hotel-restaurant Wilhelminaplein 16-18 [24], nu Hotel Max, werd in 1920
gebouwd als hotel-restaurant-café met sociëteit annex filiaal van de Zuid-Nederlandse
Handelsbank. Het ontwerp in expressionistische vormen is van J. Pauw en J.M.
Hardeveld. De gevel van de vierde bouwlaag is later naar voren geplaatst.
Het voorm. Volks- en Schoolbad (Kapelaan Berixstraat 10) [25] uit 1922 is
uitgevoerd in expressionistische vormen naar ontwerp van J. Wielders in opdracht
van het Groene Kruis.
Het Volkshuis St. Jozef (Dennestraat 2) kwam in 1924 tot stand met een
expressionistische detaillering naar ontwerp van J.L. Lemmens. Het werd ook
aangeduid als ‘bondsgebouw’; door de Katholieke Mijnwerkersbond werd het gebruikt
als vergaderruimte.
De bioscoop ‘Royal’ (Stationsplein 5) [26], nu ‘Royal-Theater’, verrees in 1937
in opdracht van de gebroeders Van Bergen naar een functionalistisch ontwerp van
F.P.J. Peutz en J. Bongaerts. De vorm van het betonnen gebouw wordt bepaald door
de driehoekige kavel, met in de smalle punt de ingang. Opvallend zijn de stalen
vensters in de gebogen voorgevel. De ovaalvormige zaal wordt gedekt door een
schelpvormig plafond. In 1957 heeft men een kleine bioscoopzaal (Rivoli) toegevoegd.
Het station (Stationsplein 2) [27] is een modern gebouw met verdiepte stationshal,
opgetrokken in 1985 naar ontwerp van J. Bak. De glas-in-loodramen zijn van H.
Truyen.
Boerderijen. De gesloten hoeve Schiffelerhof (Schiffeler 1-13) is na restauratie
in 1985 in verschillende wooneenheden verdeeld. In oorsprong 17de-eeuws zijn het
tweelaags woongedeelte, aan de binnenplaatszijde met de oorspronkelijke vensters,
en een haaks aangebouwd poortgebouw uit circa 1660. De hardstenen vensters en
het bordes dateren uit het begin van de 19de eeuw. Toen werd de boerderij gesplitst
in twee bedrijven en heeft men een gedeelte van de bedrijfsvleugels verbouwd tot
woonhuis. Andere in oorsprong 17de-eeuwse hoeven zijn de grotendeels in vakwerk
opgetrokken Horricherhof (Corisbergweg 119a-121), met open binnenplaats, en de
in de 18de en 19de eeuw verbouwde gesloten hoeven Corisberg (Corisbergweg 1),
uitgevoerd in Kunradersteen en baksteen (deels met speklagen), en Gitzbach (Terworm
6) in baksteen en vakwerk. De gesloten herenhoeve Geleenhof (Valkenburgerweg
54, Welten) bestaat uit een in Kunradersteen opgetrokken 17de-eeuws deel (links en
achter) en een tweelaags voorvleugel met poortdoorgang en een rechterzijvleugel in
baksteen uit circa 1775. De middenpoort en de vensters hebben hardstenen
omlijstingen. De voor het eerst in 1681 vermelde gesloten hoeve Overste Douvenrade
(Terworm 1) dateert in de huidige vorm grotendeels uit de eerste helft van de 18de

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

eeuw. Verbouwingen zijn uitgevoerd in 1775 (jaartalankers poortdoorgang), 1782
(herbouw na brand in 1779) en 1792 (jaartalankers stal). De ingangsvleugel en de
woonvleugel hebben mergelbanden aan de binnenplaatszijde.
Ook diverse andere gesloten hoeven gaan terug tot de 18de eeuw. De met
mergelbanden uitgevoerde hoeve Molenberg (Caumermolenweg 37) is grotendeels
herbouwd in 1776 (jaartalsteen) en 1778 (jaartalankers). De in de 19de eeuw
verbouwde hoeve Op de Bek (Bekkerweg 113-115) heeft een tweelaags
woonhuisgedeelte en poortvleugel voorzien van speklagen en is gedateerd 1796. Aan
de binnenplaats van de hoeve Joannes XXIII (Singel 46) zijn gedeelten in vakwerk
uit 1739 behouden. Boven de poort bevinden zich de jaartalankers ‘1808’.
Opgetrokken in Kunradersteen, vakwerk en baksteen is de hoeve Mullender (De
Doom 22) uit 1792 (jaartalankers). Hardstenen segmentboogvensters hebben de
bakstenen hoeven De Droepnaas (Corisbergweg 119) uit 1779 en De Baak
(Meezenbroekerweg 95) uit 1797 (poortsluitsteen). Veel hoeven zijn in de tweede
helft van de vorige eeuw verbouwd tot woonhuizen of kregen een horecabestemming.
Watermolens. Aan de Caumerbeek ligt de Oliemolen (Oliemolenstraat 32) [28].
Deze oorspronkelijk in 1502 als oliemolen gebouwde bovenslagmolen werd in 1828
tevens ingericht als korenmolen en is sinds 1905 alleen als zodanig in gebruik. Het
waterrad bevindt zich aan de gesloten binnenplaats van het gebouwencomplex. Het
molenhuis is uitgevoerd in vakwerk op een onderbouw van mergel. Het woonhuis
werd in 1929 gebouwd op de plaats van een afgebrande schuur. De molen is in
1977-'79 gerestaureerd en in 1989-'99 hersteld. De aan de Geleenbeek gelegen
Weltermolen of ‘Molen van Welten’ (Welterkerkstraat 2) is een middenslagmolen
ingericht als korenmolen. Tegen het wit gepleisterde eenlaags molengebouw met
mansardedak staat een vierkante bakstenen toren met mergelstenen hoekblokken en
een tentdak met windwijzer. Waarschijnlijk ouder is de in Kunradersteen uitgevoerde
torenvoet. Deze in 1381 voor het eerst genoemde watermolen is in de 18de eeuw
herbouwd en in 1980-'82 gerestaureerd. De in 1562 al genoemde Schandelermolen
(Schandelermolenweg 16) bestaat in de huidige vorm uit een grotendeels 18de-eeuwse
gepleisterde tweelaags hoofdvleugel en een lagere gepleisterde 17de-eeuwse voorbouw
met een eindgevel in vakwerk en houten tussendorpelkozijnen. Het molenwerk aan
de zijde van de Caumerbeek is verdwenen. Aan een nu dichtgeslibde molentak van
de Caumerbeek ligt de voorm. Caumermolen (Caumermolenweg 12), waarvan het
L-vormig molenhuis met hardstenen segmentboogvensters grotendeels dateert van
1787. De Eyckendermolen (Eikendermolenweg 4) is een 19de-eeuws bakstenen
gebouw met op de verdieping vakwerk met baksteenvullingen. Het molenwerk bevond
zich in
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een lage uitbouw. De molen behoorde bij het in 1381 genoemde kasteel Eyckholt
(Terworm 4), dat na de gedeeltelijke afbraak rond 1760 niet meer is dan een ruïne
op de noordhelling van de Geleenbeek.
Van de Oranje-Nassaumijn I resteren enkele gebouwen. Het schachtgebouw van
schacht I en het ophaalgebouw van schacht II (bij Kloosterweg 1) [29] zijn in 1896-'98
opgetrokken blokvormige gebouwen in neoromaanse stijl met kanteelvormige
hoekelementen. In het ophaalgebouw staat een ophaalmachine uit 1897, vervaardigd
bij A. Mehler te Aken en later omgebouwd tot een machine op perslucht. De
oorspronkelijke kabeltrommel is vervangen door een koepel-schijf. De behouden
gebleven open stalen schachtbok van schacht II is van het type zoals dat rond 1900
in het Saargebied is ontwikkeld. Verder is er de ronde, met baksteen omklede betonnen
watertoren (Zeswegenlaan ong.) uit 1952. Het betonnen holbodemreservoir met drie
compartimenten wordt gedekt door een nagenoeg vlak dak met kleine lantaarn.
De Barbarakapel (Slotweg 2) is een bakstenen kapel met geknikt zadeldak en
dakruiter, gesticht in 1670 door Johan Frederik heer van Schaesberg en vergroot en
gewijzigd in de 18de en 19de eeuw. De kapel is in 1998 gerestaureerd.
Het H. Hartbeeld op het Tempsplein [30] is in 1922 vervaardigd naar ontwerp
van T. Dupuis en staat op een door J. Seelen ontworpen sokkel.
De Rozenhof of ABP-tuin (Oude Lindestraat 70) [31] ligt bij het in 1974 gebouwde
ABP-hoofdkantoor. De tuin staat ook bekend als ‘Ir. Dingertuin’, naar A.E. Dinger,
civiel-ingenieur bij de Staatsmijnen. De in 1911 bij zijn woning aangelegde tuin
werd in 1923 uitgebreid met een zwembad (nu bassin met waterplanten) en een
tennisbaan (nu rosarium), omgeven door bakstenen pergola's en prieeltjes naar
ontwerp van K.C. van Nes.
Begraafplaatsen. De langgerekte Alg. begraafplaats (Akerstraat 39) [32],
aangelegd in 1821, heeft een driezijdig gesloten neoclassicistische kerkhofkapel uit
1848. Het timpaan boven de ingang toont het alliantiewapen van de families De
Loë-Van Boeselager. In de kapel bevinden zich verschillende grafkruisen (1558-1726)
en drie van kasteel Terworm afkomstige rouwborden (1771, 1775 en 1847). Tevens
bevindt zich op de begraafplaats een herdenkingsmonument met bronskleurige vaas,
opgericht in 1918 ter herinnering aan vijftien in de Eerste Wereldoorlog overleden
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Belgische geïnterneerden. Interessante graftekens zijn verder het kruis op postament
voor M. Penners († 1915) en de obelisk op postament voor H. Hennen († 1927).
Naast de Alg. begraafplaats ligt de in 1900 ingewijde Isr. begraafplaats [33]. Een
van de synagoge aan de Stationsstraat overgebrachte gedenkplaat herinnert aan de
in de Tweede Wereldoorlog weggevoerde joodse inwoners van Heerlen. Tussen de
beide begraafplaatsen staat aan de Akerstraat de Gedachteniskapel [34] voor de
gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. Deze smalle achtzijdige kapel met hoge
betonnen lantaarn kwam in 1961 tot stand naar ontwerp van F.P.J. Peutz. De grote
glas-in-loodvensters zijn vervaardigd door E. Laudy.
Ten Esschen. Gehucht ten westen van Heerlen. De deels met mergelstenen
speklagen uitgevoerde gesloten hoeve De Struver (Ten Esschen 80) dateert van 1742
(jaartalankers). Esschenweg 119 is een recent gerenoveerde, gesloten hoeve uit 1751,
opgetrokken in baksteen met oudere delen in mergel. Voorbeelden van 19de-eeuwse
gesloten hoeven zijn Esschenweg 111 (1854), met aan de straatzijde een
vroeg-19de-eeuws inrijhek tussen mergelstenen hekpijlers, en Ten Esschen 26 (circa
1880). Aan de Esschenweg (tegen nr. 1) staat een wegkapelletje uit 1767 in de vorm
van een hardstenen cenotaaf met crucifix en een kleine schelpnis met daarin een
Piëtabeeldje.
Imstenrade. In dit gehucht ten zuiden Heerlen bevindt zich de Villa Imstenrade
(Imstenrade 5), gebouwd rond 1908 naar een eclectisch ontwerp van H. van
Massenhove uit Brussel voor scheepsreder Fr. Schepens. Het in 1943 door brand
verwoeste dak werd hersteld
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onder leiding van A.H.J Swinkels. De parkachtige tuin met landschappelijke aanleg
kwam rond 1928 tot stand, mogelijk naar ontwerp van J.B. Teuwen. Schepens liet
rond 1910 tevens de boerderij Imstenrade 2 en een watertoren (Imstenrade 4) bouwen,
beide met neorenaissance- en chaletstijl-elementen.

Hegelsom
(gemeente Horst aan de Maas)
Dorp, gesticht aan het eind van de 19de eeuw als heideontginning. Begin 20ste eeuw
ontstond hier een kleine kern.
De R.K. St.-Hubertuskerk (Pastoor Debijestraat 2) is een driebeukige kruiskerk
met driezijdig gesloten koor en een terzijde staande, ongelede toren met tentdak.
Deze sobere kerk met neoromaanse details werd in 1932-'33 gebouwd naar ontwerp
van J. Franssen. Muurschilderingen en inventaris dateren uit de bouwtijd. Het orgel
is afkomstig uit Tongelre (NB).
De forse pastorie (Pastoor Debijestraat 4) is gebouwd in 1933-'34 naar een ontwerp
in sobere traditionalistische vormen van J. Franssen.
De St.-Annakapel (St.-Annaweg 30) is een kleine wegkapel uit de tweede helft
van de 18de eeuw.
Boerderijen. Voorbeelden van langgevelboerderijen zijn De Horst (Van Elzenweg
1; 1864) en Kogelstraat 70 (circa 1860). De in 1930 voor H. Geurts naar plannen
van M. Keijsers gebouwde

Hegelsom, Station Horst-Sevenum

boerderij De Homberg (Pastoor Debijestraat 24) is een voorbeeld van een moderne
langgevelboerderij.
Het station ‘Horst-Sevenum’ (Stationsstraat 151), gelegen ten zuidoosten van
Hegelsum halverwege Horst en Sevenum, werd in 1867 gebouwd als een station
vijfde klasse van de Staatsspoorwegen aan de lijn Helmond-Venlo. Aan het door
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K.H. van Brederode ontworpen gebouw werden in 1870 twee korte vleugels
toegevoegd. Het middenrisaliet heeft men in 1915 opgetrokken.

Heijen
(gemeente Gennep)
Dorp met een lineaire structuur, ontstaan aan de weg van Nijmegen naar Venlo nabij
het voor het eerst in 1288 vermelde Huis Heijen. In 1945 werd het dorp zo zwaar
beschadigd dat de oude dorpskerk aan de Hoofdstraat moest worden gesloopt.
Noordelijk van het dorp werd in 1969 een industriehaven aangelegd.
Huis Heijen (Hoofdstraat 38-42). Ter plaatse van een ouder, vermoedelijk
11de-eeuws kasteel werd vanaf de 16de eeuw het huidige complex gebouwd. Het
oudste deel is een vroeg-16de-eeuwse kelder met ribloze kruisgewelven en gedrongen
natuurstenen middenzuilen. Eind 16de eeuw verrees hierop de hoofdvleugel met
zadeldak tussen twee topgevels; een daarvan is een in- en uitgezwenkte gevel met
overhoekse pinakels. Uit dezelfde tijd is de haaks aangebouwde, smallere vleugel
met in het midden een vierkante poorttoren. Vermoedelijk rond 1630 lieten Margaretha
van Boenen en Gisbert van Vittinghoff gen. Schell in de binnenhoek van deze vleugels
een trappenhuis bouwen, voorzien van een rolwerkgevel met fronton, en daarnaast
een bouwdeel met pilasterloze gezwenkte top. Begin 18de eeuw kwamen aan de
zuidoostzijde enkele bijgebouwen en een poort tot stand, die met het hoofdgebouw
een kleine hof omsluiten. Aan de noordwestzijde verrees in dezelfde tijd een nederhof
met stallen en schuren, alsmede een rentmeesterhuis en een pachterwoning. Boven
de poort van het nederhof zitten de jaartalstenen ‘1706’ en ‘1715’. Het in 1945 sterk
beschadigde huis is in opdracht van de nieuwe eigenaar, kunstenaar P. Roovers, in
de jaren vijftig in oorspronkelijke toestand herbouwd.
De R.K. St.-Dionysiuskerk (Hoefstraat ong.) is een sobere driebeukige kruiskerk
met een terzijde geplaatste toren met ingesnoerde spits. Deze in traditionalistische
vormen uitgevoerde kerk werd in 1954-'55 gebouwd naar plannen van F.H. Stoks
en A.J. Rats. Het sobere interieur heeft gebrandschilderde vensters (1957) en bevat
een tot altaartafel verbouwde communiebank (1884) en door atelier Crombach uit
München vervaardigde kruiswegstaties (1901).
De windmolen ‘Gerardamolen’ (Diekendaal 21), gelegen ten zuiden van Heijen,
is een met riet gedekte achtkantige bergmolen op gepleisterde onderbouw. De molen
werd oorspronkelijk als poldermolen gebouwd voor de Veenpolder te Echten (Fr.)
en in 1913 naar Hierden
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(G.) verplaatst en omgebouwd tot korenmolen. Uiteindelijk kwam de houten romp
in 1950 naar Heijen, waar deze werd geplaatst op de bestaande stenen onderbouw
van een in 1944 opgeblazen molen. De laatste restauratie heeft in 1976
plaatsgevonden.

Helden
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen op de hogere zandgronden aan de rand van de
Zuidelijke Peel. Het in 1230 voor het eerst vermelde dorp kreeg in 1288 een eigen
parochie. Helden behoorde tot het land van Kessel en werd in 1673 een zelfstandige
heerlijkheid. Na de Tweede Wereldoorlog is het westelijk gelegen gebied richting
Panningen gaandeweg volgebouwd.
De R.K. St.-Lambertuskerk (Mariaplein 22) is een driebeukige pseudobasiliek
met driezijdig gesloten koor, dwarsschip en een toren van twee geledingen met
ingesnoerde spits. Schip en koor kwamen tot stand in de 15de eeuw in laat-gotische
vormen. De kerk onderging herstelwerk in 1849-'50, waarbij een sacristie werd
toegevoegd, en restauratie in 1885 na een brand. De mogelijk 14de-eeuwse toren
werd in 1944 opgeblazen, waarbij ook de gewelven van het schip werden verwoest.
Bij het herstel in 1952-'53, naar plannen van J.H.J. Kayser, voegde men aan de
westzijde een dwarsschip toe en verrees een sobere nieuwe toren. Hierin hangt een
door Petrus van Trier gegoten klok (1574). Het kerkinterieur wordt gedekt door
kruisribgewelven; die van het schip zijn gereconstrueerd. Elementen van de oude
Lodewijk XV-preekstoel zijn in de nieuwe altaartafel verwerkt.
Op het kerkhof bevinden zich diverse grafkruisen (1600-1702) en een cippus op
postament voor prof. J.H. van Oijen († 1858). De voorm. pastorie (Nieuwstraat 14)
dateert uit circa 1860. De nieuwe pastorie (Rochusplein 3) is in 1938 in
traditionalistische vormen gebouwd naar plannen van F. Niessen.
Het voorm. klooster ‘Huize Kerkenbosch’ (Kloosterstraat 9) werd in 1902-'03
gebouwd voor de Zusters der Goddelijke Voorzienigheid. Het ontwerp van J. Bongarts
voor dit tweelaags pand met middenrisaliet vertoont expressionistische details. Aan
de linkerzijde bevindt zich de bijbehorende bewaarschool. Vlakbij staat de naar
plannen van Bongarts rond 1929 gebouwde vier-, later vijfklassige R.K. meisjesschool
(Kloosterstraat 14) met dwarse ingangspartij.
Het voorm. patronaatsgebouw ‘St. Joseph’ (Nieuwstraat 7) is een eenlaagspand
uit 1908 met mansardedak en neogotische details.
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Woonhuizen. Voorbeelden van sobere dorpshuizen zijn het tweelaagspand
Mariaplein 3 (circa 1895) en het eenlaagspand Mariaplein 2 (circa 1905). Rond 1930
gebouwd zijn het dubbele woonhuis Molenstraat 29-31, met expressionistische
elementen, en de forse expressionistische villa Eyckenduyn (Kesselseweg 11).
Van de boerderij Molenstraat 133 dateert het tweelaags woongedeelte uit 1751
en het bedrijfsgedeelte uit circa 1920.

Herkenbosch
(gemeente Roerdalen)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen en in de 12de eeuw met Melick behorend tot de
heerlijkheid Wassenberg. Rond 1558 werd de parochie Herkenbosch zelfstandig. De
oorspronkelijke lintbebouwing verdichtte zich in de 19de eeuw. Na de Tweede
Wereldoorlog heeft Herkenbosch - als forenzendorp van Roermond - door sterke
uitbreiding het lineaire karakter verloren.
De R.K. St.-Sebastianuskerk (Hoofdstraat 21) is een kruiskerk met een vijfzijdig
gesloten koor en een westwerk. Het oudste gedeelte is het vroeggotische, 13de-eeuwse
mergelstenen koor met steunberen en spitsboogfriezen. De rest van de kerk dateert
van de herbouw uit 1948-'49 naar plannen van H.J.A. Koene. De westwerktoren
heeft men na de aardbeving van 1992 in 1993-'94 gewijzigd en voorzien van een
lage naaldspits van staal en hout naar plannen van R. Brouwers. Inwendig wordt het
koor gedekt door een zesdelig kruisribgewelf, de koorsluiting door een straalgewelf.
De scheibogen tussen schip en dwarsarmen rusten op ronde kolommen met
bladkapitelen. Het glas-in-lood is in 1948-'49 vervaardigd door J. Scheffers. De
pastorie (Hoofdstraat 18) dateert uit 1938.
Het voorm. klooster (Europalaan Centrum 35) is een tweelaags L-vormig pand
in zakelijk-expressionistische vormen, gebouwd rond 1930.
Kasteel Daelenbroeck (Kasteellaan 1-2) vormde als heerlijkheid een Gelderse
enclave binnen Guliks grondgebied. Op een omgracht terrein ligt de kasteelruïne.
Dit kort voor 1326 begonnen kasteel met nagenoeg vierkant grondplan had aan de
noordzijde twee
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vierkante torens en aan de zuidwestzijde een rond 1464 toegevoegde ronde toren.
Het muurwerk aan de binnenpleinzijde kreeg zijn vorm bij een grootscheepse
verbouwing in 1550. Het in verval geraakte kasteel werd begin 18de eeuw in fases
afgebroken. De voorburcht, bestaande uit drie vleugels met een poortpaviljoen rond
een binnenplein, werd in 1707 als woonverblijf gebouwd in opdracht van Jan Ernest
van Rollingen. Het hogere poortpaviljoen heeft een met natuursteen omlijste
poortdoorgang. Op een van de sluitstenen van de woonvleugel staat het jaartal ‘1707’.
Aan de binnenplaatszijde bevinden zich binnen een dichtgezette galerij vijf
hergebruikte 16de-eeuwse renaissance-kolommen. Het in 1970-'79 en 1991-'92
gerestaureerde complex is nu in gebruik als hotelrestaurant. De bijbehorende
kasteelboerderij Hoeve Daelenbroek (Kasteellaan 1) bestaat uit een haakvormig
bouwdeel uit 1701 en een op de plaats van een 18de-eeuwse open wagenschuur
gebouwde nieuwe vleugel.
Boerderijen. De 18de-eeuwse gesloten hoeve Hammerstraat 21 heeft een op
puntgevels aansluitend, omlopend schilddak. De eindgevels zijn uitgevoerd in vakwerk
met leem- of baksteenvulling. Het in 1985 gerestaureerde complex is van circa 1750
tot 1978 als boerderij in bedrijf geweest. De Beatrixhof (Steegstraat 82), gebouwd
in 1899 in opdracht van baron De Pelichy, is een gesloten hoeve met in de
middenvleugel een risalerende poortdoorgang met dakruiter. Bijzonder in het interieur
van het bedrijfsgedeelte zijn de houten hoekspanten.
Woonhuizen. Het wit geschilderde herenhuis Stationsweg 53 werd in 1900
gebouwd voor dr. Biermans. Later woonde hier de directeur van de eerste Muskusen Reukwarenfabriek H. Raab & Co. De dwarse huizen Steegstraat 45-49 zijn rond
1900 gebouwd met een neorenaissance-detaillering en opgemetselde dakkapellen.
De ommuurde R.K. begraafplaats (Schoolstraat 12) heeft een neogotische kapel
uit 1922, mogelijk naar ontwerp van C.J.H. Franssen, voorzien van een eenvoudig
altaar.

Herten
(gemeente Roermond)
Dorp aan de Maas, ontstaan in de middeleeuwen en voor het eerst genoemd in 968.
Oorspronkelijk behoorde de enclave Herten samen met Merum tot de heerlijkheid
Daelenbroek. In 1464 kwam Herten aan Godart van Vlodrop en na 1716 behoorde
het tot het Oostenrijks Overkwartier. Het in de Tweede Wereldoorlog zwaar
geteisterde dorp werd na de oorlog een forensengemeente van Roermond. Herten
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wordt omringd door grintgaten en aan de noordoostzijde staat de televisie-zendmast
uit 1957.
De R.K. St.-Michaëlkerk (Julianaplein 18) is een grote driebeukige kruisbasiliek
met driezijdig gesloten koor en een toren van twee geledingen met ingesnoerde spits.
De toren van de oude, 13de-eeuwse, dorpskerk stortte in 1881

Herten, Raadhuis Schoolstraat 8

in. De daarna opgetrokken neogotische kerk werd in 1945 geheel verwoest. De
huidige kerk verrees in 1953-'54 in traditionalistische stijl met neogotische elementen
naar ontwerp van H.W. Valk.
Raadhuizen. Het voorm. oude raadhuis Schoolstraat 8 is een gedeeltelijk
gepleisterd pand uit 1851, dat zijn huidige uiterlijk met neorenaissance-details en
verhoogd middenrisaliet kreeg in 1905. Op het middenrisaliet staat de afkorting
‘S.P.Q.H’. Het voorm. raadhuis Julianaplein 9 is een blokvormig pand in
traditionalistische vormen, gebouwd in 1958-'59 naar plannen van J.P.J. Margry en
met als uitvoerend architect W.H.J. Ruijters.
De voorm. openbare lagere school (Schoolstraat 7) is rond 1905 gebouwd als
een drieklassige gangschool met sierstenen vensteromlijstingen.
Het waterpompstation van de gemeente Roermond (Roermondsestraat 18) dateert
uit 1896 en is voorzien van neorenaissance-details.
De kapel te Ool (bij Maasstraat 18), ten noordwesten van Herten, is een open
wegkapel, gebouwd in 1783 met beelden (replica's) van St. Johannes Nepomuk en
Maria met Kind.
Merum. Dit dorp ten zuiden van Herten heeft een middeleeuwse oorsprong. De
ruïne van de Oudenborg (bij Oude Borgstraat 14) is het restant van een in de 13de
eeuw gebouwde en in 1328 voor het eerst genoemde woontoren. Dit in kolenzandsteen
en maaskeien opgetrokken gebouw, uitgevoerd met tufstenen banden en hardstenen
hoek-
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blokken, is waarschijnlijk al in de 17de eeuw tot ruïne vervallen. Daarna vormde het
een romantisch element in de tuin van het 18de-eeuwse gepleisterde landhuis Oude
Borgstraat 12. De wit geschilderde gesloten hoeve Merumerbroekweg 2 heeft een
18de-eeuwse oorsprong en een 19de-eeuwse verschijningsvorm.

Heythuysen
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen op de hogere zandgronden tussen de
Bevelandse en de Tungelroyse beek. In 1243 behoorde het tot het Land van Horn en
later tot het prins-bisdom Luik. In 1680 werd het een zelfstandige heerlijkheid. Met
name in de 19de eeuw ontwikkelde Heythuysen zich tot een langgerekte nederzetting
met nabij de kerk een driehoekig plein. Na de Tweede Wereldoorlog werd Heythuysen
een forensendorp met uitbreidingswijken aan de noord- en de zuidzijde.
De R.K. St.-Nicolaaskerk (Dorpstraat 120) is een driebeukige hallenkerk met
driezijdig gesloten koor en een half ingebouwde toren van drie geledingen met
ingesnoerde spits. Kort na 1504 verrees een laat-gotische pseudobasiliek met een
iets hoger opgetrokken koor voorzien van smalle spitsboogvensters. In 1847 werd
de toren vervangen door een neogotische toren en heeft men het schip met twee
traveeën vergroot. De huidige brede zijbeuken, die even hoog zijn als de oude
middenbeuk, zijn gebouwd in 1927 naar plannen van C.J.H. Franssen.
Het interieur wordt gedekt door kruisribgewelven op ronde pijlers; in het koor zijn
de kapitelen van de schalken versierd met koppen. De gewelfschilderingen in de
middenbeuk dateren uit 1507. De kerk bevat een St.-Jozefbeeld met signatuur van
Jan van Steffeswert (circa 1515). Uit de 18de eeuw stammen de communiebank, het
tochtportaal, twee biechtstoelen (1704 en 1773) en het rechter zijaltaar. De marmeren
doopvont en de preekstoel dateren uit de eerste helft van de 19de eeuw, het in
neogotische vormen uitgevoerde hoofdaltaar uit circa 1900.
Op het kerkhof bevinden zich fragmenten van oude grafstenen en grafkruisen

Heythuysen, Missiekapel

(1604-1761). De voorm. missiekapel (bij Dorpstraat 120) is een rechthoekig
neoclassicistisch gebouw met een prostylos in de vorm van een dorisch tempelfront
met vier zuilen. De kapel werd in 1850-'51 gebouwd als onderdak voor de - in
processies gebruikte - missiegroep en is kapel in 1988 gerestaureerd.
Kloosters. Op het uit 1757 stammende landgoed De Kreppel werd in 1835 het
klooster St. Elisabeth (Aan de Kreppel 1) gebouwd, dat de hoofdvestiging werd van
de door Catharina Daemen gestichte - en tot de franciscanessen behorende congregatie van Zusters van Heythuysen. De bijbehorende kapel werd in 1944
verwoest en is rond 1950 herbouwd. Het klooster is nu een kloosterbejaardenoord.

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

Het H. Geestklooster (Op de Bos 2) is een fors drielaags gebouw uit 1930 van de
Witte Paters van St. Charles.
Het voorm. raadhuis (Dorpstraat 98) is een tweelaags pand met banden in
siermetselwerk, gebouwd rond 1908 als raadhuis annex postkantoor.
Scholen. De lagere school ‘De Beukenhof’ (Notaris Ruttenlaan 17) is een tweelaags
gebouw uit 1936, oorspronkelijk gebouwd als dubbele school. Het
zakelijk-expressionistische ontwerp van P.J. Coppen vertoont verticale
gevelelementen, waarin de twee entreepartijen zijn ondergebracht. Uit 1960 dateert
de naar ontwerp van J.J.G. Zöllner in sobere functionalistische wederopbouwvormen
uitgevoerde middelbare school (Tienderweg 1). Het gebouw heeft twee bouwlagen
met klaslokalen boven een terug liggende begane grond.
Woonhuizen. Waarschijnlijk in opzet laat-17de-eeuws is het wit geschilderde
dwarse huis De Waever (Dorpstraat 114) met gezwenkte zijgevel. Een 17de-eeuwse
oorsprong heeft mogelijk ook Dorpstraat 27. Dit opvallende drielaags woonhuis met
hardstenen vensteromlijstingen vormt één complex met het buurhuis Dorpstraat 29
en bedrijfsaanbouwen (alle circa 1905). Achter het uit 1865 daterende sobere
neoclassicistische woonhuis Dorpstraat 102 begon orgelbouwer L. Verschueren in
1891 een werkplaats voor orgelpijpen. Rijke eclectische vensteromlijstingen

Heythuysen, Woonhuis De Waever
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heeft het gepleisterde herenhuis Dorpstraat 85 uit 1870. Voorbeelden van sobere
neoclassicistische herenhuizen zijn het Heitserhof (Dorpstraat 136; circa 1800), de
voorm. dokterswoning Biesstraat 13 (1898) en de voorm. molenaarswoning
Kloosterstraat 66 (1902). Sobere neorenaissance-details vertoont Dorpstraat 122-134
(circa 1905).
Boerderijen. De boerderij Dorpstraat 55 bestaat uit een dwars geplaatst
19de-eeuws en later opgesplitst woongedeelte en een lage doorrit. Aan de andere
zijde van de gedeeltelijk overbouwde binnenplaats staat een mogelijk
laat-17de-eeuwse bedrijfsgedeelte met gezwenkte geveltop. De gesloten hoeve
Dorpstraat 152 heeft een dwars geplaatst 18de-eeuws woongedeelte. De Elshof
(Walk 23) is een grote tweedelige gesloten hoeve, waarvan het woongedeelte is
gedateerd ‘1837’.
De windmolen ‘Sint Antonius’ of ‘Molen van Coenen’ (St.-Antoniusstraat 32) is
een bergmolen met ronde stenen romp en een met dakleer beklede kap, gebouwd in
1860 als koren- en oliemolen. In 1886 werd de oliemolen uitgebroken. De laatste
restauratie heeft in 2001 plaatsgevonden.
De St.-Anthoniuskapel (St.-Antoniusstraat 28), een achtzijdige wegkapel met
neogotische en neoromaanse details, dateert uit 1902.

Hoensbroek
(gemeente Heerlen)
Dorp, ontstaan nabij de Caumerbeek en het in de 13de eeuw in een broekbosgebied
ontstane kasteel Hoensbroek. Iets hoger tegen de flank van het plateau van Doenrade
werd in de 13de eeuw een parochiekerk gesticht. In 1661 werd de heerlijkheid Spaans
en vanaf 1713 tot 1785 Oostenrijks. Tot het einde van de 19de eeuw bleef Hoensbroek
een bescheiden dorp aan de weg van Sittard naar Heerlen. Op enige afstand ten zuiden
van het dorp werd in 1896 de spoorlijn Sittard-Heerlen-Herzogenrath aangelegd. Als
gevolg van de aanleg van de Staatsmijn Emma (1908-'11) en de Oranje-Nassaumijn
III (1912-'14) maakte Hoensbroek een explosieve groei door met de bouw van diverse
mijnwerkerskoloniën. Na de Tweede Wereldoorlog vonden grote uitbreidingen plaats
op grond van een stedenbouwkundig plan van B. Salemans (Mariarade, Maria
Gewanden en Nieuw-Lotbroek). De mijnen zijn in 1973 gesloten.
Kasteel Hoensbroek (Klinkertstraat 118) is een omgracht complex van vier
vleugels om een rechthoekige binnenplaats.
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De ingangsvleugel heeft twee vierkante hoektorens met knobbelspitsen, de smalle
achtervleugel heeft een vierkante hoektoren en een ronde hoektoren met een hoge,
peervormig beëindigde spits. Van het oorspronkelijke 13de-eeuwse kasteel bevindt
zich nog zwaar muurwerk met schietsleuven in de kelders aan de noord- en oostzijde.
De ronde bakstenen hoektoren op een mergelstenen fundering en de aangrenzende
funderingen onder de vleugel rechts van de binnenplaats stammen van de herbouw
van het kasteel rond 1375 in opdracht van Herman Hoen en zijn echtgenote Caecilia
de Borne. In de ronde toren bevindt zich een in de muur uitgespaarde wenteltrap. De
fundering van de rechter fronttoren dateert uit de 16de eeuw.
Tussen 1640 en 1660 werd het kasteel grotendeels herbouwd voor Adriaan van
Hoensbroek naar plannen van Matthieu Dousin. Toen kwamen de huidige
linkervleugel met de vierkante hoektoren, de achtervleugel met kapel en de linker
fronttoren tot stand, alle voorzien van smalle kloostervensters. Het gebeeldhouwde
fronton boven de classicistische toegangspoort draagt het jaartal 1643 en het wapen
van de bouwheer en zijn
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vrouw Anna Elisabeth van Loë tot Wissen. De achtervleugel heeft aan de binnenplaats
een galerij met geblokte segmentbogen op hardstenen toscaanse zuilen die toegang
geeft tot de aan de achterzijde uitgebouwde kapel. Een volgende ingrijpende
verbouwing vond plaats rond 1740 in opdracht van Frans Arnold van Hoensbroek
en zijn vrouw Anna Catharina Sophia von Schönborn. Deels op een 16de-eeuwse
fundering werden de van hardstenen vensters voorziene partijen rechts van de ingang
opgetrokken. Uit deze tijd dateert verder in de oostvleugel de kelder met
kruisribgewelven op twee hardstenen toscaanse zuilen.
Na 1820 raakte het complex door leegstand in verval. Het kasteel werd
gerestaureerd tussen 1928 en 1943. Mijnschade maakte nadien opnieuw restauratie
en herstel noodzakelijk. De laatste restauratie is in 1989 voltooid. Het interieur bevat
in de eetzaal een schouw uit 1650, met in stuc het alliantiewapen van Adriaan van
Hoensbroek en zijn vrouw. Verder zijn er enkele 18de-eeuwse schouwen en twee
18de-eeuwse plafondschilderingen met voorstellingen van de godinnen Venus en
Diana.
De U-vormige gebouwen van de voorhof en de haaks daarop gelegen nederhof
zijn rond 1660 voltooid en waren oorspronkelijk via een lage tussenvleugel met
bogen over een smalle gracht met elkaar verbonden. Deze smalle gracht is weer
gedeeltelijk uitgegraven en voorzien van een moderne brug. Van de op het
hoofdgebouw georiënteerde voorhof zijn de in 1925 door brand verwoeste poorttoren
en aangrenzende vleugel gereconstrueerd bij de grote kasteelrestauratie tussen 1928
en 1943. De van een dubbele rij schietgaten voorziene nederhof is toegankelijk via
een gemetselde boogbrug met kleine houten valbrug. Boven de zandstenen
poortomlijsting van het poortpaviljoen bevindt zich een alliantiewapen uit 1640 van
Adriaan van Hoensbroek en zijn vrouw. Aan de rechterzijde - via een muur met de
hoeve verbonden - staat op de buitenhoek van een L-vormige landtong een
17de-eeuwse vierkante wachttoren, ook pesthuisje genoemd. Dit gebouw heeft een
ingesnoerd naaldspitsdak en een halfrond uitgebouwde traptoren.
De R.K. kleine St.-Janskerk of oude St.-Johannes Evangelistkerk (Markt ong.)
is een bescheiden pseudo-basilicale kerk (nu ingericht als kapel) met vierzijdig
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gesloten koor en een ongelede toren met ingesnoerde naaldspits. De hoofdzakelijk
in mergel opgetrokken laat-romaanse toren verrees in de eerste helft van de 14de
eeuw en was oorspronkelijk niet van buiten af toegankelijk. In de toren hangen
klokken uit 1414 (Peter van Trier) en 1840 (F.A. Gaulard). In de eerste helft van de
15de eeuw kwamen het driebeukige gotische schip en het koor tot stand. Begin 16de
eeuw kreeg het middenschip zwaardere scheibogen en stenen gewelven, waardoor
de lichtbeukvensters
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boven de gewelven kwamen te liggen. Nadat ook de zijbeuken waren verhoogd werd
het hele schip onder één doorlopend zadeldak gebracht. Het koor werd in de eerste
helft van de 17de eeuw vergroot en verhoogd in baksteen. De sacristie aan de zuidzijde
dateert van 1725. Bij een restauratie in 1909-'10 door W. Sprenger heeft men de
pseudobasilicale vorm hersteld en de zijbeuken voorzien van lessenaardaken. De
laatste grote restauratie is rond 1990 uitgevoerd. Het schip wordt gedekt door
16de-eeuwse kruisribgewelven, voorzien van schilderingen met blad- en bloemranken
en de wapens van de familie Hoen en Van Daver. Op de triomfboog bevindt zich
een middeleeuwse schildering met een voorstelling van het Laatste Oordeel. Tot de
inventaris behoren een kruis met een 15de-eeuwse gepolychromeerde corpus en een
15de-eeuwse Annatrits. De glas-in-loodramen zijn vervaardigd door J. Vonk (1957).
Op het kerkhof bevinden zich verschillende oude grafkruisen (16de-18de eeuw).
De R.K. nieuwe St.-Janskerk of St.-Johannes de Evangelistkerk (St.-Jansstraat)
is een driebeukige basilicale kerk met vijfzijdig gesloten koor en een dakruiter. Deze
neogotische kerk werd in 1905-'06 gebouwd naar plannen van C.J.H. Franssen. De
geplande toren is niet uitgevoerd. In 1991 is de kerk gerestaureerd. Het kerkhof bevat
enkele interessante graftekens.
Overige kerken. De R.K.O.L.-Vrouwekerk (Zandbergsweg 24, Mariagewanden)
is een wit geschilderde zaalkerk met spitsboogvensters tussen afgeknotte steunberen,
gebouwd in 1949 naar ontwerp van H.G. Akkermans. Naar een ontwerp van A.J.N.
Boosten - in de traditionalistische stijl van de Bossche school - kwam in 1950-'51
de R.K. St.-Jozefkerk (St.-Theresiastraat 7, Passart) tot stand als een kruiskerk met
halfronde apsis en uitgebouwd portaal. De moderne R.K.H. Hart van Jezuskerk (bij
Hommerterweg 169, Mariarade), met flauw hellend zadeldak en een ranke vrijstaande
bakstenen toren, werd in 1961-'62 gebouwd naar ontwerp van H.J.A. Koene ter
vervanging van een wegens mijnschade afgebroken kerk uit 1915.
Het hoofdgebouw van Lucasstichting voor revalidatie (Zandbergsweg 111),
gebouwd in 1966-'67 naar ontwerp van F.P.J. Peutz, bestaat uit in kruisvorm geplaatste
zeslaags blokken met een betonnen luifel bij de ingang.
Mijnwerkerskoloniën. In Hoensbroek staan verschillende voor mijnwerkers
gebouwde woningcomplexen, bijvoorbeeld de in 1908-'10 gebouwde
rug-aan-rugwoningen van de woninggroep Butting (Buttingstraat 28-46 en
Nieuwenhofstraat 2-20). De gepleisterde woningen hebben een verspringende
voorgevel met risalerende middenpartij. Waarschijnlijk voor de huisvesting van
ambtenaren bedoeld was de in 1911 gerealiseerde woninggroep Kasteel (Gouverneur
Baron van Hövellplein 6-9 e.o.) versierd met banden van rode baksteen. De
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woninggroep Klooster (Emmastraat, Emmaplein e.o.) kwam in 1915-'16 tot stand
naar plannen van J. Stuyt met 68 een- en tweelaags woningen. Een voorbeeld van
een volgens de tuindorpgedachte gebouwde mijnwerkerskolonie is het grote complex
Slakken-Horst-Metten (Past. Röselaersplein, Horstplein e.o.), gebouwd tussen 1913
en 1922 in opdracht van de woningvereniging Hoensbroek naar plannen van J. Stuyt.
Van de oorspronkelijk 262 woningen staan er thans na sloop van de Mettenstraat
nog 190. Het in 1925 gerealiseerde grote complex De Wingerd (Wingerdweg,

Hoensbroek, Woninggroep Kasteel

Markgravenstraat e.o.) bestond oorspronkelijk uit 207 twee-aan-tweegeschakelde
tweelaags woningen met decoratief metselwerk en vier als hoekoplossing gesitueerde
eenlaags winkels met plat dak. Het complex is enige tijd geleden gerenoveerd.
Overige woonhuizen. Het in functionalistische stijl uitgevoerde pand
Kouvenderstraat 132 is in 1931 gebouwd als woonhuis annex architectenbureau door
en voor C. de Smet (gerestaureerd 1984). Opvallend zijn de ronde erkeruitbouw en
de metalen kozijnen. De woonhuizen Akerstraat Noord 97-119 zijn rond 1933
gebouwd in traditionalistische stijl.
Het voorm. woonhuis met graanmaalderij (Akerstraat Noord 310-312), gebouwd
rond 1905 voor de firma J. Schijns-Hermens, vertoont neorenaissance- en
jugendstil-details en is voorzien van gekleurd siermetselwerk en een gevelpartij met
een decoratieve boogvormige beëindiging. De gepleisterde gevelband bij de maalderij
(gesloten 1978) vermeldt de firmanaam.
Het katholieke gezellenhuis (Heisterbergweg 6) werd in 1925-'26 gebouwd in
zakelijk-expressionistische vormen in opdracht van de Staatsmijnen en uitgevoerd
door het eigen bouwbureau. Het is thans onderdeel van een woon- en serviceflat.
Het voorm. protestants mijnwerkerspension (Buttingstraat 24) kwam tot stand
in 1928 naar een ontwerp met traditionalistische en expressionistische elementen
van W. Ingwersen voor het Nederlands Jongelings Verbond te Amsterdam.
Het H. Hartbeeld (Kerkplein), vervaardigd door S. Eymael met twee
mijnwerkerssculpturen, is in 1939 geplaatst.

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

158

Holset
(gemeente Vaals)
Dorp, ontstaan als vroeg-middeleeuwse ontginningsnederzetting op de flank van het
plateau van Vijlen. Holset ontwikkelde zich tot een bescheiden kerkdorp.
De R.K. kerk H.H. Lambertus en Genoveva (Holset 64) is een eenbeukige
romaanse kerk met smaller, recht gesloten koor en een lage, ongelede westtoren met
ingesnoerde naaldspits. Toren en schip dateren uit de 12de eeuw; een deel van de
noordmuur is mogelijk van ouder datum. Later in de 12de eeuw heeft men het schip
verlengd en voorzien van het huidige koor. Het bovenste deel van de toren werd in
1736 herbouwd door Willem Mertzenich en kreeg toen zijn huidige spits. De
jaartalankers ‘1841’ wijzen op een torenherstelling. De sacristie is in de 18de eeuw
aangebouwd. Bij de ingrijpende restauratie in 1884-'87, onder leiding van Joh. Kayser,
zijn koor en schip verhoogd en zijn de romaanse vensters gereconstrueerd. In 1916
heeft men de kerkingang van de zuidkant van het schip naar de zuidkant van de toren
verplaatst en aan de noordkant van de toren een rond gesloten kapel gebouwd.
Het kerkinterieur wordt gedekt door een houten plafond met neogotische
geprofileerde moer- en kinderbalken (1884-'87, hersteld 1968). Het natuurstenen
sacramentshuisje in het koor dateert mogelijk uit circa 1500. Tot de inventaris behoren
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een marmeren doopvont (1673) en een neoromaans hoofdaltaar en zijaltaren (1889)
alle vervaardigd door L.O.R. Opree. De orgelgalerij uit 1842 staat sinds 1916 binnen
de toren opgesteld. Op het kerkhof bevinden zich onder meer diverse 17de-eeuwse
grafkruisen. De tegen de westzijde van de kerktoren aangebouwde pastorie is een
tweelaags pand uit 1755 (jaartalankers), gerestaureerd in 1885.
Boerderijen. De Hoeve Einrath (Holset 57) behoorde oorspronkelijk bij het
gelijknamige kasteel, dat begin 19de eeuw is afgebroken. De hoeve bestaat uit een
reeks aaneengesloten gebouwen van baksteen en vakwerk uit de 16de tot 18de eeuw,
gesitueerd rond een open binnenplaats. Aan de wegzijde bevindt zich het tweelaags
woonhuis, met aansluitend een langgerekte stal en een hoekgedeelte dat voorheen
als een toren boven de bedaking uitstak. Verder is er een bakhuis. De in 1735 vermelde
boerderij Winnebroek (Holset 96) is een vakwerkhoeve uit de 18de of 19de eeuw,
bestaande uit een woonhuis en haaks hierop aan weerskanten twee vrijstaande schuren.
Het voorm. panhuis (Holset 24) is een complex van losse gebouwen om een
onregelmatige binnenplaats. De 18de-en 19de-eeuwse panden zijn opgetrokken in
vakwerk, dan wel in breuksteen. Woonhuizen. Holset 48 is een tweelaags
vakwerkhuis. De versierde bovendorpel van de ingangsomlijsting draagt het jaartal
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‘1767’. Andere voorbeelden van 18de-eeuwse vakwerkhuizen zijn Holset 50 en
Holset 52-54 (met laat-16de-eeuwse houtfragmenten).

Holtum
(gemeente Sittard-Geleen)
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen aan de Geleenbeek met lange tijd een
overwegend agrarisch karakter. Rond 1850 was de dorpsbebouwing hoofdzakelijk
langs een viertal wegen rond de kerk geconcentreerd. Nadien vond enige uitbreiding
in de richting van Buchten plaats.
De R.K. St.-Martinuskerk (Martinusstraat 3) is een driebeukige basilicale kerk
met een rond gesloten koor en een mergelstenen toren van vijf geledingen en een
spits met frontalen. De in oorsprong 13de-eeuwse toren werd in 1887 met twee
geledingen verhoogd en voorzien van de huidige spits. In de toren hangt een door
Frans en Jacob van Trier gegoten klok (1646). Het huidige middenschip en koor,
voorzien van terracotta boogfriezen en siermetselwerk, kwam in 1887-'88 tot stand
naar ontwerp van Joh. Kayser ter vervanging van de oude romaanse kerk. In 1936
zijn naar plannen van J.E. Schoenmaeckers de zijbeuken en de sacristie toegevoegd.
Bij die verbouwing heeft men ook het schip ten koste van het koor met een travee
verlengd en het tongewelf vervangen door een lager gewelf. De oorlogsschade uit
1944 is na de oorlog hersteld. De kerk is in 1985-'86 gerestaureerd. Inwendig bevinden
zich rond de apsis schilderingen uit 1901 van Vossen en Verkooijen (gerestaureerd
1979). Tot de inventaris behoren een houten Annatrits (eind 15de eeuw), een rijke
zeszijdige houten preekstoel op zandstenen voet
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(1888), een door Joh. Kayser ontworpen hoofdaltaar met vleugels (1888) en een door
de Gebr. Dehin vervaardigde geelkoperen communiebank (1896; 1937 uitgebreid).
Verder zijn er enkele hardstenen grafzerken, waaronder die van Anna Vos († vóór
1571) en Margaretha Vos van Holtum († 1579), een grafzerk uit 1643 met het
alliantiewapen Bentinck-Weix en enkele 17de- en 18de-eeuwse grafzerken van de
familie Van Westrum.
Op het ommuurde kerkhof staat een baarhuis uit 1901, ontworpen door Joh. Kayser.
Tegen de kerk zijn enkele grafzerken geplaatst, aan de zuidzijde van P.P. van Gorkum
(† 1882) en jkvr. Eugenia C.A. Kerens van Wolfrath († 1904) en aan de noordzijde
een grote, sterk afgesleten grafzerk van Theodorus heer van Westrum in Holtum en
Alfens († 1658).
De pastorie (Kloosterstraat 19) is een wit gepleisterd herenhuis met mergelstenen
ingangsomlijsting, oorspronkelijk gebouwd in 1784-'85 en verbouwd in 1890-'93.
Het huidige aanzicht kreeg het huis bij de restauratie in 1953-'54.
Kasteel Wolfrath (Wolfrath 1) wordt voor het eerst vermeld in 1386 en tot in de
17de eeuw genoemd als hoeve of huis. Het huidige, op een omgracht terrein gelegen,
onderkelderde haakvormige herenhuis met vierkante hoektoren kwam in 1628 tot
stand voor Philip Hendrik Bentinck. Mogelijk is de bouw reeds gestart in 1615 in
opdracht van zijn vader, Maarten Bentinck. De hoektoren wordt bekroond door een
achtzijdig klokvormig helmdak met topkoepeltje. Het gebouw heeft deels nog
hardstenen kruis- en tussendorpelkozijnen. Boven de in hardsteen omlijste
ingangspoort bevinden zich in nissen drie vergulde bollen als bekroning. De grote
zaal is voorzien van een balkenzoldering, een natuurstenen schouw uit 1628 met
kariatidenpilasters, leeuwenconsoles en wapenschilden. De kleine zaal heeft een
balkenzoldering en een stucversiering uit 1634 in de vorm van medaillons met barokke
ornamenten en afbeeldingen van Latijnse kerkvaders. Verder bevat het huis enige
schoorsteenmantels in late Lodewijk XVI-stijl, een ionische zuilenschouw met
leeuwenkoppen, en stucversieringen en stucplafonds uit 1802.
Een gemetselde boogbrug uit 1873, met het wapenschild van de familie Kerens,
leidt naar de omgrachte voorburcht. Hier bevindt zich de U-vormige nederhof uit de
jaren 1657-'63. Links in de middenvleugel staat een poorttoren met mergelstenen
hoekblokken en een ingezwenkt schilddak. Aan de veldzijde is boven de doorgang
het alliantiewapen Bentinck-Van Breyll (1663) aangebracht en aan de hofzijde van
de zuidoostvleugel een cartouche-nis met madonnabeeldje (1657).
De parkaanleg bestaat uit een in oorsprong vroeg-18de-eeuwse formele structuur
van een dubbel omgrachte plaats, met aangrenzend een eveneens binnen de grachten
gelegen kleine landschappelijke aanleg uit het begin van de 19de eeuw. Buiten de
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grachten bevinden zich een oude oprijlaan met linden, een weiland met Grand Canal
en aangrenzend een sterrenbos met een op de as van het kanaal gerichte middenlaan.
Deze

Holtum, Kasteel Wolfrath, poortgebouw

vroeg 18de-eeuwse structuur heeft men in de 19de eeuw in etappes uitgebreid in
formele stijl.
Huize Holtum (Grote Dries 1) was van oorsprong een boerenhoeve, die voor het
eerst wordt vermeld in 1354. Het huidige omgrachte herenhuis is een onderkelderd
blokvormig pand met een zadeldak tussen topgevels. De onderbouw, voorzien van
tongewelven en schietgaten in de verbrede voet, dateert mogelijk uit de 16de eeuw.
De linkerzijgevel en linkerachtergevel dragen de jaartalankers ‘1633’. De voorgevel
met fronton en de dakruiter zijn rond 1800 te dateren. De vensters hebben natuurstenen
omlijstingen. In het interieur bevindt zich een 17de-eeuwse schouw met kariatiden
(hermen). De binnendeuren en de eiken voordeur zijn uit 1777. Aan weerszijden van
het voorplein staan twee bouwhuizen, die begin 19de eeuw zijn gebouwd ter
vervanging van een poortgebouw. Het linker bouwhuis is een woning met schuur,
het rechter een stalgebouw voorzien van een open voorhal met ronde bakstenen
pijlers.
Woonhuizen. Het voorm. bakkershuis Martinusstraat 20 werd gebouwd in
1853-'85 als pastorie en heeft de vorm van een gesloten hoeve met een blokvormig
woonhuis met hardstenen vensteromlijstingen en een inrijpoort. Het in 1885 gebouwde
dwarse huis Martinusstraat 30 heeft een neorenaissance-detaillering in geglazuurde
baksteen. Huize Eugenia (Eugeniahof 14) is een blokvormig herenhuis met late
neorenaissance-
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details. Het is mogelijk een restant van het in 1975 afgebroken Eugeniaklooster uit
1901.
De boerderij Kloosterstraat 25 is een deels onderkelderd boerenhuis met in het
woongedeelte aan de straat hardstenen vensteromlijstingen en een topgevel met de
jaartalankers ‘1791’. In de bovendorpel van het deurkozijn zijn een opschrift en het
jaartal 1792 gegraveerd. Rechts van het huis bevindt zich een muur met koetspoort.
De watermolen ‘Poolmolen’ (Poolmolen 2, voorheen Holtummerweg) op de
Geleenbeek, is een middenslagmolen, gebouwd in 1662 als korenmolen en vernieuwd
in 1883. De molen heeft een ijzeren molenrad met maalsluis en twee lossingssluizen.
Het H. Hartbeeld (bij Martinusstraat 17) is in 1929 vervaardigd door atelier Jos.
Thissen.

Horn
(gemeente Haelen)
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen op de hoge oever van de Maas. Rond
1000 werd een eerste kerk gesticht. Uit 1102 dateert een vermelding van de eerste
heer van Horn. In 1450 werd de heerlijkheid Horn een graafschap, dat in 1614 verviel
aan het prins-bisdom Luik. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp vooral aan de
noordwestzijde uitgebreid.
Kasteel Horn (Kasteelstraat 6) ligt op een kunstmatig verhoogde zandopduiking
en wordt omgeven door een droge gracht. Mogelijk op de plaats van een oudere
motte bouwde men in de eerste helft van de 13de eeuw een onregelmatig rond
mottekasteel met vier halfronde torens, een vierkante poorttoren (oostzijde) en een
zaal (zuidzijde), onderling verbonden door weermuren. Dit stamkasteel van de heren
van Horn wordt in 1243 voor het eerst vermeld. Rond 1300 werden poort, muurtorens
en ringmuur in mergelsteen verhoogd en kreeg de ringmuur een weergang, steunberen
en arkeltorentjes. In 1306 vestigde de heer van Horn zich in Weert. In de 15de eeuw
ontstond door vergroting en verhoging van het woonverblijf aan de zuidzijde en de
uitbreiding van de oostvleugel een L-vormig complex. Hierbij
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verdwenen een deel van de ringmuur en twee torens. Aan de noordzijde van de
bestaande poort verrees een nieuwe poorttoren. Na schade door een beschieting in
1615 heeft men de oude poort tot woning verbouwd en de poorttoren hoger
opgetrokken. In de 18de eeuw raakte het kasteel in verval en was het als boerderij
verpacht. Marcel Gérard Magnée, die in 1798 eigenaar werd, liet de zaal in de
woonvleugel in twee lagen splitsen. Bovendien werd de oostzijde van dit bouwdeel
geheel vernieuwd en de westkant vervangen door een keuken- en personeelsvleugel.
In de 19de eeuw volgden neogotische toevoegingen, zoals de balustrades in de
geopende bogen van de ringmuur en nieuwe raamomlijstingen. De kleine toren werd
ingericht als kapel. De oorlogsschade in 1945 was gering, maar door een brand in
1948 leden het woon- en keukengedeelte ernstige schade. Bij de in opdracht van
mevrouw R. Magnée-Van Afferden in 1954-'57 naar plannen van P. Cuypers jr.
uitgevoerde restauratie kreeg de ridderzaal weer de oude 15de-eeuwse omvang. Aan
de noordzijde ligt de voorm. nederhof met diverse gebouwen. Uit de 19de eeuw
dateren de U-vormige boerderij (Kasteelstraat 11) en de losstaande varkenschuur.
De uit de 18de eeuw stammende jachtopzienerwoning ‘Kasteelshof’ (Kasteelstraat
13) is in 1903 verbouwd. De bijbehorende schuur met rosmolen dateert uit 1836.
Verder zijn er nog een grote schuur en een wagenschuur; de laatstgenoemde heeft
inwendig laat-19de-eeuwse paardenstallen en - boxen van Engelse makelij.
Het eenvoudige landschapspark omvat diverse park- en tuingedeelten en een oude
oprijlaan (18de eeuw of ouder). Verder zijn er vier 18de-eeuwse toegangshekken,
een gemetselde fontein met rugdeel in Lodewijk XV-vorm (bij de kasteelbrug),
verschillende 19de- en 20ste-eeuwse tuinsieraden en een gedenksteen van A.
Hendrickx ter ere van R. Magnée (1935).
De R.K. St.-Martinuskerk (Kerkstraat 3) is een driebeukige kruiskerk met terzijde
staande, ongelede toren. Deze kerk in traditionalistische vormen werd in 1936-'37
gebouwd naar ontwerp van S.J. Dings, ter vervanging van een voorganger uit 1838.
De in 1944 opgeblazen torenspits is kort daarop hersteld. Tot de inventaris behoren
een zwart marmeren doopvont (circa 1840) en enkele gebrandschilderde ramen van
E. Laudy.
Op het kerkhof bevinden zich enkele grafkruisen, waaronder één uit 1626, en een
verhoogde neogotische grafzerk voor R. Magnée († 1858). De kapelanie (Kerkpad
9) is een middenganghuis uit circa 1860 met lisenen, tandlijsten en een hardstenen
entreepartij. De pastorie (Kerkstraat 2) werd in 1926 gebouwd naar een
expressionistisch ontwerp van architect Reijnders.
Kloosters. Het klooster H. Hart van Maria (Kerkpad 5) werd gebouwd rond 1912
voor de Dienaressen van de H. Geest uit Steijl. Het heeft de vorm van een fors
herenhuis in sobere neoclassicistische stijl, voorzien van een risalerende middentravee
met topgevel en Mariabeeld. Vlakbij staat de bijbehorende bewaarschool. Het klooster
St. Magdalena (Bergerweg 23), gelegen ten westen van Horn, maakt deel uit van het
Jeugddorp ‘Bethanië’, dat in 1957 werd opgericht en in traditionalistische vormen
werd gebouwd.
Raadhuizen. Het voorm. raadhuis Raadhuisplein 2, oorspronkelijk met
onderwijzerswoning op de begane grond, is een sober neoclassicistisch gebouw uit
1895. In 1933 werd het gehele pand raadhuis. Het voorm. raadhuis Raadhuisplein 1
kwam in 1938-'39 tot stand in traditionalistische vorm naar plannen van J.Th.J.
Cuypers, geassisteerd door J.M.J. Wagemans.
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Woonhuizen. Tot de schaars overgebleven oudere dorpsbebouwing behoren enkele
brede eenlaags huizen met natuurstenen deuromlijstingen en wagenpoorten, zoals
Kerkstraat 1 (circa 1800). Het sobere neoclassicistische pand Dorpstraat 57 is uit
1881, Dorpstraat 103 uit circa 1880. Neorenaissance-vormen heeft de uit circa 1910
daterende directeurswoning Dorpstraat 47 van de verdwenen brouwerij Huyben.
Soberder neorenaissance-vormen vertonen de eenlaagspanden Hoogstraat 3 (circa
1910), Kasteelstraat 2 (circa 1915) en het café annex woonhuis Café aan de Kirk
(Raadhuisplein 6; circa 1905). Typerende voorbeelden in zakelijk-expressionistische
stijl zijn de villa's Rijksweg 14 (1936), naar ontwerp van J. Turlings, en Bergvrede
(Rijksweg 3; 1938), ontworpen door P.J. Coppen.
Boerderijen. De in 1984 gerestaureerde gesloten hoeve Het Posthuis (Posthuisweg
12), met aan de straat een woonvleugel uit 1780, was een pleisterplaats voor de post.
Baexemerweg 2 is een L-vormige boerderij met een statig woongedeelte uit 1846.
De langgevelboerderij Kasteelstraat 9 is voorzien van de jaartalankers ‘1861’.
Windmolens. De uit 1817 daterende bergmolen De Hoop (Molenweg 26) heeft
een bakstenen onderbouw, een met leien gedekte houten romp en een kap met
schaliën. De molen De Welvaart (Molenweg 1), een bergmolen met ronde stenen
romp, is op de baard gedateerd ‘1823/1933’ maar is mogelijk herbouwd in 1864-'65.
Beide korenmolens zijn in 1974-'75 gerestaureerd. Het molenaarshuis (Molenweg
3) is uit circa 1865.
De muziektent (Kerkstraat ong.) is een vijfzijdig gebouw uit 1938, gebouwd tegen
het woonhuis Wal 3. Het is in 1989 gerenoveerd.
Sanatorium Hornerheide (Hornerheide 1), gelegen ten noordwesten van Horn,
werd in 1921 gesticht als sanatorium voor tuberculosepatiënten. De verpleging was
eerst in handen van de Dienaressen van de H. Geest uit Steijl en na de uitbreiding
van 1926 van de Kleine Zusters van St. Joseph uit Heerlen. De oudste gebouwen
zijn de paviljoens uit 1921 aan de westzijde, mogelijk ontworpen door Th.J. Geerts.
De in 1921 naar plannen van M. Roggel gebouwde kuurhal (nu mortuarium) is in
1927 verbouwd door J.M.J. Wagemans. Het in 1926-'28 opgetrokken
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hoofdgebouw kreeg in 1954 een nieuwe voorgevel met een reliëf van D. Wong en
een hal voorzien van ramen van Ch. Eyck met het thema ‘Het gezonde leven in
Limburg’. Centraal op het terrein bevindt zich de boskapel, een kleine driebeukige
houten kerk uit 1927, waarvan het ontwerp wordt toegeschreven aan Th.J. Geerts.
Het houten tuinhuisje, dat als lighuisje voor patiënten werd gebruikt, is eveneens
door Geerts ontworpen. Het Mariapaviljoen dateert uit 1926-'28 (verhoogd rond
1950). De in traditionalistische vormen uitgevoerde Ariëns- en Poelspaviljoens zijn
in 1952 gerealiseerd, beide met open verbindingsgalerijen. Na 1960 is Hornerheide
verbouwd en uitgebreid tot astmacentrum en verpleegtehuis.

Horn, Sanatorium Hornerheide, verbindingsgalerij en lighal

Horst
(gemeente Horst aan de Maas)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen op de hogere zandgronden aan de noordoostrand
van de Peel en aan de westkant van de Grote Molenbeek; de oorspronkelijke naam
was Berkele. In de 11de eeuw was er al een kleine kerk, die in 1219 aan de abdij van
Averbode werd geschonken. In 1356 werden de rechten van de heerlijkheid Horst,
die tot het Land van Kessel behoorde, bevestigd. Mede vanwege de linnennijverheid
kreeg Horst in 1501 het recht om twee jaarmarkten te houden. In 1633 kwam er een
eerste raadhuis (gesloopt 1890). Het dorp ontwikkelde zich in de 17de eeuw tot een
pleisterplaats met een langgerekte bebouwing langs de weg van Cuijk naar Venlo.
In 1648 werd Horst onderdeel van Spaans Gelre, in 1713 kwam het aan Pruisen en
in 1815 werd het bij Nederland gevoegd. Het dorp leed veel schade bij een brand in
1729. In 1944 werd de kerk onherstelbaar verwoest. Na de Tweede Wereldoorlog
kwamen uitbreidingen tot stand aan de noord- en de oostzijde. De dorpskern is een
beschermd gezicht.
De ruïne van kasteel Horst (bij Kasteellaan 1) ligt op een omgracht terrein aan
de noordoostzijde van Horst. De eerste vermelding dateert van 1326, toen Florken
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van der Horst met het huis werd beleend. Van het vroeg-14de-eeuwse kasteel is
muurwerk van de vierkante donjon behouden, die op een knik aan de noordzijde van
het vijfzijdige kasteel stond. Het in 1472 beschadigde kasteel werd kort na 1530
hersteld maar liep in 1579 opnieuw schade op. In 1660 werden de resten gekocht
door Willem Vincent van Wittenhorst en zijn vrouw Wilhelmina van Bronckhorst,
die het naar plannen van Christoffel Verhoff ingrijpend lieten verbouwen. Het
bouwvallig geworden kasteel werd vanaf 1827 geleidelijk gesloopt. De na 1660
verbouwde voorburcht bleef in eerste instantie gespaard, maar brandde in 1920 na
blikseminslag af. Er rest nu een - later verplaatst - stuk muurwerk met poort en een
gevelsteen met alliantiewapen (1664). Verder is er de in 1744 gebouwde tiendschuur
(Kasteellaan 1), zij het dat deze in 1920 tot boerderij is omgebouwd. Deze
tweebeukige schuur heeft geen gebinten, maar dekbalken die in het midden door
stijlen ondersteund worden.
De R.K. St.-Lambertuskerk (St.-Lambertusplein 16) is een forse driebeukige
kerk met een lager, rond gesloten koor - rondom een ronde koortoren -, een atrium,
een ronde doopkapel en een opengewerkte achtzijdige toren op vierkante onderbouw.
De huidige kerk werd gebouwd in 1952-'54 ter vervanging van de in 1944 grotendeels
verwoeste 15de-eeuwse hallenkerk. De nieuwe kerk is een imposante schepping van
A.J.N. Boosten, na zijn dood verder uitgevoerd door J. Huysmans. In de markante
toren hangen twee door Albert Hachman gegoten klokken (1536 en 1537). Het
interieur heeft in het schip een ziende kap en in de zijbeuken gewapend betonnen
kruisribgewelven. Tot de inventaris behoren een doopvont (13de eeuw), een
wijwatervat (16de eeuw), enkele laat-gotische heiligenbeelden (circa 1500), alsmede
een Annatrits, een H. Wilgefortis (circa 1525) en een Marianum (begin 16de eeuw).
Uniek voor Nederland is de vermoedelijk in Westfalen gemaakte en uit circa 1500
stammende ‘Gregoriusmis’, die vóór 1944 buiten tegen het noorderkoor stond. Deze
bestaat uit vier onderdelen in Baumberger zandsteen: Christus op de koude steen,
een passiezuil, een kruis en een epitaaf (met paus Gregorius). Verder
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Horst, R.K. St.-Lambertuskerk (1995)

is er de vroeg-renaissancistische grafzerk voor Johan van Wittenhorst († 1569) en
Josina van Wees († 1572). Het atrium bevat enkele 17de-eeuwse grafkruisen. De
gebrandschilderde ramen inclusief het roosvenster van de westgevel zijn vervaardigd
door J. ten Horn, G. Franssen, D. Wildschut en L. van den Berg.
De voorm. kapelanie (Kloosterstraat 14) is een sober neoclassicistisch gebouw
uit 1875 naar plannen van J. Buijssen. Het voorm. liefdesgesticht (Stationsstraat 1)
is een fors pand met midden- en hoekrisalieten en neorenaissance-details, gebouwd
in 1901 naar plannen van J. Jorna. De uit 1937 daterende kapel in ontworpen door
J. Franssen. Het gebouw deed lange tijd dienst als ziekenhuis.
De R.K. St.-Norbertuskerk (Gebr. Van Doornelaan 25) is een opvallende,
moderne, lage en brede kerk met terzijde staande klokkentoren, gebouwd in 1962-'63
naar plannen van H.M. Koldewey. De gebrandschilderde ramen zijn van J. Frenken.

Horst, R.K. St.-Lambertuskerk, interieur (1995)

Het voorm. raadhuis (St.-Lambertusplein 3a), met op de hoek een ingangspartij
met balkon en bordes, werd in 1890 gebouwd in rijke neorenaissance-stijl naar
ontwerp van J. Jorna. Het postkantoor (Veemarkt 3), gebouwd in 1902 als post- en
telegraafkantoor, is een fors pand met neorenaissance-details. Het ontwerp van H.
Seelen is geheel in de traditie van de door C.H. Peters ontworpen rijkspostkantoren.
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Woonhuizen. De gezwenkte achtergevel van het woon- en winkelpand Loevestraat

Horst, Raadhuis

2 kan van kort na de dorpsbrand van 1729 dateren; de gepleisterde voorgevel heeft
eclectische details. Eenvoudig neoclassicistisch van vorm is het rond 1840 gebouwde
herenhuis Thomeerstraat 1 met gepleisterde hoekblokken. Soberder uitgevoerd is
de dorpsherberg Het Groene Woud (Jacob Merlostraat 6) uit 1859, die inwendig
enkele 17de-eeuwse fragmenten bevat. De rond 1860 gebouwde eclectische
dokterswoning Venloseweg 1-3 is een statig gepleisterd pand met middenrisaliet en
rondboogvensters. Vroege neogotische details in de vorm van versimpelde
arkeltorentjes heeft het rond 1870 voor de familie Thomeer gebouwde herenhuis
Hoofdstraat 19. Het ontwerp wordt aan P.J.H. Cuypers toegeschreven. Het herenhuis
Veemarkt 7, gebouwd in 1875 naar plannen van M. Keijsers, heeft wenkbrauwen
boven de vensters.
Voorbeelden van eenlaags middenganghuizen met een verhoogd middenrisaliet
voorzien van een topgevel met neorenaissance-details
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Horst, Zuid-Ned. Kantfabriek

zijn: Herstraat 13 (circa 1895), Kerkstraat 34 (1905), naar plannen van A. Haegens,
en de door J.M. Keijsers ontworpen huizen Loevestraat 28 (1904) en Hoofdstraat
27 (1908). Iets rijker uitgevoerd zijn de hoekpanden Meterikseweg 78 (1909) en
Kloosterstraat 18 (1909), de laatste naar plannen van J.C. Duijf). Het in 1909
gebouwde huis Venloseweg 14-16 heeft een chalet-sierspant. Textielfabrikant T.
Rutten liet in 1913 het forse herenhuis Villa Anna (Gasthuisstraat 14) bouwen naar
een ontwerp met jugendstil-elementen van H. Seelen. Zakelijk-expressionistische
vormen vertoont de in 1921 naar plannen van J. van Dullaart voor textielfabrikant
J. Rutten gebouwde gepleisterde villa Weisterbeek (Herstraat 53). In dezelfde stijl
uitgevoerd, maar met een rieten kap, zijn de villa's De Riethorst (Venloseweg 21;
1926), naar plannen van H.P.J. Duijf, en De Roskam (Herstraat 61; 1931), ontworpen
door C.G. Geenen voor bierbrouwer J. Vullinghs. De villa Sonneheerdt (Venloseweg
9; circa 1950) is een goed voorbeeld van een naoorlogse villa in traditionalistische
stijl.
Boerderijen. De 18de-eeuwse hallenhuisboerderij De Risselt (Gastendonkstraat
36) is gebouwd ter plaatse van een laat-middeleeuwse hofstede. In deze boerderij
met dwars uitgebouwd woongedeelte (krukhuis) zijn oudere onderdelen verwerkt;
het bedrijfsgedeelte heeft ankerbalkgebinten. Uit het midden van de 19de eeuw stamt
de hallenhuisboerderij Gortmolenweg 19 met gepleisterd woongedeelte.
De voorm. brouwerij (Schoolstraat 1) is een gepleisterd pand uit circa 1850,
waarvan de eclectische details boven de vensters dateren van rond 1900.
De voorm. Zuid-Ned. Kantfabriek (Americaanseweg 8), gesticht in 1928,
verhuisde in 1930 naar de huidige plaats. Daar werd toen vóór een voorm.
sigarenfabriek een nieuwe fabrieksruimte met woonhuis annex kantoor opgetrokken
in rationalistische vormen naar plannen van H.P.J. Duijf.
Wegkapellen. De Risseltkapel (Gastendonkstraat 38) is een aan Maria gewijde,
driezijdig gesloten wegkapel met gezwenkte gevel. Deze 18de-eeuwse kapel is in
1983 ingrijpend gerestaureerd. De St.-Jozefkapel (Herstraat 25b) is een rechthoekige
neogotische wegkapel uit 1901 met kleine apsis en een voorgevel met pinakels.
De R.K. oude begraafplaats (bij Kloosterstraat 7) werd in 1847 gesticht als Alg.
begraafplaats en in 1905 - op een kleine strook na - aan het R.K. kerkbestuur
overgedragen. Op de in 1976 gesloten begraafplaats bevinden zich diverse interessante
graftekens, waaronder die voor kerk- en gemeenteontvanger H. Jeurissen († 1884),
voor kapelaan G.W. Willems († 1914), gemaakt door J. Comuth, en die voor
burgemeester J.H.Th. Houba († 1918). Verder is er een grafsteen met engel, gemaakt
in 1926 door P. Smeets & Co., voor M.G. Beckers († 1916) en G. Cuppen († 1929).
Melderslo. Dit dorp ten oosten van Horst werd eind 19de eeuw gesticht als
heideontginning en kreeg begin 20ste eeuw een kleine dorpskern. De R.K. St.-Odakerk
(Rector Mulderstraat 5) is een driebeukige kruiskerk naar ontwerp van A.J.N. Boosten,
gebouwd in 1951-'52 ter vervanging van de in 1944 verwoeste kerk uit 1921. De
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kerk heeft een opvallende plattegrond door zijn rond gesloten koor rondom een ronde
kruisingstoren en de naar het schip verdraaide kruisarmen (pijlvormig). De uit 1921
daterende pastorie (Rector Mulderstraat 5) is ontworpen door A.H. Martens. De
voorm. openbare lagere school (Rector Mulderstraat 4) werd in 1917 gebouwd als
een drieklassige gangschool met aangebouwde onderwijzerswoning naar plannen
van C.J.H. Franssen. Het vanaf 1926 als R.K. school in gebruik zijnde gebouw is in
1987 tot woningen verbouwd. Het trafohuisje (Rector Mulderstraat ong.) is een
blokvormig gebouwtje uit 1931 met plat dak en een klein verhoogd deel. Ten
noordoosten van Melderslo staat het baanwachtershuis ‘Wachthuis 56’ (Swolgensedijk
21), een klein wit gepleisterd dwars pand met aanbouw, gebouwd in 1883 en verhoogd
in 1907.

Houthem-Sint Gerlach
(gemeente Valkenburg aan de Geul)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen in het dal van de Geul. Houthem, dat in 1069
voor het eerst wordt vermeld, bestond uit een parochiekerk en een Vroenhof. Vanaf
1232 behoorde het tot het Land van Valkenburg. De in de Maasstreek geboren
Gerlachus, die na de dood van zijn vrouw een pelgrimstocht naar Jeruzalem maakte
en vervolgens als kluizenaar in een holle eik in het Geuldal ging leven, werd na zijn
dood (1164/65) als heilige vereerd. Bij zijn graf stichtte Gosewijn IV van Heinsberg
in 1201 een norbertijner dubbelklooster, dat in 1232 over ging in een adellijk
vrouwenstift. Het ten oosten van de oude dorpskern gelegen klooster leed in 1574
en 1588 oorlogsschade en brandde in 1665 grotendeels af. Van 1661 tot 1785 was
het herbouwde en ommuurde klooster een kleine Oostenrijkse enclave in Staats
territorium. De kerk van het in 1786 opgeheven klooster werd in 1808 als parochiekerk
in gebruik genomen. Houthem-Sint Gerlach ontwikkelde zich tot een wegdorp met
twee kernen en werd in 1940 bij Valkenburg gevoegd; het is een beschermd gezicht.
De R.K. St.-Gerlachuskerk (Onderstestraat 1) is het hoofdgebouw van het adellijk
vrouwenstift. De eenbeukige kerk heeft een driezijdig gesloten koor en een houten
achtkantige geveltoren met lantaarn en ui-vormige bekroning. Van de in 1574
verwoeste kloosterkerk resteert een miniem stuk 13de-eeuws muurwerk aan de
zuidzijde. Herbouw volgde eind 16de eeuw in baksteen met mergelstenen speklagen.
In opdracht van priorin Isabella van Raveschot en proost Frans van Pelt werd in
1720-'27 een vernieuwing, verbreding en verlenging van de kloosterkerk doorgevoerd.
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Van het 16de-eeuwse muurwerk bleven een deel van de zuidmuur en de westelijke
geveltop bewaard. Het resultaat van de verbouwing is een rijzige classicistische kerk
met pilasters en segmentboogvensters met hardstenen omlijstingen. In 1786 verlieten
de zusters gedwongen het klooster en vestigden ze zich in Roermond, waarna de
kerk in 1794 werd gebruikt als legerhospitaal en paardenstal. In 1797 volgde een
publieke verkoping. Nadat een deel van het gewelf in 1808 was ingestort, volgde
herstel en de in gebruikname als parochiekerk. In 1841 kwamen de relieken van St.
Gerlach terug uit Roermond. Er zijn restauraties uitgevoerd in 1872 en in 1962-'65.
Inwendig wordt de kerk geleed door corintische pilasters die een dunne lijst dragen
als overgang naar het koofvormig stucplafond. De rijke plafondbeschildering in
Zuid-Duitse rococo-stijl is van de Duitse schilder Johann Adam Schöpf (1751). Hij
was ook verantwoordelijk voor de beschildering van de wandvlakken en vervaardigde
waarschijnlijk ook de schildering van het Laatste Oordeel achter het orgel. De
plafondschilderingen verbeelden de Hemelvaart van Christus en van Maria, de
wandtaferelen het leven van St. Gerlach. Het in 1808 ingestorte oostelijke deel van
het gewelf werd hersteld en beschilderd door Hermans uit Maastricht. Een grondige
overschildering volgde in 1872-'73. De wandtaferelen zijn in 1932-'34 gerestaureerd
en in 1972-'78 heeft men alle schilderingen in oude luister hersteld.
Midden in de kerk staat een graftombe uit 1783 met Lodewijk XVI-details en de
liggende figuur van St. Gerlach. Onder de tombe bevindt zich een ruimte met gewijd
zand; erboven hangt een kristallen kroon uit circa 1810. Het hoofdaltaar is na 1808
in verschillende perioden tot stand gekomen. Het orgel werd in 1784 gebouwd door
Joseph Binvignat. Het was van 1789 tot 1809 in Roermond. In 1894 werd het vergroot
door P.J. Vermeulen en in 1957 uitgebreid (gerestaureerd 1988-'89). Tot de inventaris
behoren verder een preekstoel (18de eeuw; 1903 hersteld), een biechtstoel (1905)
en een doopvont (1912). De fraaie terrazzovloer werd in 1916 gelegd en bevat een
renaissance-zerk (circa 1580) en de maniëristische zerk voor Ursula van
Grobbendoncq († 1622).
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Aan de noordzijde van de kerk ligt het kerkhof van de kloosterzusters, dat na 1809
oostwaarts is vergroot. Voor A. Corneli († 1877) verrees tegen de kerkmuur een
forse grafkapel met open middendeel en lagere vleugels. Ten oosten van de kerk
staat de zeskantige mergelstenen Gerlachusput, die in zijn
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Houthem-Sint Gerlach, R.K. St.-Gerlachkerk en klooster, plattegrond

Houthem-Sint Gerlach, Proostvleugel (1999)
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Houthem-Sint Gerlach, R.K. St.-Gerlachkerk, interieur (1988)

huidige vorm uit het midden van de 19de eeuw dateert. Hij staat op de plaats van de
in 1599 herontdekte bron waar Gerlach in 1172 volgens de overlevering op
wonderbaarlijke wijze water in wijn veranderde.
Onder het bestuur van proost Franciscus van Cauwenberg werd een begin gemaakt
met de herbouw van het klooster. Als eerste kwam in 1705-'08 het stiftsgebouw tot
stand, aan de westzijde haaks op de kerk. Aan de oostzijde volgde in 1713 de
overwegend mergelstenen proostvleugel (St. Gerlach 13) voorzien van hoekrisalieten
en een middenpartij met segmentvormig fronton met het wapen van Van Cauwenberg.
Inwendig bevinden zich enkele marmeren schoorsteenmantels in Lodewijk XIV-stijl.
Na de verkoop van het stift in 1797 kwamen de gebouwen in 1798 in het bezit van
Martin Jean Schoenmaeckers en Maria Sleypen, die de proostvleugel als woning
betrokken en als château inrichtten. Het stiftsgebouw kwam toen in gebruik als
kasteelhoeve en werd hiertoe in 1851 uitgebreid met een driebeukige koestal voorzien
van Philibertspanten. F. Corneli liet het château in 1879-'80 inwendig moderniseren.
In 1909-'13 volgde een modernisering voor R.G.E.M. baron Selys de Fanson, die
onder meer een bibliotheek in neorococo-stijl liet inrichten. Na het overlijden van
zijn kleinzoon in 1979 kwam het geheel aan de parochie en volgden diverse
ontwikkelingsplannen die uiteindelijk leidden tot de restauratie en ombouw tot luxe
hotel-restaurant in 1994-'97. De U-vormige pachthoeve werd rond 1759 gebouwd
naar ontwerp van Johann Joseph Couven. Opvallend zijn de omwille van het
architectonische concept deels blinde vensters. Na een lange periode van verval is
de grote schuur in 1996-'97 herbouwd en de rest van de hoeve gerestaureerd.
De voorm. R.K. St.-Martinuskerk (Vroenhof 87) is een eenbeukige kerk met
vierzijdig gesloten koor en een ongelede toren met ui-vormige spits. Van de rond
1100 gebouwde romaanse kerk was vóór 1927 aan de zuidzijde nog enig muurwerk
aanwezig. Tussen 1553 en 1587 verrees aan de noordzijde een tweede beuk; in het
laatste kwart van de 16de eeuw gevolgd door een toren. Van 1680 tot 1808 was de
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kerk een simultaankerk voor katholieken en protestanten. In opdracht van Florus de
Sauveur en Elisabeth Habets verving men in 1785 het romaanse koor door het huidige
vierzijdig gesloten koor. Na de buiten gebruikstelling van de kerk in 1808 verviel
het gebouw; in de 19de eeuw verdwenen zowel de noordbeuk als de toren. Met
behoud van het koor volgde 1927 de herbouw op oude fundamenten; de kloosterkapel
van de Congregatie der Kleine Zusters van St. Joseph (nu kloosterbejaardenoord).
Inwendig bevindt zich een grafzerk uit 1676 en op het kerkhof onder meer een zerk
uit 1803.
De voorm. openbare lagere school (Vroenhof 18-20) werd in 1881 gebouwd als
een zesklassige tweelaags school achter een neoclassicistische onderwijzerswoning.
Na 1920 was het een R.K. school.
Boerderijen. De gesloten mergelstenen hoeve St. Gerlach 22 uit 1660 heeft het
woongedeelte evenwijdig aan de straat, voorzien van een classicistisch trigliefenfries
en een poort met pilasters. Bij de gesloten hoeve St. Gerlach 17 uit 1668 is het haaks
op de straat geplaatste woongedeelte voorzien van een in- en uitgezwenkte topgevel.
De poort met ionische pilasters is van 1720. Van hetzelfde type is de gesloten hoeve
St. Gerlach 20 uit 1683. Naast de
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poort bevindt zich een kleinere voetgangerspoort. Dit is ook het geval bij St. Gerlach
11. Deze gesloten mergelstenen hoeve heeft een woongedeelte met gezwenkte
topgevel uit 1720 en een poort uit 1723. De St.-Maartenshoeve (Vroenhof 60) heeft
een haaks op de straat staand woonhuisgedeelte met een zonnewijzer in de topgevel
uit 1699. De naastgelegen poort met ionische pilasters dateert van 1721. De
Wijnantshof op Gurtsenich (Vroenhof 61) is voorzien van een fors, haaks op de straat
staand, woongedeelte met de jaartalankers ‘1685’, dat zijn huidige
neorenaissance-vorm echter eind 19de eeuw heeft gekregen. In de afsluitende muur
bevindt zich een 18de-eeuwse poort met ionische pilasters en vazen. Bij de U-vormige
hoeve Vroenhof 31-33 hebben de twee haaks op de straat staande bouwdelen een
gezwenkte gevel; de linker is van 1730. Voorbeelden van L-vormige boerderijen
zijn St. Gerlach 12 (1765) en Vroenhof 100 (1772). De bakstenen gesloten hoeve St.
Gerlach 32 is een goed voorbeeld van een boerderij uit de eerste helft van de
19de-eeuw.
Woonhuizen. Het dwarse woonhuis St. Gerlach 6 werd rond 1850 gebouwd en
heeft een hardstenen deuromlijsting. Van een neoclassicistisch Serliana-venster
voorzien is het mergelstenen woonhuis Vroenhof 35 uit circa 1860. In 1902 met
jugendstil-details gebouwd is de Villa Wilhelmina (Onderstestraat 60) met
torenvormige ingangspartij. Nieuw-Historiserende vormen vertoont de Villa De Kluis
(Meerssenderweg 30-34), gebouwd in 1901 voor jhr. H. Testa. In late chaletstijl en
met opvallend decoratief metselwerk uitgevoerd is de villa Onderstestraat 52 uit
1917. Een opvallend voorbeeld van het functionalisme is het in 1929-'32 naar ontwerp
van F.P.J. Peutz gebouwde dubbele herenhuis Casa Blanca (St. Gerlach 70-72) met
gepleisterde muren en platte daken.
Horeca. Het drielaagse mergelstenen pand St. Gerlach 19 werd in 1855 gebouwd
als herberg. Het in 1899 met neorenaissance-details gebouwde drielaags hotel
Meerssenderweg 22 heeft aan de voorzijde een veranda.
Het station ‘Sint Gerlach’ (Stationsweg 1) is een haltegebouw uit 1903 in
chaletstijl.
Wegkapellen. De mergelstenen niskapel (Calvaire) aan de Meerssenderweg (bij
nr. 30) dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw (hersteld 1939) en stond bij een
in 1825 afgebroken kluizenaarshut. De kapel van St. Gerlachus in de eik (bij
St.-Gerlachstraat 18) is een neoclassicistische open kapel uit 1870 met een 18de-eeuws
barokke altaarretabel en Gerlachusbeeldje (kopie 1977). De Mariakapel (bij
Provinciale Weg 24) werd in 1902 gesticht door M. Geuskens en vertoont neogotische
details.

Hulsberg
(gemeente Nuth)
Dorp met dries, ontstaan in de middeleeuwen. De kerk wordt in 1147 voor het eerst
vermeld. Vanaf de dries - de huidige Kerkheuvel - vormden zich de Kerkstraat en
Kerkbergweg en de jongere lineaire bebouwing langs de Raadhuisstraat en
Wissengrachtweg. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp ten zuidwesten van de
kerk sterk uitgebreid.
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De R.K. St.-Clemenskerk (Kerkheuvel 7) is een driebeukige basilicale kruiskerk
met driezijdig gesloten koor, vieringtorentje en een ongelede toren met achtkantige
spits. Ter uitbreiding van een voorganger uit 1820 kwam in 1908 naar ontwerp van
J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt het huidige koor met twee sacristieruimten tot stand. In
1930 werden het schip, het transept en de bovenbouw van de toren vernieuwd naar
een ontwerp met neoromaanse elementen van J.Th.J. Cuypers. In 1990 is de kerk
gerestaureerd. Het interieur wordt gedekt door een tongewelf. De kerk bevat een
hardstenen doopvont (1622) en een door Pereboom & Leyser gebouwd orgel (1871).
Van de in 1930 door atelier Cuypers vervaardigde inventaris zijn de kruiswegstaties
en fragmenten van het hoofdaltaar, de communiebank en de preekstoel behouden.
De gebrandschilderde ramen zijn van H. Truyen (1967). De voorm. kapelanie
(Kerkheuvel 10-12) is een tweelaags middenganghuis uit circa 1905 met een tot
topgevel verhoogd middenrisaliet.
Het klooster van de zusters Oblaten van O.L.-Vrouwe Assumptie (Schoolstraat
5) is een U-vormig tweelaags gebouw met tot trapgevels opgetrokken hoekrisalieten,
gebouwd in 1923 in Kunradersteen naar ontwerp van W.A. Molengraaff. Het klooster
bevat een neogotisch altaar en houten koorbanken (1923). De glas-in-loodramen zijn
van atelier L. van der Essen & Zn. (1951-'53).
Het voorm. raadhuis (Raadhuisstraat 25) is een tweelaags onderkelderd dwars
pand uit circa 1910 met verhoogd middenrisaliet.
Boerderijen. Van de gesloten hoeve Wissegracht (Wissengrachtweg 76) heeft het
tweelaags mergelstenen woongedeelte mogelijk een 15de-eeuwse kern. Andere
interessante gesloten hoeven zijn Klimmenerweg 10 (jaartalankers ‘1833’), de
ingrijpend gerestaureerde, deels in mergelsteen opgetrokken boerderij Klimmenerweg
8 (sluitsteen uit

Hulsberg, Klooster van de zusters Oblaten van O.L.-Vrouwe Assumptie (1991)
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Arensgenhout bij Hulsberg, Boerderij Kampstraat 9-13 (1991)

1840) en de hoeve Wissengrachtweg 6 (circa 1900).
Woonhuizen. Het L-vormige vakwerkhuis Wissengrachtweg 25 dateert uit de
tweede helft van de 19de eeuw. Jugendstil-details bezit het gepleisterde huis
Kerkheuvel 2 uit 1913. Zakelijk-expressionistische invloeden vertonen de vrijstaande
tweelaags huizen Schoolstraat 28 (circa 1925), Schoolstraat 30 (1934), en
Aalbekerweg 15 (1934); de laatste naar ontwerp van C. Junckens.
De Mariakapel (bij Wissengrachtweg 38), gebouwd door de Hulsbergsche
Jonkheid, is een driezijdig gesloten wegkapel uit 1937 met spitsboogvormige toegang
en cementstenen elementen.
Arensgenhout. In dit dorp ten westen van Hulsberg liggen verschillende
interessante gesloten hoeven. De mergelstenen boerderij Ravensboschstraat 24 heeft
een in oorsprong 17de-eeuwse topgevel. Een 18de-eeuwse kern bezit de mergelstenen
hoeve Kampstraat 9-13. Het complex is voorzien van twee gezwenkte topgevels, de
jaartalstenen ‘1706’ en ‘1719’ en een bouwdeel dat sinds de 19de eeuw als woonhuis
in gebruik is. Van de in oorsprong laat-18de-eeuwse gesloten hoeve Kampstraat
26-28 is het rechter gedeelte - volgens de poortsluitsteen in 1844 - verbreed en tot
woonhuis ingericht. Diepestraat 10 is een forse gesloten hoeve met tweelaags
woongedeelte en poortsluitstenen uit 1823 en 1828. De boerderij Ravensboschstraat
38 heeft een fors tweelaags woonhuis uit 1909. Tegen de achterzijde staat het
L-vormige bedrijfsgedeelte. De in de kern 18de-eeuwse, wit geschilderde gesloten
hoeve Putweg 18-22 te Kleingenhout ten zuiden van Arensgenhout heeft een
mergelstenen gezwenkte topgevel en de jaartalsteen ‘1759’.
Aalbeek. Wegdorp ten noorden van Hulsberg. Boerderijen. Interessante gesloten
hoeven zijn de in de kern 17de-eeuwse boerderij Haasdallerweg 1 met speklagen en
een poortsluitsteen uit 1829, de in de kern 18de-eeuwse, wit geschilderde boerderij
Aalbekerweg 85-89 met poortsluitsteen en jaartalankers uit 1838, en de hoeve
Haasdallerweg 3 (circa 1885). Van het voorm. landhuis ‘Aalbeek’ (Aalbekerweg
91) resteert het volledig herbouwde neoclassicistische huis voorzien van een deels
met hardsteen beklede voorgevel met fronton (circa 1840). Het landgoed was lange
tijd in bezit van jezuïeten, die bij een kapel bouwden. Het landhuis raakte in de loop
der tijd steeds verder ingebouwd. Aan de overzijde van de Provinciale Weg staan
twee door vazen bekroonde mergelstenen hekpijlers uit de eerste helft van de 19de
eeuw. De mergelstenen villa Aalbekerweg 49 (circa 1910) vertoont
chaletstijl-elementen. In 1935 gebouwd is de driezijdig gesloten Mariakapel
(Nieuwenhuysstraat 1) met spitsboogvormige toegang geflankeerd door steunberen.
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Hunsel
Dorp aan de Uffelse beek. Vanaf de 10de eeuw behoorde het tot de heerlijkheid
Kessenich en met Neeritter en Thorn maakte het tot 1794 deel uit van ‘De Drie
Eigenen’. Hunsel ontwikkelde zich, vooral in de 19de eeuw, verder aan beide zijden
van de beek. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de noordzijde uitgebreid.
De R.K. kerk St. Jacobus de Meerdere (Jacobusstraat 14) is een eenbeukige
kerk met recht gesloten koor en een terzijde staande toren van vier geledingen. Tegen
een rond 1300 gebouwde romaanse mergelstenen toren verrees in 1839 een nieuwe,
sobere neoclassicistische kerk. Het koor werd in 1925-'26 uitgebreid met zijkapellen
naar plannen van J.Th.J. Cuypers, die ook de toren met een geleding liet verhogen.
De toren werd in 1944 opgeblazen. De schade aan de kerk werd in 1946 hersteld en
de toren heeft men in 1955 in oude staat herbouwd naar plannen van J. Franssen. In
de toren hangt een door Pierre Michelin en Josef Plumere gegoten klok (1667). Tot
de inventaris behoren enkele 16de-eeuwse beelden, waaronder een Piëta en een
St.-Rochusbeeld uit het atelier van de meester van Elsloo, en een preekstoel (circa
1840).
Op het kerkhof bevindt zich een grafkruis van pastoor A. de Weyer († 1824). De
voorm. pastorie (Jacobusstraat 15) is een tweelaags middenganghuis uit circa 1840.
Woonhuizen. In 1885 gebouwd zijn de eenlaags woonhuizen Kraakstraat 8-8c,
waarvan er één haaks op de andere drie staat. Een eenvoudige bloklijstversiering
heeft Kraakstraat 10 uit circa 1905. Neorenaissance-details vertonen de woonhuizen
Eikesstraat 5 en 8 (beide circa 1917). In zakelijk-expressionistische vormen uitgevoerd
zijn het dubbele woonhuis Kraakstraat 18-20 (circa 1934) en de villa Huize Pavo
(Kallestraat 19; circa 1936).
Boerderijen. Het woongedeelte van de gesloten hoeve Kallestraat 11 dateert uit
de 19de eeuw. De langgevelboerderij
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Hunsel, Uffelse molen

Jacobusstraat 2 is voorzien van een gevelsteen met de datering ‘1896’.
De watermolen ‘Uffelse Molen’ (Uffelsestraat 5), gelegen ten zuidwesten van
Hunsel, is een onderslagmolen op de Uffelse beek. Van de oorspronkelijk
16de-eeuwse molen resteert een klein gedeelte met mergelstenen speklagen. Na een
brand in 1875 heeft men deze korenmolen in 1884 herbouwd. Het ijzeren waterrad
is uit 1910. Tegen de molen aangebouwd staat een laat-19de-eeuwse boerderij. De
naastgelegen St.-Antonius van Paduakapel uit 1901 is in 1984 op de huidige plek
herbouwd.
Wegkapellen. In 1902 gebouwd naar plannen van C. Verkennis is de kleine
Bruggerhofkapel (tegenover Jacobusstraat 2) met overhoekse steunberen. Inwendig
bevindt zich een rotsachtige achterwand als verwijzing naar een Lourdesgrot. Het
Groelskapelke (bij Kallestraat 46) is een rechthoekige kapel, gebouwd rond 1910 op
de plaats van een oudere kapel.
De R.K. St.-Isidoruskerk van Haler (Pinxtenstraat 2), gelegen ten westen van
Hunsel, is een recht gesloten zaalkerk met portaal, gebouwd in 1951-'52 in sober
traditionalistische stijl naar ontwerp van P.H. Weegels.

Itteren
(gemeente Maastricht)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen op de oostoever van de Maas. Itteren was
oorspronkelijk een vrije rijksheerlijkheid met Borgharen, werd daar in 1330 van
gescheiden als leen van Valkenburg en kwam in 1661 onder Staats bewind. De
middeleeuwse kerk verving men in 1784 door de huidige kerk. Door het rond 1930
ten oosten van Itteren gegraven Julianakanaal kwam het dorp enigszins geïsoleerd
te liggen. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp uitgebreid.
De R.K. St.-Martinuskerk (Brigidastraat 66) is een eenbeukige kruiskerk met
een driezijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met ingesnoerde spits.
Vier schiptraveeën van de huidige kerk dateren van een in 1784 naar ontwerp van
Mathias Soiron herbouwde kerk. De neoromaanse toren en de aangrenzende
schiptravee kwamen in 1893 tot stand naar plannen van H. Lemmens, het huidige
transept en koor in 1926 naar plannen van J. Bemelmans. Het schip wordt gedekt
door een in 1893 aangebracht stucgewelf. Tot de inventaris behoren een aan Jan van
Steffenswert toegeschreven houten Annatrits (eerste helft 16de eeuw), een preekstoel
in Lodewijk XVI-stijl (circa 1800), een orgelgalerij (eerste helft 19de eeuw) en een
communiebank (1849).

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

De wegkapel aan de Pasestraat is een neoclassicistisch gebouwtje uit circa 1870.
Inwendig bevinden zich een houten Madonnabeeld (tweede helft 16de eeuw) en een
door Mathias Soiron ontworpen altaar (eind 18de eeuw), afkomstig uit de
parochiekerk.
Het voorm. raadhuis (Pasestraat 25) is rond 1930 gebouwd in traditionalistische
vormen, met hoog zadeldak en

Itteren, Kasteel Meerssenhoven

grote trapgevels. Het pand heeft tot 1970 als raadhuis dienst gedaan.
Kasteel Meerssenhoven (Meerssenhoven 200), ten zuidoosten van Itteren, is in
de huidige vorm een omgracht U-vormig huis met souterrain, bel-etage en
schilddaken. Het middeleeuwse kasteel ter plaatse, ook wel Mertzena genoemd,
wordt voor het eerst vermeld in 1345 en is in 1488 grotendeels verwoest. Het huidige,
wit geschilderde, huis bevat een L-vormige, deels 13de- en deels 14de-eeuwse kern,
opgetrokken in mergel op een hoge zandstenen plint. Het gebouw kreeg zijn huidige
classicistische uiterlijk in 1743-'44 bij een ingrijpende verbouwing en uitbreiding in
opdracht van A.F. de Gilman: de westvleugel werd verlengd, de oostvleugel gebouwd
en de ingangspartij kreeg een hardstenen bordes met gebogen dubbele trap en
smeedijzeren hekken. Rond 1800 volgde een verbouwing voor de familie Olislagers
naar plannen van Mathias Soiron. De familie Regout liet rond 1902 aan de oostzijde
een torenvormige uitbouw met koepeldak en knobbelspits optrekken. Inwendig bevat
het middeleeuwse deel van het souterrain enkele overwelfde kelderruimten. Verder
zijn er veel 18de-eeuwse interieuronderdelen. Van rond 1800 dateren onder meer de
stucversieringen in de hal met boven de deuren reliëfvoorstellingen van de seizoenen.
Achter het huis bevinden zich resten van de midden-18de-eeuwse parkaanleg met
kruisende lindelanen. Op de voorburcht, waarvan de omgrachting is
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Itteren, Kasteelhoeve Hartelstein

gedempt, staan twee grote, wit geschilderde bouwhuizen uit 1743-'44. De deels tot
woning verbouwde stalruimten hebben bakstenen kruisgewelven en troggewelven
op gordelbogen. De binnenplaats wordt aan de wegzijde afgesloten door een muur
en een ingangspaviljoen met duiventil (hofzijde), opgetrokken in baksteen met
onderdelen en omlijstingen in mergel en hardsteen. Deze met helmdak bekroonde
poort is rond 1800 gebouwd, waarschijnlijk naar ontwerp van Soiron. Bij de
18de-eeuwse stenen toegangsbrug staan twee neoclassicistische pylonen met
leeuwenbeelden, die begin 20ste eeuw door de familie Regout zijn toegevoegd. Aan
de overzijde van de weg ligt een 19de-eeuwse kasteelhoeve (Meerssenhoven 203)
met een woonhuisvleugel en een schuurvleugel, die zijn gebouwd in het verlengde
van de bouwhuizen op de voorburcht.
De kasteelhoeve Hartelstein (Hartelstein 204), gelegen op een omgracht terrein
ten noorden van Itteren, behoorde bij het waarschijnlijk eind 17de eeuw afgebroken
kasteel Hartelstein, waarvan de omgrachting en delen van de fundamenten nog
aanwezig zijn. De westelijke vleugels van de gesloten hoeve zijn in de eerste helft
van de 17de eeuw opgetrokken in baksteen, met aan de veldzijde twee rijen
schietspleten in hardsteen. Van de oorspronkelijk twee ronde hoektorens is er een in
1926 afgebroken; de resterende heeft een gewijzigde kap. Het woongedeelte bevat
een 17de-eeuwse schouw. De overige gebouwen dateren uit de eerste helft van de
18de eeuw. Op een van de sluitstenen staat het wapen van de familie Van
Volckershoven met het jaartal ‘1705’. Een hergebruikte 17de-eeuwse rondboogpoort
is afkomstig van het gesloopte kasteel.
De brug over het Julianakanaal (Klipperweg ong.), gelegen ten oosten van Itteren,
is een in 1931-'34 naar ontwerp van Rijkswaterstaat gebouwde stalen boogbrug met
een vakwerkconstructie en een staalbeton-rijvloer.

Ittervoort
(gemeente Hunsel)
Dorp, ontstaan aan een doorwaadbare plaats in de Itterbeek. Het dorp wordt voor het
eerst vermeld in 1252, een brug in 1343. Ittervoort behoorde tot de heerlijkheid
Kessenich en maakte tot 1794 met Neeritter en Thorn deel uit van ‘De Drie Eigenen’.
De aanleg van de Napoleonsweg leidde tot een verdichting van de dorpsbebouwing.
Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de noordzijde uitgebreid.
De R.K. St.-Margaritakerk (Margarethastraat 4) is een eenbeukige kerk met
verhoogd, recht gesloten koor en een half ingebouwde toren met ingesnoerde spits.
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Ter plaatse van een middeleeuwse voorganger verrees in 1844-'46 een kerk die in
1935 weer plaats maakte voor de huidige kerk met neoromaanse

Ittervoort, R.K. St.-Margaritakerk

elementen naar plannen van J. Franssen. Daarbij werd gebruik gemaakt van een deel
van de in 1894 gebouwde toren. In de toren hangt een door Jacob van Venrai gegoten
klok uit 1472. Tot de inventaris behoren een kruisbeeld van de meester van Elsloo
(circa 1500), een uit Heijen afkomstige preekstoel (1684; overgebracht in 1959) en
een door P. van Assendelft gebouwd orgel (circa 1760; sinds 1958 in de kerk).
Woonhuizen. De tot woonhuis verbouwde boerderij Margarethastraat 34 heeft
een gevelsteen met het jaartal ‘1770’ en een beeld van St. Joannes Nepomuk. Het
huis Margarethastraat
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Ittervoort, Woonhuis Napoleonsweg 11

33 heeft jaartalankers ‘1823’. Beide huizen hebben gepleisterde gevels met
schijnvoegen. Neorenaissance-details hebben Napoleonsweg 11 (circa 1926) en
Napoleonsweg 2 (circa 1924), het laatstgenoemde pand fungeerde in het verleden
ook als douanekantoor.
De watermolen ‘Schouwmolen’ (Margarethastraat 73) is een onderslagmolen op
de Itterbeek, in opzet daterend uit circa 1630 en in 1830 vergroot in opdracht van
J.M. Grispen. Deze korenmolen heeft nog de houten maalstoel met twee koppels
stenen, die later door een elektromotor zijn aangedreven. Het waterrad is verdwenen
met uitzondering van de spil. De wit gesausde molenaarswoning dateert uit 1822.

Jabeek
(gemeente Onderbanken)
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen als ontginningsnederzetting bij de Quabeek
op het plateau van Doenrade en voor het eerst vermeld in 1144. Het bescheiden
wegdorp kreeg na de Tweede Wereldoorlog een uitbreiding aan de zuidzijde.
De R.K. St.-Gertrudiskerk (Dorpstraat 34) is een driebeukige basilicale kerk
met een driezijdig gesloten koor en een toren van vier geledingen met ingesnoerde
naaldspits. De toren verrees in de tweede helft van de 15de eeuw. De oude kerk werd
in 1858-'59 vervangen door de huidige neogotische kerk naar ontwerp van P.J.H.
Cuypers. In de toen verhoogde toren hangt een door J.B.N. Gaulard gegoten klok
(1822). De kerk bevat een door de Gebr. Müller gebouwd orgel (1868).

Jabeek, R.K. St.-Gertrudiskerk

Op het ommuurde kerkhof staat een baarhuisje uit circa 1860. Aan de noordzijde
van de toren bevinden zich een hardstenen kruis uit 1658 en een kruis uit 1825. De
rond 1775 gebouwde pastorie (Dorpstraat 30) is een wit gesausd tweelaags gebouw
met hardstenen vensteromlijstingen en lagere vleugels aan weerszijden van een
voorplein. Het huis bevat interieuronderdelen in Lodewijk XV-stijl.
Boerderijen. De gesloten hoeve Eindstraat 15 heeft een zijvleugel met speklagen
en inrijpoort uit 1736 en een tweelaags woonvleugel uit 1811 met op de gevelhoek
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een kleine nis met Mariabeeld. Uit de 19de-eeuw dateren de gesloten hoeve Eindstraat
17 en de boerderij Eindstraat 5 (1833).
Het woonhuis Dorpstraat 9 is een in 1911 als burgemeesterswoning gebouwde
villa naar ontwerp van J.H.K. van de Kamp.
Wegkruisen. Tegen de gevel van Dorpstraat 45 staat een wegkruis met houten
corpus (replica) uit 1776. Bij Maar 6 bevindt zich een laat-19de-eeuws gietijzeren
muurkruis. Maria geplaatst op een bol is omgeven door een bloemenkrans, daaronder
bevindt zich een gekroond hart doorstoken met een dolk.
Het trafohuisje (Dorpstraat 33) is een klein blokvormig gebouw met tentdak,
gebouwd rond 1925.
Etzenrade. Gehucht ten oosten van Jabeek. De van 1710 daterende gesloten hoeve
Het Huisken (Etzenrade 11) behoorde tot het in 1880 gesloopte kasteel Etzenrade.
De boerderij heeft een verhoogde ingangspartij met klokgevel, natuurstenen voluten
en geblokte hardstenen vensteromlijstingen. Oorspronkelijk was de binnenplaats
naar het kasteel toe open. Op de binnenplaats bevindt zich een (verplaatst) bakhuis.
Van de gesloten herenhoeve Etzenraderhof (Etzenrade 1) dateert de rechtervleugel
met puntgevel van 1712. De sluitstenen van de beide poortdoorgangen - een voor
voetgangers en een voor wagens - zijn voorzien van de jaartallen 1714 en 1715. Het
tweelaags woongedeelte heeft een gezwenkte topgevel. Het interieur bevat onder
andere een nisschouw met stucwerk en beschildering (W.J. Sangen)

Etzenrade bij Jabeek, Boerderij Etzenraderhof
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uit 1830 en een hoekschouw met een geschilderde voorstelling van een calvarie en
plaatselijke gebouwen. De oorspronkelijk U-vormige hoeve Etzenrade 4 uit 1870
kreeg in 1915 een gesloten binnenplaats door de bouw van een nieuw schuurgedeelte.
De tot woonhuis verbouwde watermolen Roermolen (Roermolen 1) is een wit
geschilderd pand uit 1794 met bijbehorende 19de-eeuwse bakstenen schuur. Het
gietijzeren wegkruis tegenover Etzenrade 9 heeft een metalen corpus en staat op een
molensteen voorzien van het jaartal 1729.

Kerkrade
De nu als Herzogenrath in Duitsland gelegen stad werd in de 11de eeuw tegen de
westflank van het plateau van Kerkrade gesticht als de ontginningsnederzetting
‘Rode’ aan de Worm. Iets westelijker op het plateau volgde in 1104 de stichting van
de augustijnerabdij Rolduc (Kloosterrade). Rode werd in de 13de eeuw een stad,
aangeduid als 's-Hertogenrade (Herzogenrath) en was tevens zetel van het Land van
's-Hertogenrade, dat in 1288 aan de hertogen van Brabant kwam. In 1661 werd het
gebied Spaans en van 1713 tot 1785 Oostenrijks. In het ten zuiden van de abdij
Rolduc gelegen gehucht Holz begonnen de abten van Rolduc in de 18de eeuw met
de exploitatie van enkele kleine kolenmijnen. Voor de afvoer van de kolen verbeterde
men in 1783-'86 de straatweg van Maastricht naar Keulen en ontstond de Nieuwstraat
richting Aken. Na 1794 gingen deze mijnbouwactiviteiten ten gronde om vanaf 1810
te worden hervat (Domaniale mijn).
In 1815 werd Herzogenrath opgedeeld in een Duits en een Nederlands deel. Aan
de noordzijde werd de Worm de scheiding. De grens liep verder tussen de abdij
(Nederlands) en de stad (Duits) en vervolgens via de Nieuwstraat naar het zuiden.
In het Nederlandse deel, aan de westzijde van het plateau bij de Anstelerbeek,
ontwikkelde zich het huidige Kerkrade vanuit een in opzet middeleeuwse nederzetting
bij een 18de-eeuwse kerk. De moderne exploitatie van de Domaniale mijn (ook op
Nederlands grondgebied) vanaf 1860 droeg sterk bij aan de groei van Kerkrade, zeker
nadat in 1873 een mijnspoorweg naar Simpelveld in gebruik was genomen (van 1934
tot 1993 personenspoorlijn). Met de aanleg van de mijn Willem Sophia (1899-1902)
en enkele andere mijnen in de omgeving groeide Kerkrade explosief, waarbij oudere
gehuchten als Vink en Chêvremont de kernen werden van nieuwe mijnwerkerskolonies
(respectievelijk in 1919 en 1920-'27). Na de Tweede Wereldoorlog is het plateau
van Kerkrade grotendeels volgebouwd en zijn er nieuwe woonwijken (Nulland,
Rolduckerveld) gerealiseerd ter plaatse van de in 1969 gesloten Domaniale mijn.
De voorm. abdij Kloosterrade of Rolduc (Rode-le-Duc) (Heyendahllaan 82) [1]
werd in 1104 gesticht door Ailbertus van Anthoing als abdij van de reguliere
kanunniken van St. Augustinus. In 1797 werd het klooster opgeheven, waarna in
1831 de gebouwen in gebruik werden genomen als Klein-Seminarie van het bisdom
Luik en vanaf 1843 als Klein-Seminarie met pensionaat van het bisdom Roermond.
Thans huisvesten de gebouwen een streekschool, een priesteropleiding en een
congrescentrum.
De kern van het complex is de romaanse abdijkerk in de as van een rechthoekige
binnenhof. Deze kruisbasiliek heeft een klaverbladvormig koor met crypte en een
hoogopgaand westwerk. De oudste delen van de kerk zijn het buitenmuurwerk van
het klaverbladvormige deel van de crypte (gewijd in 1108) en de funderingen van
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dwarspand en schip. In 1130 verrees boven de crypte het klaverbladvormige koor
met stenen overwelving, in 1138 gevolgd door het overwelfde transept. Onder abt
Erpo begon men in 1143 de kerk westwaarts met drie traveeën te vergroten. Ter
hoogte van de eerste en de derde travee van het middenschip zijn de zijbeuken
opgehaald tot pseudotransepten met dwarse tongewelven. Met

Kerkrade

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

abdij Kloosterrade of Rolduc (zie p. 173)
R.K. St.-Lambertuskerk (p. 175)
Herv. kerk (p. 175)
R.K. St.-Catharinakerk (p. 175)
R.K. Maria Gorettikerk (p. 176)
R.K. Maria ten Hemelopnemingkerk (p. 176)
R.K. De Blijde Boodschapkerk (p. 176)
Raadhuis (p. 176)
Postkantoor (p. 176)
kasteel Oud Ebrenstein (p. 176)
Kerkraadse Handelsbank (p. 177)
schachtgebouw Domaniale Mijn, terrein Nulland (p. 178)
Wijngrachttunnel en Tramwegtunnel (p. 178)
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de tweede travee en de in de tweede helft van de 12de eeuw toegevoegde vierde
travee corresponderen zijbeuktraveeën met middenzuilen tussen de hoofdpijlers en
ribloze kruisgewelven. In 1209 werd de kerk gewijd (altaarwijding 1224). De
westbouw kwam tot stand in de tweede helft van de 12de eeuw met een hoogopgaande
middentoren ter breedte van de middenbeuk, geflankeerd door lagere torens in het
verlengde van de zijbeuken. De kapconstructie van het schip kwam tot stand in 1586
(d) na brandschade in 1574 of 1580. Bij ingrijpend herstel van deze westbouw in
1624 heeft men de bovenste geleding van de middentoren toegevoegd. De spits met
lantaarn dateert van 1678.
De kerk heeft zwaar te lijden gehad van brand, aardbeving, mijnschade en
verbouwingen. In 1853 begon een eerste restauratie onder leiding van P.J.H. Cuypers,
gevolgd door een tweede restauratie in 1891-1902, waarbij het in de 16de eeuw
aangebrachte laat-gotische koor werd afgebroken en vervangen door een reconstructie
van het romaanse koor (1893). Een restauratie in 1931-'32 betrof voornamelijk de
westbouw en de gewelven die door mijnschade ontzet

Kerkrade, Abdij Kloosterrade of Rolduc
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waren. In 1962 is de toren nogmaals gerestaureerd.
Bijzonder in het interieur is de rijkdom en grote variatie van het romaanse
beeldhouwwerk van de kapitelen van de zuilen in crypte en schip. Vier zuilen van
de crypte en drie wandzuilen van de zuiderzijbeuk hebben basementen in de vorm
van dierlijke monsters. De in verschillende typen uitgevoerde kapitelen vertonen
grote overeenkomst met de gebeeldhouwde kapitelen van de kathedraal van Doornik.
In de vloer van het middenschip ligt onder een 17de-eeuws koperen rooster het graf
van Walram III, hertog van Limburg († 1226), waarvan de grafzerk in reliëf de hertog
in wapenrusting toont. Verder zijn er zes grafzerken van abten (16de-18de eeuw),
waaronder de zerk in vroege renaissance-vormen voor Leonardus Dammerscheidt
(† 1557), in maniëristische vormen die voor Balduinus van Horpusch († 1635) en in
classicistische vormen die voor Caspar Duckweiler († 1650). Tot de inventaris behoren
koorbanken uit de tweede helft van de 18de eeuw en een altaaronderdeel in Lodewijk
XV-stijl.
De binnenhof wordt omringd door verschillende abdijgebouwen. Links van de
kerk staat de Abtenvleugel uit 1671-'76. Dit tweelaags gebouw in classicistische
vormen is voorzien van een hoger opgetrokken middenpartij met gebogen fronton
en hardstenen kruisvensters. De links aansluitende vierkante hoektoren met
knobbelspits is een watertoren uit 1671. De vleugel rechts van de kerk, het Institut,
heeft eveneens een hogere middenpartij met gebogen fronton en is in 1849 gebouwd
naar plannen van F. Klausener uit Burtscheidt (D). Aan de oostzijde van de binnenhof
bevindt zich de Morettivleugel met twee torenvormige zijpaviljoens en een
middenpartij met fronton, gebouwd in 1751-'54 in Lodewijk XV-stijl naar ontwerp
van de Akense architect Joseph Moretti. Dit bouwdeel bevat een fraaie
rococo-bibliotheek. Een kloostergang uit 1896 verbindt deze vleugel met de
Abtenvleugel. De noordvleugel bestaat uit twee abdijgebouwen, respectievelijk uit
1754 en 1877. De van oorsprong 19de-eeuwse seminariegebouwen in de zuidvleugel
zijn na 1950 herbouwd.
Aan de westzijde van de binnenhof bevindt zich het driezijdige voorterrein, dat
wordt afgesloten door een gebouw uit 1923-'37. Aan de zuidzijde van het voorterrein
ligt de voorm. kloosterhoeve (Heyendallaan 80), die mogelijk naar ontwerp van
Johann Joseph Couven werd gebouwd in 1792-'94. Deze U-vormige hoeve omvat
verder een korte drielaags noordvleugel en op de noordwesthoek een neoclassicistische
voorpoort uit 1851. Inwendig bevindt zich een midden-17de-eeuwse schouw met
dorische zuilen, afkomstig van de voorganger van de huidige hoeve.
Haaks op de uiteinden van de Morettivleugel aan de oostzijde van de binnenhof
heeft men in 1924 en 1926 seminarievleugels aangebouwd naar plannen van J. Stuyt,
geheel in de stijl van de bestaande 18de-eeuwse gebouwen. Het theater of ‘aula
maior’ kwam in 1936 tot stand in de stijl van het neoclassicisme naar plannen van
J.Th.J. Cuypers. Deze gebouwen zijn deels gesitueerd rond een restant van een
terrassentuin uit circa 1700 met delen van de tuinmuur en twee tuinhuisjes. In de
noordoosthoek bevindt zich het voorm. kloosterkerkhof met een kleine neogotische
kerkhofkapel uit circa 1875. Omgeven door hellingbossen ligt aan de noordkant het
Bosquet Rolduc met - terrasvormig oplopend - vier grote en enkele kleinere
voormalige visvijvers.
De R.K. St.-Lambertuskerk (Kerkplein 7) [2] is een driebeukige pseudobasilicale
kerk met afgeronde zijbeuken en aan de oostzijde van het koor een toren van vier
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geledingen met ingesnoerde naaldspits. Het oudste bouwdeel van de huidige opzet
is de toren die in de tweede helft van de 18de eeuw verrees tegen een mogelijk oudere
kerk en die in 1959-'60 met een geleding werd verhoogd. De kerk werd in 1843
vervangen door een neoclassicistische kerk, waarvan het koor aan de toren grenst.
In 1956 heeft men in dezelfde stijl naar plannen van F.P.J. Peutz het schip aan de
westzijde met enkele traveeën verlengd en de zijbeuken langs het koor doorgetrokken.
Tot de inventaris behoren een crucifix van Gabriël Grupello (1720-'25), een door
Jacob Couven vervaardigd barok hoofdaltaar (1750) en verder kruiswegstaties (18de
eeuw), een preekstoel (circa 1850) en een door de Gebr. Müller

Kerkrade, Herv. kerk

gebouwd orgel (1847; gerestaureerd 1987).
Op het kerkhof staat een grafsteen met engel voor J.H.H. Lemmens (circa 1920).
De pastorie (Dr. Kreyenstraat 8-9) is in 1911 in Nieuw-Historiserende vormen
gebouwd.
Het voorm. ursulinenklooster (Akkerheide 33) werd gebouwd in 1906-'14 en
uitgebreid in 1919. Dit kloostergebouw met kapel is uitgevoerd met neoromaanse
details naar plannen van C.J.H. Franssen. Het is nu in gebruik als jeugdhuis.
De Herv. kerk (St.-Pieterstraat 3, Chêvremont) [3] is een kruisvormige kerk
voorzien van een overhoeks geplaatste toren met ingesnoerde naaldspits. Deze kerk
met neorenaissance-details kwam in 1923 tot stand naar ontwerp van H.J. Tiemens.
Via een van de kruisarmen is de kerk verbonden met een kosterswoning annex
verenigingsgebouw. De voorm. pastorie (St.-Pieterstraat 1) dateert van 1929.
De R.K. St.-Catharinakerk (Abtenlaan 1, Kerkrade-Holz) [4] is een kruiskerk
in Kunradersteen met rond gesloten koor, gebouwd in 1927-'28 in neoromaanse
vormen naar ontwerp van A.J. Bartels. Het geplande dubbeltorenfront heeft men niet
uitgevoerd en de definitieve voorgevel is pas in 1977-'78 gerealiseerd. Het in 1995
gerestaureerde interieur heeft glas-in-loodramen van J. Nicolas. De kruiswegstaties
zijn kopieën van fresco's in de Jozefkirche te München van prof. Fugel.
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De pastorie (Haghenstraat 16), een blokvormig pand van Kunradersteen, dateert
uit dezelfde tijd als de kerk. Bij de kerk staat een wegkruis met bronzen corpus,
vervaardigd door Ch. Grips (1948).
De R.K.H. Hart van Jezuskerk (Meuserstraat 151, Haanrade) is een basilicale
kruiskerk met rond gesloten koor, aangebouwde sacristie en een terzijde geplaatste
toren. Deze neoromaanse kerk in Kunradersteen werd in 1931-'32 gebouwd naar
ontwerp van C.J.H. en J. Franssen. Het glas-in-loodraam in de wand achter het oksaal
is vervaardigd door atelier H. Oidtmann. Achter de kerk bevindt zich een in sintelsteen
opgetrokken Lourdesgrot (circa 1930). Voor de kerk staat een H. Hartbeeld van V.
Sprentes (1931).
Overige kerken. De R.K. Maria Gorettikerk (bij Maria Gorettistraat 4, Nulland)
[5] is een opvallende kruiskerk met ronde koorsluiting, gebouwd in 1952-'54 in
wederopbouwstijl naar ontwerp van J.J. Fanchamps. Karakteristiek zijn de grote
vensterpartijen binnen een betonconstructie. Boven de ingangsportalen zijn zandstenen
reliëfs aangebracht. De geplande klokkentoren is niet uitgevoerd. De R.K. Maria ten
Hemelopnemingkerk (Nassaustraat 37, Chêvremont) [6] is een moderne zaalkerk
met vrijstaande betonnen klokkentoren, gebouwd in 1961 naar ontwerp van A.H.J.
Swinkels en B.H.F.L. Salemans. Het entreeportaal is uitgevoerd in Kunradersteen.
Voor de kerk staan drie

Kerkrade, Postkantoor

memoriekruisen opgesteld. De R.K. De Blijde Boodschapkerk (Directeur Van de
Mühlenlaan, Rolduckerveld) [7] is een moderne doosvormige kerk met vrijstaande
halfopen klokkentoren, opgetrokken in 1963-'65 naar ontwerp van M.G.E. Hoen.
Het raadhuis (Markt 1) [8] is een drielaags gebouw met dakruiter, opgetrokken
in 1912-'13 in neorenaissance-stijl naar ontwerp van gemeente-architect C.J. Duykers.
De risalerende middenpartij is voorzien van een trapgevel en een dubbele bordestrap.
De U-vormige achterbouw uit 1934 is eveneens ontworpen door Duykers. Het interieur
heeft men in 1961-'62 gewijzigd. In de vleugel uit 1934 bevinden zich verschillende
glas-in-loodvensters uit 1954 van F.G. Nols, ondere andere in de raadzaal.
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Het postkantoor met directeurswoning (Hoofdstraat 16) [9], gebouwd in 1908
naar ontwerp van rijksbouwmeester D.E.C. Knuttel, heeft karakteristieke houten
gevelbeschotten en een geelzwart tegeltableau met opschrift.
Scholen. De voorm. R.K. lagere school ‘Hagenrode’ (Meuserstraat 153, Haanrade),
thans in gebruik als gemeenschapshuis, is een onderkelderd tweelaags schoolgebouw
uit 1919 naar plannen van C.J.H. Franssen. De van 1939 daterende S.G.B.K.-school
(Old Hickoryplein 1) is een tweelaags gebouw in functionalistische vormen met een
centrale, hoger opgetrokken ingangspartij.
Kasteel Oud Ehrenstein (Oud-Erensteinerweg 6) [10] ligt op een omgracht terrein.
Het kasteel heeft een 14de-eeuwse oorsprong en kreeg de huidige vorm begin 18de
eeuw bij een verbouwing in opdracht van Hendrik Poyck, die het in 1707 in bezit
kreeg. De twee haakse vleugels van het huis hebben buitengevels van
Nivelsteinersteen en bakstenen gevels met ovale mezzaninovensters aan de
binnenplaatszijde. De zuidvleugel wordt geflankeerd door twee ronde torentjes uit
1708, die staan op de hoeken van een lage middeleeuwse ommuring. Tegen het
midden van de zuidelijke buitengevel bevindt zich een kleine, driezijdig gesloten
kapel uit 1708, gebouwd op twee bogen die de ruimte overbruggen tussen huis en
ommuring. Het huis heeft rondom hardstenen segmentboogvensters met luiken. De
ingang aan de zuidzijde van de binnenplaats is voorzien van een hardstenen omlijsting
met een sluitsteen en een snijraam in Lodewijk XV-stijl. De ingang aan de oostzijde
is eenvoudiger. Deze heeft een voor het werk van architect J.J. Couven
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kenmerkend profiel. Inwendig bevat het huis diverse interieuronderdelen in Lodewijk
XV-stijl, waaronder een trap en een grijsmarmeren schoorsteenmantel met de wapens
van Peter Caspar Poyck en zijn vrouw Alegonde Grupello. Verder zijn er twee van
elders ingebrachte 17de-eeuwse schoorsteenmantels. In 1903 werd het huis verkocht
aan de franciscanen, die een - inmiddels weer afgebroken - kloostervleugel
toevoegden. Na restauratie is het gebouw sinds 1980 in gebruik als hotel-restaurant.
De kasteelhoeve (Oud-Erensteinerweg 8-14) is een U-vormige bakstenen hoeve
met aan de veldzijde van de ingangsvleugel onregelmatige natuurstenen hoekblokken
en enkele schietgaten. De boerderij dateert in de huidige vorm van 1722 (sluitsteen
poort), maar restanten van breuksteen wijzen op een oudere oorsprong. De oostgevel
is volgens jaartalankers in 1803 herbouwd of gebouwd. Aan de zuidzijde van het
kasteel ligt langs de Molenbeek een landschapspark.
Nieuw Ehrenstein (Nieuw-Erensteinerweg 4) is een grote gesloten hoeve uit
1753, gebouwd na afscheiding van een deel van het terrein van kasteel Ehrenstein
in 1751. Het woongedeelte in de vorm van een tweelaags herenhuis met hardstenen
vensters en gebroken schilddak dateert uit het begin van de 19de eeuw. Boven de
met hardsteen omlijste ingang bevindt zich een deur met smeedijzeren balkonhekje
voorzien van de wapens van de families Maurissens-Corneli.
Woonhuizen. De van 1911 daterende Villa Kreijen (Niersprinkstraat 45), voorheen
‘Villa Vogels’, is ontworpen door E.G. Meijers-Crouten voor W. Vogels. De villa
vertoont zowel chaletstijl- als jugendstil- en neorenaissance-elementen. Opvallend
is het gekleurde tegelwerk en de toepassing van tweekleurig metselwerk. Het huis
Grupellostraat 8-8a werd in 1913 gebouwd als woning voor de directeur van de
gasfabriek. In Nieuw-Historiserende stijl ontworpen is het pand Grupellostraat 2-6
(circa 1920). Ook rond het Oranjeplein staat een aantal huizen in die stijl, ontworpen
door C.J. Duykers, zoals Oranjestraat 5-7 (1916) en Oranjeplein 1-2 (1921), waarvan
nr. 1 voor Duykers zelf was bestemd. Ook de villa Poststraat 19, gebouwd in 1924
voor P. Bergstein, wordt aan Duykers toegeschreven. Uit dezelfde tijd dateert het
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Kerkrade, Woonhuis Poststraat 19

dubbele woonhuis Hoofdstraat 39-39a met zandstenen gevelelementen. De
ambtenarenwoningen Clausstraat 4-18 kwamen in 1922-'23 tot stand naar ontwerp
van de Algemene Technische Dienst van de gemeente Kerkrade. In
zakelijk-expressionistische vormen gebouwd is het markant gesitueerde woningblok
Oranjeplein 6-8 (1926-'28) naar ontwerp van J. Bongaerts.
De voorm. Kerkraadse Handelsbank [11] met directeurswoning (Grupellostraat
1) dateert van 1919 en is een sober tweelaags gebouw met souterrain, uitgevoerd in
de neoclassicistische variant van de ‘Um 1800’-stijl. Opvallend zijn de lunetvormige
dakramen.
Boerderijen. De wit geschilderde gesloten hoeve Brughof (Kerkradersteenweg
4) kwam in 1713 (jaartalankers) tot stand in opdracht van Willem Hendrik Poyck,
zoon van Hendrik Poyck, eigenaar van kasteel Ehrenstein. Sinds een restauratie en
verbouwing in 1982-'83 is het complex in gebruik als hotel. Blijkens de jaartalankers
stamt de gesloten hoeve Baalsbruggerweg 26 van 1745. De U-vormige hoeve
Baalsbruggerweg 22 heeft een tweelaags woongedeelte met hardstenen
segmentboogvensters en een in zandsteen uitgevoerde poort uit 1797 (sluitsteen).
De zijvleugel dateert van 1833. De binnenplaats wordt gesloten door het
aangrenzende, gepleisterde 18de-eeuwse woonhuis Baalbruggerweg 20.
De watermolen ‘Baalsbruggermolen’ aan de Worm (Baalsbruggerweg 28) is een
turbinemolen ingericht als korenmolen. Het rechthoekige molengebouw met
hardstenen hoekblokken en segmentboogvensters is gedateerd 1743 (jaartalankers).
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Kerkrade, Domaniale Mijn, schachtgebouw (1995)

In 1916 heeft men het waterrad vervangen door een Francisturbine. Het maalwerk
van de molen, die sinds 1974 geen water- of stuwrecht meer heeft, is nog aanwezig.
Het voorm. schachtgebouw op het terrein Nulland van de Domaniale Mijn
(Domaniale Mijnstraat 30) [12], nu in gebruik als woonhuis en atelier, is een ronde
luchtschacht uit 1907, uitgebreid in 1915. Bij de inrichting in 1921 als ophaalgebouw
heeft men een steunconstructie aangebracht. Van het met cement bestreken bakstenen
schachtgebouw is het gedeelte uit 1921 uitgevoerd in beton. Bij de restauratie van
de schacht in 1975-'76 is ten zuiden van het ophaalgebouw een
luchtverversingsventilator geplaatst, afkomstig van de mijn Oranje-Nassau I.
De Wijngrachttunnel en Tramwegtunnel (Wijngracht ong.) [13] zijn in 1926-'27
naar ontwerp van L.J.M. Dirickx van de Nederlandse Spoorwegen gebouwd onder
de spoordijk van de spoorlijn Schaesberg-Kerkrade-Simpelveld. De in gewapend
beton uitgevoerde tunnels hebben een paraboolvormige doorsnede. De tramtunnel
is sinds de opheffing van de tramlijn in gebruik als fietstunnel.
Devotionalia. Het H. Hartbeeld op de Markt dateert van 1918 en is in 1938
gerestaureerd. De bakstenen wegkapel aan de Beukenbosweg (tegenover nr. 53) werd
in 1919 gesticht door de Jongelingenvereniging St. Stefanus van Kloosterbosch.
Bleijerheide. Dit dorp ten zuiden van Kerkrade is ontstaan nabij de
Bleijerheiderbeek en wordt voor het eerst vermeld in 1734. Langs de Bleijerheideren Pannesheiderstraat ontstond enige lintbebouwing. In 1816 ging de Nieuwstraat
van Kerkrade-Holz naar Pannesheide als landsgrens dienen. Na de Tweede
Wereldoorlog is Bleijerheide aan Kerkrade vastgegroeid. Het voorm.
franciscanerklooster (Pannesheiderstraat 71) kwam in 1891-'92 tot stand voor de
wegens de Kulturkampf uit Duitsland gevluchte franciscanen naar een neogotisch
ontwerp van broeder M. Klein. Haaks op de kloosterkapel aan de straatzijde bevindt
zich de kloostervleugel. In het onlangs gerestaureerde complex is het R.K.
jongenspensionaat St. Maria ter Engelen gehuisvest geweest. Woonhuizen. De rond
1905 gebouwde huizen Nieuwstraat 89-90, 93 en 94 hebben eclectische en
jugendstil-vormen. Het woonhuis Bleijerheiderstraat 46, met jugendstil- en
rationalistische details, werd gebouwd in 1917 naar plannen van J. Jadoul. Mogelijk
ontworpen door C.J. Duykers is het blokvormige huis Pricksteenweg 38 (circa 1920)
in Nieuw-Historiserende stijl. De R.K. St.-Antonius van Paduakerk (Bleijerheiderstraat
165) is een driebeukige kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en een terzijde staande
toren met ingesnoerde naaldspits. Deze kerk met neogotische en
zakelijk-expressionistische elementen verrees in 1931-'32 naar ontwerp van A.J.N.
Boosten. De kerk bevat een Klais-orgel uit circa 1890. Tot de inventaris uit de
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bouwtijd behoren biechtstoelen met zakelijk-expressionistische details, twee in roze
marmer uitgevoerde altaren en een oxaal op tufstenen kolommen. In de doopkapel
staat een zwart-marmeren doopvont met koperen deksel. De gebrandschilderde ramen
zijn van H. Jonas.

Kessel
Kleine stad, ontstaan in de vroege middeleeuwen aan de Romeinse heerbaan van
Maastricht naar Cuijk op de plaats waar een hogere zandopduiking door de Maas
wordt aangesneden. Het hier opgeworpen mottekasteel was de basis van het rond
1070 vermelde graafschap Kessel. In 1279 kwam dit graafschap aan Gelre en werd
het een ambt genaamd Land van Kessel. Ten noorden van het kasteel ontwikkelde
zich een langgerekt baandorp met marktplaats, dat in 1312 stadsrechten kreeg. Ten
zuiden daarvan vormde zich bij het Maasveer het gehucht Veers. Het Land van Kessel
kwam in 1713 aan Pruisen en werd in 1815 bij Nederland gevoegd. In 1944 werd
het dorp zwaar geteisterd. Na de Tweede Wereldoorlog is Veers aan Kessel
vastgegroeid.
De ruïne van kasteel De Keverberg, ook Burcht Kessel genoemd (Dorpstraat
5), ligt op een kunstmatig verhoogde zandopduiking. In de tweede helft van de 11de
eeuw ontstond hier een forse woontoren. Nadat deze was afgebrand, verhoogde men
de heuvel in de eerste helft van de 12de eeuw met ruim vijf meter en bouwde men
het huidige mottekasteel in de vorm van een mergelstenen ringmuur met weergang
op bogen en een toren aan de binnenzijde. In het midden van de 13de eeuw verrees
aan de binnenzijde een zaal en kwam er een nieuwe poorttoren. Na 1279 werd dit
de zetel van de leenmannen van Gelre die zich ‘Van Kessel’ gingen noemen.
Omstreeks 1325 bouwde men aan de noordoostzijde tegen de buitenzijde van de
ringmuur een forse vierkante
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Kessel, Ruïne kasteel De Keverberg, plattegrond

Kessel, Ruïne kasteel De Keverberg

donjon. Rond 1400 volgde de bouw van de Maastoren aan de zuidoostzijde die als
toegang ging dienen. Het kasteel werd in 1579 verwoest en na herbouw in 1604
opnieuw in 1639. Willem Caspar van Merwijck en Judith van Lynden lieten het
kasteel in 1647-'51 herstellen. Ook de dienstgebouwen van het voorhof stammen uit
die tijd. De noordmuur van het voorhof werd in 1651-'52 opgetrokken. In 1798 kwam
het kasteel door vererving aan het geslacht Van Keverberg. Na de dood van baron
F.H.K.E van Keverberg van Kessel werd het complex in 1876 verkocht aan de Zusters
van de Goddelijke Voorzienigheid, die er een klooster en kinderpensionaat in stichtten.
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In 1898 lieten zij een kapel toevoegen. Het nog in 1926-'27 gerestaureerde kasteel
werd in 1944 vanwege de strategische ligging opgeblazen, waarna het tot een ruïne
verviel. Na archeologisch onderzoek in 1951 volgde in 1958-'60 de consolidatie naar
plannen van J.G. Deur. De voorhof werd in 1977 gerestaureerd en deels tot restaurant
ingericht. Op het forse ommuurde terrein bevinden zich nog een Lourdesgrot (circa
1930) en tegen de buitenmuur kruiswegstaties, waarvan de terracottabeelden voor
een deel afkomstig zijn van staties (1843) uit de oude kerk.
De R.K.O.L.-Vrouwe Geboortekerk (Kerkplein 3) is een driebeukige kerk met
driezijdig gesloten koor, dwarsschip en toren van drie geledingen met frontalen en
achtzijdige spits. Deze neogotische kerk kwam in 1870-'73 tot stand naar plannen
van P.J.H. Cuypers ter vervanging van de iets noordelijker gelegen middeleeuwse
kerk. In 1944 werd de toren opgeblazen en het schip beschadigd. Bij het herstel in
1947-'48 heeft men aan de westzijde een dwarsschip toegevoegd. Naar plannen van
J. Franssen herrees de toren in 1953 in licht gewijzigde vorm.
Op het kerkhof bevinden zich enkele 17de-eeuwse grafkruisen, een grafkruis voor
J. Timmermans († 1896) en een baarhuisje uit 1916. Het H. Hartbeeld stamt uit 1925.
De voorm. pastorie (Kerkplein 2) werd rond 1870 gebouwd. De huidige pastorie
(Dorpstraat 13) kwam in 1934 in traditionalistische vormen tot stand.
Het raadhuis (Markt 1) is een dwars
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Kessel, Huize Oeverberg

eenlaagspand met haakse ingangspartij en bordestrap, gebouwd in 1848 naar ontwerp
van J.H.J. Dumoulin. Het in 1944 zwaar beschadigde raadhuis kreeg zijn huidige
uiterlijk bij de herbouw in 1946 naar plannen van W.H.J. Ruijters.
Huize Oeverberg (Veersepad 17) is een fors blokvormig landhuis in kasteelvorm
met eclectische details in de vorm van wenkbrauwen en een dakrand met kantelen.
Baron F.H.K.E van Keverberg van Kessel liet het huis in 1870-'72 bouwen toen hij
ruzie had gekregen met zijn familie en ook onenigheid had met de pastoor over de
bouw van de nieuwe kerk.
Woonhuizen. Het Huis Heksendans (Veers 10-11) is een fors - oorspronkelijk
geschilderd - herenhuis uit 1769 met afgewolfd mansardedak en een hardstenen
ingangsomlijsting met bovenlicht in sobere Lodewijk XV-vormen. Sober
neoclassicistisch van vorm zijn de huizen Markt 4-5 (1800) en Markt 10-11 (1810).
Het rond 1850 gebouwde veerhuis Veers 1 heeft een middenrisaliet met puntgevel.
Voorbeelden van eenlaagspanden uit circa 1880 met natuurstenen deuromlijstingen
en neoclassicistische details zijn Baarskampstraat 5 en Dorpstraat 7. Uit dezelfde
tijd, maar met eclectische details, is het gepleisterde woonhuis Dorpstraat 14. Late
jugendstil-details vertoont het uit 1916 daterende huis Markt 9. Rond 1928 in
traditionalistische vormen gebouwd is Huize de Baarskamp (Baarskampstraat 27).
De boerderij ‘Gravenhof’ (Ondersteweg 2) is een U-vormige boerderij, waarvan
het woongedeelte is voorzien van de datering ‘1803’.
De windmolen ‘Sint Antonius’ (Roode Eggeweg 1) is een laat-18de-eeuwse
gesloten standerdmolen. Op de constructie staan inscripties uit 1800 en 1802. Deze
korenmolen werd in 1878 overgebracht uit Meijel, waar hij als banmolen diende, en
vervolgens hersteld in 1934. De molen is voor het laatst gerestaureerd in 1991.
De Molenkapel (tegenover Baarloseweg 34) is een uit 1918 daterende en in 1981
gerestaureerde rechthoekige wegkapel. De bijbehoren molen is in 1944 afgebrand.
Huis Oijen (Ondersteweg 13), gelegen ten noorden van Kessel, is een uit de eerste
helft van de 16de eeuw daterend gebouw met speklagen.
Kesseleik. Dit dorp ten zuidwesten van Kessel is vermoedelijk in de 17de eeuw
ontstaan toen ten zuiden hiervan in 1657 de ‘Gekke Graaf’ werd gegraven; een droge
gracht ter beëindiging van de grensgeschillen tussen het prins-bisdom Luik en het
hertogdom Gelre. In 1854-'61 werd deze gracht omgevormd tot het Neerskanaal, een
afwateringskanaal tussen de Noordervaart en de Maas. De ruïne van de
O.L.-Vrouwekapel (Neerstraat 60) gaat terug tot de 17de eeuw. In de nabij gelegen
wegkapel (1892; gerestaureerd 1977) staat een kopie van een 16de-eeuws Mariabeeld.
Het Straterhof (Karreweg 36) is een rijzig tweelaags pand met afluiving, gedateerd
‘1660’. De topgevel heeft vlechtingen, tandlijsten en duivengaten.
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De R.K. kerk O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen (Lindelaan 1) is een kruiskerk
met portaal, gebouwd in 1950 naar ontwerp van J. Wielders ter plaatse van een
voorganger uit 1880. De betonnen klokkentoren is rond 1980 toegevoegd.

Klimmen, R.K. St.-Remigiuskerk (1991)

Klimmen
(gemeente Voerendaal)
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen en voor het eerst genoemd in 1145. De
kerk verrees op een hoog gelegen plek met daarbij een dries. Aan de noordzijde
daarvan werd vanaf 1750 de weg van Valkenburg via Klimmen naar Heerlen
aangelegd. Na de Tweede Wereldoorlog is Klimmen aan de westzijde uitgebreid.
De R.K. St.-Remigiuskerk (bij Schoolstraat 6) is een driebeukige basilicale
kruiskerk met halfronde apsis en een toren van twee geledingen met tentdak. Mogelijk
al in de 11de eeuw, maar vermoedelijk in de tweede helft van de 12de eeuw, ontstond
hier een eenbeukige romaanse kerk, waaraan in de 12de eeuw zijbeuken werden
toegevoegd. In de 14de eeuw verrees de mergelstenen toren, die van buitenaf niet
toegankelijk is. De kerk kwam in 1666 in protestantse handen en was van 1680 tot
1835 een simultaankerk. De in Kunradersteen uitgevoerde neoromaanse koorpartij
met transept en halfronde apsis kwam in 1904-'06 tot stand naar ontwerp van P.J.H.
en J.Th.J. Cuypers. Het al bestaande deel van de kerk werd gerestaureerd,
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Klimmen, H. Hartbeeld (1991)

waarbij men de zijbeuken vernieuwde en een gotische ingang aan de noordzijde
verwijderde. De toren kreeg een klokkengeleding met rondboogfries en gekoppelde
galmgaten. Inwendig zijn bij de restauratie de gotische gewelven in het middenschip
vervangen door een vlak houten plafond. Tot de inventaris behoren een groot
laat-gotisch altaartriptiek (circa 1550), een preekstoel (1681) en een door Pereboom
& Leyser gebouwd orgel (circa 1860).
Het ommuurde kerkhof heeft twee 18de-eeuwse mergelstenen hekpijlers en bevat
verschillende oude grafkruisen (16de-19de eeuw). Het mergelstenen gebouw met
tentdak aan de achterzijde van de kerk is een restant van de oude pastorie uit 1828.
De nieuwe pastorie (Schoolstraat 6) dateert van 1905.
Het voorm. raadhuis (Klimmenderstraat 65) is een onderkelderd tweelaags pand
met mezzanino, gebouwd rond 1870. De gepleisterde voorgevel is op de begane
grond voorzien van rondboog bovenlichten.
Woonhuizen. Het in Kunradersteen opgetrokken, wit gesausde tweelaags woonhuis
Vrijthof 10 stamt van 1707; een thans verdwenen gevelsteen met ranken vermeldde
dit jaartal. Rond 1900 gebouwd zijn Vrijthof 1, voorzien van gepleisterde trapgevels
met imitatievoegwerk, en Vrijthof 3, een gepleisterd eclectisch herenhuis met bewerkte
dakerker en bordes met dubbele trap.
Boerderijen. De deels wit gesausde mergelstenen boerderij Dorpshof (Vrijthof
4-5) is een gesloten hoeve uit

Craubeek bij Klimmen, Waterpompstation (1991)

1721 met zadeldaken tussen gezwenkte gevels met voluten. Klimmenderstraat 18-20
is een 19de-eeuwse hoeve met een hoger woonhuisgedeelte, toegankelijk via een
kleine stoep. De boerderij Barrier 90 dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw.
De tweelaags woonvleugel heeft een imitatie natuursteenbepleistering met gebosseerde
hoekblokken, natuurstenen vensteromlijstingen en een opvallende neoclassicistisch
gedetailleerde deur. De boerderij vormt een geheel met Barrier 92 uit 1836.
Klimmenderstraat 2 is een gesloten hoeve uit 1890 met een eclectisch gedetailleerd
tweelaags woongedeelte.
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Het pompstation met trafohuisje (Barrier ong.), bestaande uit twee blokvormige
volumes in zakelijk-expressionistische vormen, is in 1935 gebouwd naar ontwerp
van het Bouwbureau van de Oranje-Nassaumijnen.
Het H. Hartbeeld (Klimmenderstraat ong.) dateert van 1928 en is geplaatst op
een voetstuk en muur van Kunradersteen met daarop smeedijzeren lantaarns.
Craubeek. Dit gehucht ten oosten van Klimmen bestaat hoofdzakelijk uit
boerderijen bij een kruispunt van wegen. De oudste boerderijen dateren uit circa
1700, zoals de L-vormige hoeven Penderskoolhofweg 1 en 3. De eerste is opgetrokken
in vakwerk en mergelsteen, de tweede in Kunrader- en mergelsteen met een in
baksteen vernieuwde straatvleugel. Craubekerstraat 2 is een gesloten hoeve in
Kunradersteen met een mergelstenen trapgevel uit circa 1700. De straatvleugel uit
1729 heeft een poort uit 1841. Van de gesloten hoeve De Bokhof (Kaardenbekerweg
5) is het woongedeelte voorzien van een trapgevel. De aan de buitenzijde in
Kunradersteen en aan de binnenplaatszijde in vakwerk opgetrokken boerderij werd
gebouwd rond 1700 en in 1777 verbouwd. De grotendeels in baksteen opgetrokken
gesloten hoeve Cardenbeek (Kaardenbekerweg 30) is na een brand in 1827 herbouwd.
De mergelstenen schuur is gedateerd 1827 (jaartalankers) en de achtergevel met twee
topgevels en een poort kwam tot stand in 1828 (sluitsteen). De hoeve wordt al in
1296 vermeld en is tot 1795 eigendom geweest van het stift St. Gerlach. De hoeve
Terveurt (Terveurt 4) bestaat uit losse gebouwen rond een open binnenplaats. Het
grotendeels bakstenen woongedeelte dateert van 1857, de in Kunradersteen
opgetrokken schuur met aangebouwde stal in Kunradersteen en vakwerk dateert van
1809. De gesloten hoeve Steenhof (Kaardenbeekerweg 22) werd in 1926 gebouwd
in Kunradersteen met een villa-achtig woonhuisgedeelte. Het waterpompstation (bij
Terveurt 1), gebouwd in 1922 naar ontwerp van de afdeling Openbare Werken
gemeente Heerlen, bestaat uit een hoofdgebouw en drie kleinere gebouwtjes met
bronputten, alle opgetrokken in Kunradersteen. De in 1929 voor de machinist
toegevoegde dienstwoning ‘Sevensprongh’ (Terveurt 1) is uitgevoerd in baksteen
op een plint van Kunradersteen. De wegkapel aan de Crau-
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bekerstraat (tegenover nr. 2), gebouwd in 1929 in Kunradersteen, is gewijd aan Maria.
Het wegkruis bij Kaardenbekerweg 5 dateert van 1879 en bestaat uit een gietijzeren
crucifix op een hardstenen voetstuk.

Koningsbosch, Klooster van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed te Sittard

Koningsbosch
(gemeente Echt)
Dorp, ontstaan in de tweede helft van de 19de eeuw na de ontginning van woeste
gronden aan een kruising van wegen. Nadien heeft hoofdzakelijk in zuidwestelijke
richting een kleine uitbreiding van de bebouwing plaats gevonden.
Het voorm. klooster van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed te Sittard
(Kerkstraat 119) werd gebouwd in 1873-'74 naar een ontwerp van Joh. Kayser met
neorenaissance- en neogotische vormen. Het complex bestaat uit vier vleugels rond
een centrale rechthoekige binnenplaats en een ommuurde tuin. In 1876 werd begonnen
met verlenging van de rechtervleugel, de Annavleugel, met op de verdieping een
kleine kapel. Deze vleugel werd in 1889 nogmaals verlengd. In 1894 kwam aan de
noordzijde de Mariavleugel tot stand. Een grotere neogotische kapel verrees in 1896
haaks op de Mariavleugel. Na de oorlog, waarin het kloostercomplex zwaar was
beschadigd, vond herstel van de gebouwen plaats en werd opnieuw gestart met een
pensionaat en middelbare schoolopleiding. Het internaat en de scholengemeenschap
zijn in 1982 gesloten, waarna het klooster geschikt is gemaakt voor bewoning door
oudere zusters (tot 1995). Andere gebouwen, zoals de kweekschool (1911), het
Josephshuis (1893), de boerderij en de bakkerij (1883) zijn gesloopt.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen (Prinsenbaan 131) is een
driebeukige kruiskerk met rond gesloten koor, voorportaal en een terzijde geplaatste
slanke toren met vierzijdige spits. Deze met Nivelsteiner natuursteen beklede kerk
kwam tot stand in 1925-'26 naar ontwerp van J. Stuyt ter vervanging van een
neogotische kerk uit 1864-'66 van P.J.H. Cuypers (in 1992 geheel afgebroken). De
kerk liep in 1944-'45 schade op. Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf
(middenschip) en kruisgewelven (zijbeuken). Tot de inventaris behoren een zandstenen
preekstoelkuip, een orgeltribune alsmede enkele beelden, afkomstig uit de
Cuyperskerk. Het hoofdaltaar dateert uit 1938.
De kapel te Spaanshuisken (Spaanshuisken 8), gelegen ten zuiden van
Koningsbosch, is een wit gesausde, vijfzijdig gesloten neogotische kapel met houten
klokkentorentje, opgericht in 1859 (gevelsteen) door bewoners van het nabijgelegen
Saeffelen (D). Het interieur bevat een neogotisch houten altaarstuk. Een
gebrandschilderd glas-in-loodvenster, vervaardigd door pater Victor van de abdij
Lilbosch, memoreert de restauratie van 1976-'77.
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Lemiers
(gemeente Vaals)
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen nabij de Selzerbeek, aan de flank van het
plateau van Vijlen. In de nabijheid werd het kasteel Lemiers of ‘Gen Hoes’ gebouwd.
Na de aanleg van de Rijksstraatweg Maastricht-Aken (1824-'25) verschoof het
zwaartepunt van het dorp naar deze weg, waar een nieuwe kerk werd gebouwd.
Kasteel Lemiers of ‘Gen Hoes’ (Oud Lemiers 8) wordt voor het eerst vermeld in
1219. In de 12de eeuw ontstond een vierkante waterburcht, waarvan alleen de kelders
met tongewelven resteren. In de 15de eeuw werd het kasteel vernieuwd en van een
kleine traptoren voorzien. Huis en heerlijkheid kwamen in 1640 aan Georg van
Stückler, die aan de zuidzijde drie smalle vleugels om een kleine open binnenplaats
liet toevoegen. De zuidvleugel heeft een open

Lemiers, Kasteel Lemiers, plattegronden kelder (links) en begane grond
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Lemiers, R.K. St.-Cataharinakapel

arcade op toskaanse zuilen. Ook het hoge schilddak en een deel van de huidige
L-vormige nederhof (jaartalankers ‘1677’) stammen uit de tijd dat het huis in bezit
was van Georg van Stückler. De poort met doorrit (1683) kwam tot stand in opdracht
van zijn dochter Adelheid. Haar achterkleinzoon, Casper Joseph Brewer baron von
Fürth, liet het zuidelijke deel van de hoeve bouwen, met daarin een watermolen en
aan het uiteinde een ronde hoektoren (windvaan ‘1774’). Rond die tijd kreeg het huis
een afzonderlijke toegang met brug en toegangspoort in Lodewijk XVI-stijl. Op het
terrein bevinden zich voorts een fontein uit 1729 en een torenvormig monument voor
Freiherr Karl von Pelser Berensberg († 1891).
De R.K. St.-Catharinakapel (Oud Lemiers 16) is een kleine eenbeukige kerk
met recht gesloten koor en een dakruiter met tentdak. Deze als kapel gebouwde
vroeg-romaanse zaalkerk dateert uit de 12de eeuw, of de tweede helft van de 11de
eeuw. Het kleine koor werd waarschijnlijk in de 13de eeuw toegevoegd, mogelijk
pas na de wijding aan St. Catharina in 1350. Georg van Stückler liet het koor in 1648
verhogen en voorzien van kruisribgewelven. Uit die tijd dateert ook de dakruiter.
Daarin hangt een 14de-eeuwse klok. Na de kerksluiting in 1896 volgde in 1896-'98
een ingrijpende restauratie onder leiding van P.J.H. Cuypers. Hierbij werden de
kleine dichtgemetselde romaanse vensters gereconstrueerd en de grotere vensters uit
1683 dichtgemaakt. Van 1928 tot 1976 is het gebouw als patronaatshuis in gebruik
geweest. Na een restauratie kreeg het in 1977 de oorspronkelijke functie terug.
Het interieur is toen voorzien van moderne expressionistische schilderingen van
H. Truyen. De 18de-eeuwse kerkbanken zijn afkomstig uit het klooster Op de Dries
te Schinnen. Onder het koor bevindt zich een grafkelder uit circa 1650, oorspronkelijk
bestemd voor overleden bewoners van kasteel Gen Hoes. In de kerk ligt een grafzerk
van Joannes Tilman Pangh († 1719). Buiten tegen de zuidgevel staat een 16de-eeuwse
Duitse grenssteen met rijksadelaar.
De R.K.H.H. Catharina en Luciakerk (Rijksweg 83) is een basilicale kruiskerk
met vijfzijdig gesloten koor en twee westtorens van vier geledingen met frontalen.
Deze rijkelijk van verblendsteendecoraties voorziene kerk in neoromaanse vormen
werd in 1895-'96 gebouwd naar ontwerp van J. Jorna. Het interieur is voorzien van
een beschildering door E. Egmonts (1923). Tot de inventaris behoren altaren, een
communiebank en een preekstoel, alle in 1904 vervaardigd door de firma Houterman.
Het koor bevat drie gebrandschilderde neogotische ramen (circa 1900).
De woonhuizen rond de oude dorpskerk zijn veelal 18de- en 19de-eeuwse
vakwerkpanden, zoals Oud Lemiers 18-20, 21, 23, 24, 35 en 37. In mergelsteen
opgetrokken is het pand Oud Lemiers 33. Voorbeelden van jongere panden langs de
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Rijksweg zijn het gepleisterde woonhuis-café Rijksweg 81 (1905) en het
winkelwoonhuis Rijksweg 68-70 in zakelijk-expressionistische stijl (circa 1930).
De boerderij Rijksweg 120-122 is een vakwerkhoeve met drie aaneengesloten
vleugels om een binnenplaats. Het 18de-eeuwse gedeelte parallel aan de straat bevatte
oorspronkelijk een woonhuis met dwarsdeel. In 1995 is het complex gerestaureerd
en inwendig verbouwd.

Leunen
(gemeente Venray)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen op de hogere zandgronden aan de noordoostrand
van de Peel. In de 19de eeuw ontwikkelde het dorp zich tot een bescheiden lintdorp.
Na de Tweede Wereldoorlog volgde uitbreiding aan de oostzijde.
De R.K. St.-Catharinakerk (Kapelweg 1) is een eenbeukige kerk met driezijdig
gesloten koor, een toren van vier geledingen met ingesnoerde naaldspits en een
modern kerkgedeelte. Het huidige laat-gotische koor is het restant van een in 1431
gestichte kapel. In 1888-'89 verrees naar plannen van E. Corbey het eenbeukige
neogotische schip. Het koor werd in 1903 naar plannen van C.J.H. Franssen ingrijpend
gerestaureerd en kreeg in 1934 flankerende kapellen en een sacristie. De in 1907
door C.J.H. Franssen ontworpen neogotische toren overleefde de oorlogsschade in
1944. Naar plannen van A.H.J. Swinkels en B.H.F.L. Salemans verrees in 1966 dwars
op het schip een moderne vleugel als nieuwe hoofdkerk; de oude kerk dient nu als
zijkapel. Tot de inventaris behoren een preekstoel (17de eeuw), een neogotisch
Vermeulen-orgel (1914) en een neogotische communiebank (1916). De
muurschilderingen in het moderne deel zijn gemaakt door D. Wildschut, die ook de
gebrandschilderde ramen in het koor vervaardigde.
De in 1934 gebouwde pastorie (Albionstraat 30) is ontworpen door J. Wielders,
de uit 1938 daterende kapelanie (Kapelweg 6) door A. Pijpers.
Boerderijen. Rond het dorp staan enkele oudere hallenhuisboerderijen met
wolfeinden aan voor- en achterzijde. De boerderij Martinie Plaats (Weverslo 3)
stamt in opzet uit de tweede helft van de 17de eeuw en heeft inwendig
ankerbalkgebinten. De boerderij Engesteeg 6 gaat terug tot de 18de eeuw. Beide
boerderijen hebben een vrijstaande schuur annex schaapskooi.
Het trafohuisje (bij Albionstraat 40) is een blokvormig gebouwtje onder tentdak
uit 1920.
De R.K. kerk St. Antonius van Paduakerk te Veulen (Veulenseweg 52), gelegen
ten zuidwesten van Leunen, is een eenbeukige kerk uit 1949 met rond gesloten koor.
Het ontwerp in traditionalistische stijl is van A.J.P. van de Sluis.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

184
Onbevlekt Ontvangen te Heide (Heidseweg 46), gelegen ten westen van Leunen,
is een opvallende moderne lage driebeukige kerk met vrijstaande toren, gebouwd in
1964-'65 naar ontwerp van J. Bijnen.
Castenray. Dit vroeger Kastelray genoemde lintdorp ten zuidoosten van Leunen
is ontstaan op de hogere zandgronden aan de noordoostrand van de Peel. De R.K.
St.-Matthiaskerk (Horsterweg 55) is een driebeukige kerk met driezijdig gesloten
koor, aangebouwde sacristie en een toren met ingesnoerde spits. Tegen een
15de-eeuwse kapel werd rond 1500 het huidige laat-gotische koor gebouwd. De
kapel verving men in 1804 door een laag schip, dat in 1910-'11 plaats maakte voor
het huidige neogotische schip naar plannen van C.J.H. Franssen. Naar ontwerp van
J. Franssen volgde in 1933-'34 een verlenging van het schip en de bouw van zijbeuken
en een toren. Deze toren werd in 1944 opgeblazen. Bij het herstel in 1946-'48 bouwde
men een nieuwe toren en een sacristie. Tot de inventaris behoren een laat-gotisch
beeld van St.-Matthias (16de eeuw), een neogotische preekstoel (eind 19de eeuw),
afkomstig uit de abdij Lilbosch te Pey, en een hoofdaltaar (1933). De
gebrandschilderde ramen zijn in 1952 en 1958 gemaakt door Ch. Eyck en H. Truyen.
Rond het dorp liggen enkele oudere boerderijen van het hallenhuistype met een dak
met wolfeinden aan voor- en achterzijde. De boerderij Lollebeekweg 21 draagt de
jaartalankers ‘1715’. Deels met riet gedekt is de boerderij Lollebeekweg 57 (1854)
en uit dezelfde tijd is de boerderij Schoor 2 met dwars uitgebouwd woongedeelte.

Limbricht
(gemeente Sittard-Geleen)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen ten zuiden van het omgrachte mottekasteel
‘Lemborgh’, dat in 1246 voor het eerst wordt vermeld. De mogelijk al in de 10de
eeuw gebouwde kerk werd een ‘eigenkerk’ van de kasteelheer en werd eind 16de
eeuw opgenomen binnen het grachtenstelsel van het kasteel. In de vroege 19de eeuw
concentreerde de bebouwing zich aan de Platz en langs de Beekstraat, Steenstraat
en Dalstraat. Tussen kerk en de Platz werd in 1931 de mijnspoorlijn van Sittard naar
de haven te Born aangelegd. Na de Tweede Wereldoorlog is Limbricht in
zuidwestelijke richting uitgebreid.
Kasteel Limbricht (Allee 1) ligt op een omgrachte ronde middeleeuwse motte
en bestaat uit vier onderkelderde bakstenen vleugels rond een binnenplaats. De
motteburcht gaat mogelijk terug tot de 10de eeuw. Onder de huidige bebouwing zijn
restanten gevonden van een wellicht vroeg-12de-eeuwse ronde kasteeltoren, die
waarschijnlijk omstreeks 1250 is herbouwd. Het huidige complex kwam rond 1630
tot stand in opdracht van Nicolaas van Breyll († 1655) en zijn echtgenote Maria van
Eynatten tot Neurenberg. Dit in laat-maniëristische stijl uitgevoerde kasteel is
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Limbricht, Kasteel Limbricht

voorzien van een dubbele bordestrap en een omlijste rondboogingang met daarboven
de gebeeldhouwde wapens van de bouwheer en zijn vrouw. De achtervleugel heeft
een vierkante traptoren met een uit de tweede helft van de 17de eeuw daterende
dubbele knobbelspits. In de middenas van deze vleugel bevindt zich een uitgebouwde,
vijfzijdig gesloten kapel, die is toegevoegd rond 1643 en voorzien van een stucplafond
uit 1666. De kelders van het kasteel hebben mergelstenen tongewelven. Op het door
twee leeuwen op ionische zuilen gedragen fries van de schouw in de grote zaal
(tweede kwart 17de eeuw) zijn de gebeeldhouwde alliantiewapens van de bouwheer
en zijn familie zichtbaar. Verder is er een schouw uit de tweede helft van de 19de
eeuw met hergebruikt 17de-eeuws beeldhouwwerk.
Op de grote omgrachte voorburcht, toegankelijk via bakstenen boogbruggen,
bevindt zich een U-vormige kasteelhoeve met de jaartalankers ‘1630’. De bebouwing,
waarvan de geplande hoektorens nooit zijn uitgevoerd, kwam in fasen tot stand. Als
eerste werden de west- en zuidvleugel tot en met de tiendschuur gerealiseerd en de
poortwachterwoning en het melkhuisje bij de brug naar het kasteel. De oostvleugel
volgde kort daarna. In de 18de eeuw werd bij de noordoosthoek het zogeheten
schapenhuis toegevoegd (gewijzigd 19de eeuw) en verbreedde men de tiendschuur.
Het complex is in 1957-'59 en 1968-'78 gerestaureerd, waarbij de in de Tweede
Wereldoorlog verwoeste oostvleugel van

Limbricht, Oude R.K. St.-Salviuskerk (1984)

de voorburcht is herbouwd en voorzien van de jaartalankers ‘1969’.
De oude R.K. St.-Salviuskerk (Platz 2) is een tweebeukige kerk met vijfzijdig
gesloten koor en een toren van drie geledingen met ingesnoerde spits. Het oudste
gedeelte is de deels in maaskeien opgetrokken 11de-eeuwse noordmuur met een
(dichtgemetseld) romaans poortje. Ook het koor heeft enkele 11de-eeuwse muurdelen
van maaskeien maar is rond 1250 grotendeels in mergelsteen opgetrokken in
laat-romaanse stijl, met boogfriezen en driepasbogen bij de vensters. De bijbehorende
sporenkap is bewaard gebleven. De mergelstenen toren verrees rond 1450. In het
eerste kwart van de 16de eeuw werd de grotendeels in mergel uitgevoerde zuidbeuk
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toegevoegd en werd de westgevel vernieuwd. Nicolaas van Breyll liet in 1651 beide
beuken verhogen en de bakstenen trapgevels aan de koorzijde optrekken. De twee
mergelstenen cartouches in de zuidelijke trapgevel tonen de wapens van Nicolaas
van Breyll en pastoor Nicolaus Nagel. Bij het koor zijn restanten te zien van twee
ingekraste middeleeuwse zonnewijzers. Tijdens de exterieurrestauratie in 1953-'54,
onder leiding van F.P.J. Peutz, zijn enkele aanbouwen verwijderd, zoals de sacristie
uit 1817 tegen het koor.
Het tweebeukig schip wordt gedekt door vlakke houten zolderingen, het koor heeft
een kruisribgewelf en een straalgewelf (koorsluiting) voorzien van gebeeldhouwde
kraag- en sluitstenen. Bij de interieurrestauratie in 1977-'84 heeft men in het koor
gewelfschilderingen uit circa 1300 teruggevonden; bij de koorsluiting een Mariacyclus
(van Annunciatie tot de Kroning van Maria) en op het koorgewelf delen van een
Verlossingscyclus (Hemelvaart en Laatste Oordeel). De schilderingen zijn door E.
Schoonekamp gerestaureerd. In de kerk staan een Romeinse sarcofaag en een
marmeren grafsteen van de familie de Breyll (1688). Tot de inventaris behoren twee
barokke zijaltaren (1787), een preekstoel (eerste helft 18de eeuw) en een rond 1715
gebouwd orgel, afkomstig uit het klooster op de Agnetenberg te Sittard (geplaatst
1803; gereconstrueerd 1989). In de doopkapel bevindt zich een stucreliëf uit circa
1800 met een voorstelling van de Doop van Christus in de Jordaan. Buiten tegen de
kerk staan enkele 16de-en 17de-eeuwse grafstenen. De voorm. pastorie Platz 3 is
een gepleisterd tweelaags huis met de jaartalankers ‘1634’ en schijnvensters in de
zijgevel. De voorm. pastorie Platz 1, gebouwd

Limbricht, Pastorie Oude R.K. St.-Salviuskerk (1985)
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Limbricht, Nieuwe R.K. St.-Salviuskerk (1981)

in 1888 naar ontwerp van J. Jorna, is een dwars tweelaags pand met hoger opgetrokken
middenrisaliet.
De nieuwe R.K. St.-Salviuskerk (Burg. Coonenplein 2) is een driebeukige
basilicale kerk met een vijfzijdig gesloten koor en een terzijde geplaatste ongelede
toren met tentdak. De zijbeuken hebben een reeks zadeldaken met topgevels. De
kerk werd in 1922 in Kunradersteen opgetrokken naar een ontwerp met neoromaanse
elementen van J.Th.J. Cuypers en P. Cuypers jr. Inwendig worden de zijbeuken
gedekt door dwarse houten tongewelven. De kerk bezit enkele inventarisstukken uit
de oude St.-Salviuskerk, zoals een houten St.-Barbarabeeld van Jan van Steffeswert
(16de eeuw, moderne polychromie) en een laat-gotisch drieluik met gesneden
middentafereel, gepolychromeerde Piëta (16de eeuw) en een gepolychromeerd beeld
van Maria met Kind (circa 1600). Verder zijn er diverse 18de- en 19de-eeuwse
gepolychromeerde beelden, waaronder een door J. Thissen vervaardigd beeld van
Maria met Kind (1885). Tot de inventaris behoren verder een zijaltaar van atelier
Cuypers (circa 1922) en door A. & P. Windhausen geschilderde kruiswegstaties
(circa 1922). De gebrandschilderde ramen zijn van atelier Nicolas.
De pastorie (Past. Janssenstraat 16) is een blokvormig pand met tentdak, gebouwd
in 1922 in Kunradersteen naar ontwerp van J. Wagemans.
Woonhuizen. In Limbricht staat een aantal interessante woonhuizen met een
18de-eeuwse kern, zoals het deels gepleisterde eenlaagspand Beekstraat 41 met de
jaartalankers ‘1758’ en het wit geschilderde U-vormige complex Beekstraat 13,
gebouwd in opdracht van de schepenfamilie Nelissen. De linker topgevel bevat een
zonnewijzer uit 1799. Verder is er een poortsluitsteen gedateerd ‘1824’. Het
gepleisterde dwarse tweelaagshuis Steenstraat 21-25 heeft mogelijk ook een
18de-eeuwse kern. Past. Janssenstraat 41 is een wit geschilderd tweelaags
middenganghuis uit 1906 met een uitkragend, hoger opgetrokken middengedeelte.
De boerderij Platz 5-8 is een gesloten hoeve met een 18de-eeuwse kern. Het
gepleisterde tweelaags woongedeelte heeft een gezwenkte topgevel.
De devotiezuil aan de Bovenstraat (tegenover nr. 45) is een hardstenen zuil met
een postament voorzien van een reliëfvoorstelling van de Moeder van Smarten en
bekroond door een kruisbeeld. De volgens een jaartalvers van 1747 daterende zuil
is in 1958 gerestaureerd.
Kasteel Grasbroek (Bornerweg 33), gelegen ten noordwesten van Limbricht, is
een onderkelderd tweelaags huis met in- en uitgezwenkte gevels, veel schietgaten,
een ronde traptoren met mergelstenen speklagen en een arkeltorentje. Van de
oorspronkelijke gracht is een thans droog gedeelte nog herkenbaar. Blijkens de
jaartalankers is het kasteel in 1596 voltooid. De wapenschildjes van bouwheer
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Alexander II van Drimborn en zijn vrouw Elisabeth van Ollmissen gen. Mulstroe
zijn zichtbaar in de

Limbricht, Kasteel Grasbroek

ingangsomlijsting. De ronde traptoren is waarschijnlijk in de eerste helft van de 17de
eeuw vanaf de speklagen verhoogd. De thans dichtgezette duivengaten in de
noordoostgevel zijn in de vroege 19de eeuw aangebracht in opdracht van J.H.W.A.
baron van Leerode. Het kasteel heeft een gordingkap met dubbele spantbenen uit de
bouwtijd. Verder zijn de oorspronkelijke spiltrap, stucplafonds en schouwen nog
aanwezig. Bij de ingrijpende restauratie in 1987, onder leiding van architectengroep
Mertens BV, heeft men onder meer enkele kruis- en kloosterkozijnen gereconstrueerd
en op de westhoek - in gestileerde vorm - het arkeltorentje. Ten zuidoosten van het
kasteel, bij de boerderij, ligt een motterestant waar mogelijk een voorganger van het
huidige huis heeft gestaan.
Guttecoven. Dit wegdorp ten westen van Limbricht is ontstaan in de
middeleeuwen. Aardige boerderijen zijn de gesloten hoeve Dorpsstraat 17 (circa
1850), de L-vormige hoeve Dorpsstraat 18 (1890) en de hoeve Wijnrankenstraat 17,
met een gepleisterde voorgevel voorzien van eclectische elementen en een
poortsluitsteen met het jaartal ‘1907’. Interessante woonhuizen zijn de gepleisterde
dwarse tweelaags huizen Wijnrankenstraat 13 (1868), met poort, en Veersestraat 4
(circa 1885), met eclectische elementen. Verder de deels gepleisterde ‘Villa Veldzicht’
(Kerkstraat 23; circa 1918), voorzien van een ronde hoektoren met spits. De R.K.
St.-Nicolaaskerk (Kerkstraat 11) is een moderne breukstenen zaalkerk met een
halfronde apsis, een aan de voorzijde als luifel ver overstekend plat dak en een
vrijstaande betonnen klokkentoren. De kerk kwam in 1964-'65 tot stand naar ontwerp
van J.G.C. Franssen en J.F.M.W. van der Pluym ter vervanging van een voorganger
met een laat-middeleeuws koor en een neogotische toren. De kerk bevat een romaans
doopvont van Naamse steen (deels 13de eeuw). Tot de inventaris behoren verder een
door J.A. van der Ven vervaardigde biechtstoel (1840), een door J. Doensen
vervaardigde communiebank (1856) en biechtstoel, een door Pereboom & Leyser
gebouwd orgel (1870), een hoofdaltaar (1910) en kruiswegstaties van L. Lindebringhs
(1910).
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Linne
(gemeente Maasbracht)
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen aan de oever van de Maas en voor het
eerst vermeld in 943. De regelmatige plattegrond lijkt het resultaat van een (mislukte)
13de-eeuwse poging om hier een stad te stichten. Linne viel onder het ambt Montfort
en behoorde vanaf 1716 tot het Staats Overkwartier. In de 19de eeuw werden op
korte afstand aan de oostzijde eerst een doorgaande weg en daarna een spoorlijn
(1865) aangelegd. Na de Tweede Wereldoorlog is het gebied tussen de oude dorpskern
en de spoorlijn volgebouwd.
De R.K. St.-Martinuskerk (Kerkstraat 9) is een driebeukige basilicale kerk met
halfrond gesloten apsis en een toren van drie geledingen bekroond door frontalen en
een achtkantige spits. Deze rijke neoromaanse kerk kwam in 1897 tot stand naar
ontwerp van C.J.H. Franssen ter vervanging van de middeleeuwse kerk (verbouwd
1790). De in 1945 opgeblazen toren werd hersteld in 1950-'51. De oorspronkelijke
bekroning herbouwde men in 1993 bij het herstel van aardbevingsschade uit 1992.
In de toren hangen een klok uit 1349 en een klok uit 1457 (Jacob van Venlo). Tot
de inventaris behoren een hardstenen doopvont (12de eeuw), een rococo-preekstoel
zonder klankbord (1759) en een crucifix (begin 19de eeuw). De gebrandschilderde
ramen (1952-'55) zijn gemaakt door M. Weiss.
Tegen de muur van het kerkhof zijn twee grafkruisen (1627 en 1818) aangebracht.
Behalve een grafsteen uit 1680 zijn er ook graftekens voor pastoor E. Janssens (†
1900) en J.H. Meeuwissen († 1906). De pastorie (Kerkstraat 9) is een statig
neoclassicistisch herenhuis, gebouwd in 1869 naar ontwerp van F.F. van Schoubrouck.
Het voorm. klooster (Kloosterstraat 8-10) werd gebouwd in 1910. Het was
aanvankelijk het klooster en later de school van de Franse zusters van Aanbidding
van de Gerechtigheid Gods. Rond 1918 is de bijbehorende villa Kloosterstraat 1
gebouwd.
Woonhuizen. Het wit geschilderde pand Kloosterstraat 6, met hardstenen
vensteromlijstingen, dateert uit circa 1860. Sobere tandlijstversieringen hebben het
herenhuis Grotestraat 24 (circa 1890) en het wit geschilderde herenhuis Maasstraat
11 (circa 1890) met fronton. Mogelijk laat-19de-eeuws is het herenhuis Markt 4 met
blokvormige vensteromlijstingen en een doorrit. Sobere eclectische details vertoont
het hoekpand Groenstraat 1 (circa 1912). Kleurrijke banden van siersteen heeft
Weerdweg 10 (circa 1910). Het winkelpand Markt 5 (1916) vertoont vooral
jugendstil-elementen bij het balkon. Voorbeelden van sobere expressionistische
panden met mansardedaken zijn Markt 6 (circa 1925) en Markstraat 25 (circa 1925).
Expressionistische elementen hebben ook de arbeiderswoningen Oudeweg 2-20,
gebouwd in 1921 door aannemer J.H. Everts. Voorbeelden van
zakelijk-expressionistische villa's zijn Hertestraat 23 en 24 (beide circa 1932) en de
door J. Smeets ontworpen villa's Eikenstraat 34 en Tramweg 4 (beide 1939).
Traditionalistisch van vorm zijn het restaurant Nieuwe Markt 36 (circa 1932) en
Groenstraat 24 (circa 1950).
Boerderijen. Een van de weinige voorbeelden van een geheel gesloten hoeve in
Linne is Bergerweg 1 (19de eeuw). De U-vormig opgezette boerderij Kerkstraat 16
dateert uit circa 1880. Een L-vormige plattegrond hebben Breeweg 25 (circa 1900)
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en Grotestraat 15 (circa 1905). De kleinere boerderijen staan vaak haaks op de straat,
zoals Groenstraat 7 (circa 1890) met mansardedaken, Groenstraat 21 (circa 1925),
Breeweg 9 (1926; ontwerp

Linne, Huis Heisterum

W. Daal) en - met zakelijk-expressionistische elementen - Oudeweg 55 (circa 1930).
De iets grotere varianten zijn voorzien van een dwars geplaatst voorhuis, zoals
Bergerweg 2 (circa 1910) en Breeweg 31 (circa 1920). Een belangrijke groep vormen
de langgevelboerderijen: Molenweg 2-4 (1872), Oeveren 42 (1887), Rijksweg Noord
25 (1900), Rijksweg Zuid 20 (circa 1905) en Molenweg 55-57 (circa 1924).
De voorm. stoombierbrouwerij (Grotestraat 6-8) bestaat uit een rond 1895
gebouwd fors neoclassicistisch pand, voorzien van gebosseerde hoekpilasters en een
klein fronton, en een pand uit circa 1905. Via de doorrit bereikte men de binnenplaats
met moutmolen en brouwerij- en stalgebouwen.
Huis Heisterum (Weerd 6-6a) ligt ten westen van Linne in een 19de-eeuws
landschappelijk park. Het forse pand met twee vierkante torens voorzien van
helmdaken werd rond 1740 gebouwd als buitenhuis voor de familie Van der Schoor.
De kleine dakruiter stamt van een latere verbouwing; de windvaan toont het jaartal
‘1789’. De zuidelijke toren kreeg rond 1890 een neogotisch aanzien. De aangebouwde
hoeve bestaat uit een 17de-eeuwse boerderij en een schuur met een gevelsteen
gedateerd ‘1760’.
Huis Ravensberg (Weerd 7-8), gelegen ten westen van Linne, heeft een
17de-eeuwse oorsprong, maar het huidige wit geschilderde herenhuis dateert uit het
eind van de 18de eeuw. De stallen
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en het koetshuis hebben een 19de-eeuws karakter en uit die tijd is ook de bijbehorende
U-vormige hoeve (Weerd 9).

Lottum, Kasteel De Borggraaf

Lottum
(gemeente Horst aan de Maas)
Dorp aan de Maas, ontstaan in de middeleeuwen. Tot 1563 was de heerlijkheid in
handen van de abdij van St. Quirinus te Neuss. Lottum werd in 1648 onderdeel van
Spaans Gelre, kwam in 1713 aan Pruisen en werd in 1815 bij Nederland gevoegd.
In de 19de eeuw ontwikkelde Lottum zich tot een baandorp.
De R.K. St.-Gertrudiskerk (Markt 1) is een grote driebeukige pseudobasiliek
met driezijdig gesloten koor, aangebouwde sacristie en een toren van drie geledingen
met ingesnoerde naaldspits. De kerk werd in 1950-'51 gebouwd naar ontwerp van
J.G.C. Franssen ter vervanging van de in 1944 opgeblazen 15de-eeuwse kerk (verlengd
1866). De in 1958-'59 toegevoegde toren lijkt sterk op de laat-gotische voorganger
(circa 1500). In de toren hangt een door C. Drouot gegoten klok (1810). Tot de
kerkinventaris behoren enkele laat-gotische heiligenbeelden, waarvan twee uit het
atelier van de meester van Elsloo. Op het kerkhof staan tegen de zuidgevel enkele
oude grafkruisen (16de-18de eeuw). Verder zijn er diverse graftekens, waaronder
twee op postament met kruis - met daartussen een engel - voor G.H. van Soest (†
1900) en Maria G. Coenders († 1915), eigenaars van kasteel De Borggraaf.
Kasteel De Borggraaf (De Borggraaf 1) ligt op een dubbel omgracht terrein. Dit
kleine kasteel bestaat uit vier vleugels om een binnenplaatsje. Begin 16de eeuw
verrees de westvleugel met trapgevels voorzien van ezelsruggen en een kelder met
kruisribgewelven op achtzijdige middenpijlers. Kort daarop volgde de bouw van de
met speklagen uitgevoerde noordvleugel. De smalle oostvleugel, eveneens met
speklagen, stamt uit 1555. Rond die tijd zal aan de zuidzijde ook het simpele bakstenen
poortje in vroege renaissance-vormen tot stand zijn gekomen. Bij een verbouwing
in 1836 heeft men de zuidoosthoek veranderd. De vierkante toren aan de noordzijde
werd in 1926 toegevoegd. De U-vormige nederhof, voornamelijk daterend uit 1743,
heeft aan de zuidzijde een poortpaviljoen. De westvleugel stamt grotendeels uit 1843.
Woonhuizen. Het dwarse eenlaagspand Pastoor Kerboschlaan 2 maakt deel uit
van een gesloten hoeve en heeft een omlijste ingang en de jaartalankers ‘1654’.
Eveneens een deels agrarische functie hebben de eenlaagspanden Markt 11 (1763),
Markt 3 (1771), Markt 2 (19de eeuw) en Hoofdstraat 9 (1837). Het huis Hoofdstraat
21 (1763) kreeg rond 1850 een nieuwe voorgevel. Rond 1890 gebouwd is het
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tweelaags herenhuis Markt 8 met eclectische details, omlijste ingang en doorrit.
Rationalistische details tonen Broekhuizerweg 2 (1913) en Sunny Home (Veerweg
7; circa 1926).
De St.-Quirinuskapel (Grimmelsweg 4), een in 1638 gestichte, driezijdig gesloten
wegkapel met gezwenkte gevel, is na verwoesting in 1944 herbouwd in 1946.

Maasbracht
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen aan de oever van de Maas. In 888 wordt
het als Warachte vermeld, in 1294 als Bracht. Met Roosteren en Echt vormde het
één schepenbank in het ambt Montfort. In 1543 kwam Maasbracht bij het Habsburgse
rijk en vanaf 1716 behoorde het tot het Staats Overkwartier. De havennijverheid
werd enorm gestimuleerd met de aanleg van het Julianakanaal en de bouw van de
sluis tussen 1925 en 1934, waardoor het thans een van de grootste
binnenscheepvaarthavens is.
De R.K. St.-Gertrudiskerk (Hoofdstraat 7) is een lange kerk met een hoger, rond
gesloten koor, een dubbel transept en een toren van drie geledingen met ingesnoerde
spits. De laatromaanse mergelstenen toren verrees in de 14de eeuw. De tweede
geleding is voorzien van ranke spaarvelden met rondbogen. De in 1891 in neogotische
stijl vernieuwde kerk werd in 1944 zwaar beschadigd en in 1948-'49 vervangen door
de huidige wederopbouwkerk met neoromaanse elementen naar plannen van A.J.N.
Boosten. Kerk en toren zijn in 1995 gerestaureerd. Tot de inventaris behoren een
hardstenen gotisch doopvont (circa 1500), een communiebank en twee biechtstoelen,
alle in 1835 vervaardigd door F. Dieterich. Het gebrandschilderd glas is van de hand
van M. Weiss.
Op het ommuurde kerkhof bevinden zich een stenen grafkruis uit 1784 en
graftekens voor H. Geurts († 1882) en burgemeester M. Geurts († 1895). Het H.
Hartbeeld (1924) werd gemaakt door J. Geelen.
Het raadhuis (Markt 36) is een fors dwars pand met een asymmetrisch risaliet
voorzien van een dakruiter. Dit traditionalistisch vormgegeven pand werd gebouwd
in 1939 en in 1999 uitgebreid. Op een hoek bevindt zich een beeld van St.-Gertrudis.
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Maasbracht, R.K. St.-Gertrudiskerk

Woonhuizen. Opvallend is de rijke, in chaletstijl uitgevoerde, villa Havenstraat
17 uit circa 1895. De ingangspartij heeft een open portiek en een torentje met tentdak
op sierconsoles. Het herenhuis Kloosterstraat 8 (1907) vertoont chaletstijl-invloeden.
Kloosterstraat 18 werd rond 1910 gebouwd in sobere neorenaissance-stijl. De drie
sluiswachterwoningen Tipstraat 37-41 kwamen rond 1928 tot stand in
traditionalistische stijl.
De boerderijen Hoofdstraat 40 (1850) en Hoofdstraat 44 (1860) hebben aan de
straatzijde een tweelaags woongedeelte met een doorrit naar de achtergelegen
binnenplaats.
De windmolen ‘Leonardusmolen’ (bij Molenweg 80) is een bergmolen met een
ronde stenen romp en een met dakleer beklede kap. Deze in 1867 voor R. Vos
gebouwde korenmolen is in 1987 voor het laatst gerestaureerd.
De voorm. stoomzuivelfabriek ‘De Driesprong’ (Rijksweg 4) werd in 1910
gebouwd. Het bijbehorende dwars geplaatste tweelaags gebouw met stalen vensters
ontstond rond 1922. In 1952 heeft men het complex verbouwd tot school.
Het sluiscomplex in het Julianakanaal (Oude Maasweg ong.) werd rond 1928
gebouwd als een enkelvoudige schutsluis. Ten noorden hiervan kwam in 1966 een
drielingsluis tot stand. De oude sluis werd toen verwijderd, maar de plaats is zichtbaar
gebleven.
De Clauscentrale (Voorstraat 19) van de Provinciale Limburgse Elektriciteits
Maatschappij is een elektriciteitscentrale

Maasbracht, Woonhuis Havenstraat 17

in functionalistische stijl, gebouwd in 1973 naar plannen van het architectenbureau
Hoen Ubachs Romans. De koeltorens zijn ontworpen door ingenieursbureau Van
Hasselt & De Koning.
Brachterbeek. Dit - vroeger Beek genoemde - dorp ten oosten van Maasbracht
wordt rond 1500 voor het eerst vermeld. Boerderijen. Een 17de-eeuwse oorsprong
heeft de gesloten hoeve ‘Mispadenhof’ (Hofstraat 25). De 17de-eeuwse noordvleugel
bestaat uit een woongedeelte met schuur; de zuidvleugel heeft een onderkelderde
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voorbouw met vakwerkdelen en een 17de-eeuwse houtconstructie. De karakteristieke
langgevelboerderij Tergouwen 8 dateert uit circa 1931. In 1701 gesticht is de
O.L.-Vrouwe van Loretokapel (Tergouwen 4). De H. Hart van Jezuskerk (Kerkstraat
7), een eenbeukige kerk met terzijde staande toren, kwam in 1933 tot stand in sobere
expressionistische stijl naar plannen van J. Franssen. De gebrandschilderde ramen
(1952) zijn door M. Weiss vervaardigd en het H. Hartbeeld (1920) door J. Verdonk.

Maasbree
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen en in 1348 Brede genoemd. Maasbree behoorde
tot het land van Kessel en werd in 1673 een zelfstandige heerlijkheid. Het ontwikkelde
zich tot een flankesdorp met lineaire structuur en had sterk te lijden van een
dorpsbrand in 1786. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de noord- en
zuidzijde uitgebreid.
De R.K. St.-Aldegundiskerk (bij Dorpstraat 25) is een driebeukige pseudobasiliek
met driezijdig gesloten koor en een toren van twee geledingen met ingesnoerde spits.
Het laat-gotische schip werd in de 15de eeuw gebouwd en in 1535 met een vierde
travee uitgebreid. In 1920-'21 verving men het in 1866 uitgebreide koor door het
huidige neogotische koor naar plannen van J.Th.J. Cuypers. Van de in 1944 zwaar
beschadigde kerk werd het schip in 1950-'51 herbouwd. Op de 15de-eeuwse
onderbouw van de opgeblazen toren verrees een op de oude vormen geïnspireerde,
maar rijziger uitgevoerde bovenbouw naar ontwerp van J.H.J. Kayser. De pastorie
(Dorpstraat 4) dateert uit 1866.
Het voorm. St.-Jozefklooster (Op de Kemp 45) werd in 1902-'03 gebouwd als
liefdesgesticht van de Zusters der Goddelijke Voorzienigheid. Het tweelaags gebouw
met neorenaissance-details heeft een middenrisaliet met puntgevel en een
St.-Jozefbeeld.
Het raadhuis (Dorpstraat 20) is een gepleisterd tweelaags pand met uitspringend
middendeel en balkon, gebouwd in 1872 naar ontwerp van J. Holtackers.
Oorspronkelijk bood het ook plaats aan een cachot en de brandspuit. Uitbreidingen
volgden in 1949, 1963 en 1976-'79.
Woonhuizen. Fraai gedetailleerd is het herenhuis Dorpstraat 25, dat bij een
verbouwing in 1906-'07 het huidige uiterlijk kreeg. Het was de woning van A.P.M.H.
van de Loo, eigenaar van de in 1830 gestichte brouwerij Aurora (1980 gesloopt).
Vergelijkbaar is het materiaalgebruik
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Maasbree, O.L. Vrouwekapel van Barmhartigheid

bij het eenlaagspand Dorpstraat 3. Door A. Holten met neorenaissance-details
ontworpen zijn de eenlaags middenganghuizen Dorpstraat 42 en 66 (1907).
De R.K. begraafplaats (Achter de Hoven 13), aangelegd in 1911, heeft een
ommuring met poortvormige neogotische ingangspartij. Interessante graftekens met
kruisen op postament zijn die voor A.P.M.H. van de Loo († 1912) en G. van der
Broek († 1912).
De O.L.-Vrouwekapel van Barmhartigheid (tegenover Venloseweg 125), gelegen
ten oosten van Maasbree in het gehucht 't Rooth, is een in 1695 gestichte driezijdig
gesloten wegkapel met gezwenkte topgevel.

Maasniel
(gemeente Roermond)
Dorp, ontstaan nabij de Maasnielder beek en in 943 voor het eerst vermeld. De
parochie werd in 1298 gesticht en behoorde oorspronkelijk tot de heerlijkheid
Daelenbroek en na 1716 tot het Oostenrijks Overkwartier. In 1960 kwam Maasniel
bij Roermond, waarna beide kernen aan elkaar zijn gegroeid.
De R.K. St.-Laurentiuskerk (Raadhuisstraat 19) is een driebeukige kruisbasiliek
met recht gesloten koor, vieringtoren en een westtoren met achtkantige lantaarn. De
oorspronkelijke kleine romaanse kerk ter plaatse werd in 1755 vervangen. Tegen de
oude toren verrees in 1880-'81 een neogotische kerk, die in 1945 onherstelbaar werd
beschadigd. De huidige kerk in traditionalistische vormen kwam in 1950-'51 tot stand
naar ontwerp van J. Franssen; de toren werd in 1954 afgebouwd. De
aardbevingsschade uit 1992 is in 1993-'94 hersteld.
De pastorie (Pastoor Ramakersstraat 9) is een fors tweelaags pand met hardstenen
vensteromlijstingen en de jaartalankers ‘1768’. Het interieur bevat een
schoorsteenmantel en stucplafond in Lodewijk XV-stijl.
Het voorm. R.K. St.-Luciaklooster (Dominicushof 3) is een tweelaags
liefdesgesticht met middenrisaliet en neoclassicistische details. Het werd in 1913
gebouwd voor de Zusters der Goddelijke Voorzienigheid en behoort sinds 1965 tot
de Orde van Don Bosco. De aangebouwde drieklassige gangschool (Dominicushof
5) dateert uit 1918.
Het voorm. raadhuis (Raadhuisstraat 21) is een traditionalistisch tweelaags pand
met hardstenen balkon, gebouwd in 1936 naar plannen van F. Dupont.
Het voorm. Groene Kruisgebouw (Wilhelminalaan 9), opgetrokken rond 1950
in traditionalistische stijl, is een karakteristiek voorbeeld van dit gebouwtype.
Huis De Thooren (Eiermarkt 23-25) werd in de 15de eeuw gesticht en ligt op een
oorspronkelijk omgracht terrein. Het rijzige onderkelderde hoofdgebouw heeft
mogelijk een 15de-eeuwse kern op vierkante grondslag. De huidige rechthoekige
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vorm ontstond in de late 16de eeuw. Uit die tijd dateren ook de traptoren en de
gezwenkte topgevels met overhoekse pinakels.
Woonhuizen. Het diepe dubbelpand Pastoor Ramakersstraat 10-12 heeft één
puntgevel en is voorzien van de jaartalankers ‘1728’. Uit de 20ste

Maasniel, Groene Kruisgebouw

Maasniel, Huis de Thooren

eeuw dateren het herenhuis Eiermarkt 4 (1908) met neorenaissance-details, het
zakelijk-expressionistische huis De Berkenhof (Wilhelminalaan 86; circa 1933) en
de traditionalistisch vormgegeven villa Avelengo (Wilhelminalaan 84; circa 1950)
met houten geveltoppen.
De boerderij Beekweg 1 is een gaaf voorbeeld van een tweedelige gesloten hoeve.
De haaks op de straat staande woonvleugel draagt de jaartalankers ‘1730’.
De wegkapel aan de Raadhuisstraat (bij nummer 40) is een kleine neogotische
kapel uit circa 1900.
Huis De Tegelarije (Elmpterweg 55), gelegen ten noordoosten van Maasniel, is
een gedeeltelijk omgracht U-vormig edelmanshuis. Het oudst is de 17de-eeuwse
drielaags toren met 18de-eeuws helmdak. De zuidvleugel is waarschijnlijk
18de-eeuws. In de 19de eeuw zijn bedrijfsgebouwen toegevoegd en is het complex
een hoeve geworden.
De R.K. St.-Josephkerk te Leeuwen (Burg. Th. Wackersstraat 56), gelegen ten
noordwesten van Maasniel, is een zaalkerk met recht gesloten koor, voorzien van
een koortoren met tentdak. De kerk werd in 1947-'48 in traditionalistische vormen
gebouwd naar plannen van J. Bongaerts ter plaatse van een voorganger uit 1922-'23.
Asenray. Dit dorp ten oosten van Maasniel wordt voor het eerst vermeld in 1267.
De R.K. St.-Josephschool (Kerkstraat 12) is een vierklassige middengangschool met
aangebouwde onder-
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wijzerswoning, gebouwd als openbare lagere school. Een neorenaissance-cartouche
vermeldt het bouwjaar ‘1903’. De R.K. kerk O.L. Vrouwe van Goede Raad en
St.-Joseph (Kerkstraat 7) is een driebeukige kruiskerk met terzijde staande toren,
gebouwd in 1932 naar een ontwerp van J. Franssen in traditionalistische stijl met
neogotische details. De in 1945 opgelopen oorlogsschade heeft men in 1947-'48
hersteld.

Maastricht
Hoofdstad van de provincie. In de Romeinse tijd ontstond op de westelijke Maasoever
een nederzetting bij de plaats waar de weg van Tongeren naar Keulen (Trajectam ad
Mosam) de Maas kruiste. Deze weg volgde ongeveer het tracé Brusselsestraat,
Vrijthof (noordzijde), Grote Staat, om ten oosten van de

Maastricht, Binnenstad vanuit het zuidwesten

Kleine Staat naar het zuiden af te buigen en via de huidige Havenstraat met een knik
bij de Plankstraat, via de Eksterstraat de rivier te bereiken bij een brug uit de tweede
helft van de eerste eeuw. Behalve deze nederzetting op de westelijke oever ontstond
ook op de oostelijke oever van de Maas een ‘vicus’ (wijk), ter plaatse van het
tegenwoordige stadsdeel Wyck. Beide nederzettingen werden in de tweede helft van
de 3de eeuw verwoest bij invallen van de Franken. Op de westoever bouwde men
in het tweede kwart van de 4de eeuw een ommuurde versterking. Deze omvatte
ongeveer het gebied tussen O.L.-Vrouweplein, Havenstraat, Morenstraat, Eikelstraat,
Houtmaas-Het Bat en Graanmarkt. In het Stokstraatkwartier is de plaats van een
teruggevonden Romeins badhuis aangegeven (plein Op de Thermen) en in de
Museumkelder Derlon aan het O.L.-Vrouweplein zijn funderingsresten van het
castellum te zien en restanten van een Jupitertempel. Ook na de Romeinse tijd bleef
de nederzetting bewoond. Op een sinds de 3de eeuw in gebruik zijnde begraafplaats
ten westen van de toenmalige bebouwing werd de in Maastricht overleden St. Servaas
(† 384) ter aarde besteld. Nadat de zetel van het bisdom vanuit Tongeren naar
Maastricht was verplaatst liet bisschop Monulfus in de 6de eeuw bij de grafkelder
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van St. Servaas een kerk bouwen; de voorloper van de huidige St.-Servaaskerk. De
bisschoppelijke kerk zal in die tijd binnen het castellum hebben gelegen, vermoedelijk
ter plaatse van de latere O.L.-Vrouwekerk. Ook nadat de zetel van het bisdom begin
8ste eeuw was overgebracht naar Luik, bleef de nederzetting zich ontwikkelen. De
versterking, die aan
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Maastricht, Binnenstad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

R.K. St.-Servaasbasiliek (zie p. 196)
R.K.O.L.-Vrouwebasiliek (p. 201)
Dominicanenkerk (p. 203)
Minderbroederskerk (p. 204)
(Herv.) Janskerk (p. 204)
R.K. St.-Mathiaskerk (p. 205)
St.-Andrieskapel (p. 206)
Kruisherenklooster (p. 206)
klooster van de Nieuwenhof (p. 207)
Cellebroederskapel (p. 207)
Jezuïetenkerk (p. 207)
Faliezustersklooster (p. 207)
Augustijnenkerk (p. 207)
Grauwzustersklooster (p. 208)
Evang. Luth. kerk (p. 208)
Capucijnenkerk (p. 208)
Bonnefantenklooster (p. 208)
klooster Calveriënberg (p. 208)
(tweede) Minderbroedersklooster (p. 208)
Waalse kerk (p. 209)
Synagoge (p. 209)
R.K. St.-Martinuskerk (p. 209)
R.K. St.-Lambertuskerk (p. 209)
klooster van de Zusters onder de Bogen (p. 211)
klooster De Beyart (p. 212)
R.K. St.-Aloysiusschool (p. 212)
R.K. St.-Servatiusschool (p. 212)
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

kloosterkapel zusters ursulinen (p. 212)
lagere meisjesschool (p. 213)
kweekschool zusters ursulinen (p. 213)
Lyceum Stella Maris (p. 213)
Refugie van Hocht (p. 213)
Jezuïetenklooster (p. 213)
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R.K. weeshuis (p. 214)
Geref. weeshuis (p. 214)
St.-Gillishospitaal (p. 214)
St.-Maartenshofje (p. 214)
Armenhuis (p. 215)
Jeker- of Maaspunttoren (p. 215)
Helpoort (p. 215)
Pater Vincktoren (p. 215)
waterpoort De Reek (p. 216)
rondeel De Vijf Koppen (p. 216)
rondeel Haet ende Nijt (p. 216)
Poort Waerachtig (p. 216)
Waterpoort (p. 216)
Maaspunttoren (p. 216)
Recentoren (p. 216)
bastion Waldeck (p. 216)
Hoge Fronten (p. 217)
fort Willem I (p. 217)
Dinghuis (p. 217)
Spaans Gouvernement (p. 217)
Stadhuis (p. 218)
Wolwaag (p. 219)
Commandement (p. 220)
Hoofdwacht (p. 220)
Dragonderwacht (p. 220)
wachthuis Graanmarkt (p. 220)
wachthuis Tongersestraat (p. 220)
wachthuis St.-Pieterstraat (p. 220)
Tapijnkazerne (p. 220)
De Posthoorn (p. 220)
postkantoor annex politiebureau van Wyck (p. 220)
hoofdpostkantoor (p. 221)
Gouvernementsgebouw (p. 221)
Latijnse School (p. 221)
Ambachtsschool (p. 221)
Suringarschool (p. 221)
Generaalshuis (p. 232)
bank van de Gelderse Credietvereeniging (p. 239)
filiaal Nederlandsche Bank (p. 239)
herberg In den Gouden Leeuw (p. 239)
logement Du Levrier (p. 240)
café Victoria (p. 240)
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hotel Beaumont (p. 240)
hotel De l'Empereur (p. 240)
café-restaurant Dominicain (p. 240)
hotel Du Casque (p. 240)
café De Poort (p. 240)
café In den Vogel Struys (p. 240)
Groote Sociëteit (p. 240)
sociëteit Momus (p. 240)
sociëteitsgebouw De Stuers (p. 241)
brouwerij De Keizer (p. 241)
brouwerij De Ridder (p. 241)
aardewerkfabriek De Sphinx (p. 241)
bisquithal Société Céramique (p. 241)
Wiebengahal (p. 241)
papierfabriek Lhoëst-Weustenraad & Cie. (p. 241)
Bisschopsmolen (p. 241)
Leeuwenmolen (p. 242)
molen De Vijf Koppen (p. 242)
papiermolen De Ancker (p. 242)
watermolen De Reek (p. 242)
pakhuis van het Maastrichts Veem (p. 243)
Tramstation (p. 243)
Station (p. 243)

belang had ingeboet na het vertrek van de bisschop, verviel echter geleidelijk. Eind
8ste eeuw stichtte men te Wyck een aan St. Martinus gewijde kerk. De Servaaskerk
werd vernieuwd en groeide uit tot een abdij. De hertogen van Lotharingen
begunstigden de abdij vanaf de 9de eeuw en bouwden in de 10de eeuw een palts aan
de noordzijde van het Vrijthof (achter het huidige Generaalshuis).
Vanaf de tweede helft van de 10de eeuw stimuleerden de Duitse keizers de verdere
ontwikkeling van de St.-Servaaskerk. Deze werd verheven tot rijkskapittelkerk en
beleefde vanaf circa 1000 een monumentale herbouw. Vrijwel gelijktijdig hiermee
werd de O.L-Vrouwekerk verheven tot kapittelkerk en vergroot. De parochiale functie
van deze twee kerken ging uiteindelijk over naar nieuwe, naastgelegen parochiekerken,
de St.-Janskerk (circa 1200) en de St.-Nicolaaskerk (circa 1340).
Waarschijnlijk heeft de prins-bisschop van Luik in de Karolingische tijd belangrijke
rechten in de stad weten te verwerven. Toen de hertog van Brabant in 1204 de
bestaande rechten van de Duitse keizer in Maastricht overnam, ontstond er een
conflict. De in de praktijk al lang bestaande tweeherigheid van Maastricht werd
uiteindelijk in 1284 formeel geregeld met de zogeheten ‘Alde Caerte’. De rechtspraak
was strikt gescheiden, maar in bestuurlijke zaken werkten de beide landsheren
gewoonlijk nauw samen. De autonomie van de kapittels van St.-Servaas en
O.L.-Vrouwe in de immuniteiten bij hun kerken compliceerde nog de
machtsverhoudingen. Daarbij kwam dat een deel van het zuidwestelijke stadsgebied
onder het graafschap Vroenhof viel, een leengoed van de Brabantse hertog. De rechten
van de Brabantse hertogen werden later overgenomen door de Bourgondiërs en
vervolgens door de Habsburgers.
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Maastricht functioneerde in de vroege middeleeuwen waarschijnlijk al als een
stad, maar een duidelijke stedelijke status met vrije burgers laat zich eerst docu-
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menteren in de 13de eeuw. De palts bij het Vrijthof werd toen afgebroken en in 1243
is er sprake van een ‘domus communitatis’ aan de Kersenmarkt. In de tweede helft
van de 14de eeuw verschoof het bestuurlijk centrum naar de St.-Jorisstraat (nu Grote
Staat), waar vanaf 1379 het raadhuis was gevestigd in het huis ‘De Lanscroon’, en
waaraan later het buurpand ‘De Liebaert’ werd toegevoegd (ter plaatse van de huidige
V&D). De hooggerechten betrokken in 1377 het vlakbij gelegen huis ‘De Mayo’ aan
de Kleine Staat. Het hier gevestigde Dinghuis kreeg rond 1473 de huidige vorm.
Hertog Hendrik I van Brabant gaf in 1229 toestemming voor het bouwen van een
stadsmuur, nadat rond 1200 al een eerste aarden omwalling was opgeworpen. Deze
in de loop van de 13de eeuw voltooide - vrij goed behouden - stadsmuur loopt met
een grote boog rond de oudste stadskern; vanaf de Maas via Lang Grachtje en Klein
Grachtje naar de Ezelmarkt en dan ten westen van het St.-Servaasklooster en via
Grote Gracht en Kleine Gracht terug naar de rivier. Rond 1300 bestond er echter
buiten de muur langs de uitvalswegen al een zodanige voorstedelijke bebouwing dat
een forse stadsuitleg noodzakelijk was, waarbij het stadsoppervlak werd
verdrievoudigd. De nieuwe stadsmuur - waarvan het tracé min of meer herkenbaar
is aan de vorm van de 19de-eeuwse singels - was rond 1380 gevorderd tot de
Maastrichter Grachtstraat, om daarna verder noordelijk verlegd te worden zodat ook
het klooster van de Antonieten en de commanderij van de Duitse orde binnen de
muur kwamen. Pas eind 14de of begin 15de eeuw was die ommuring geheel gereed.
Een in 1486 ten zuiden van de Helpoort toegevoegd gebied (Nieuwstad) kreeg rond
1515 een versterking met muren en twee rondelen.
De stad kreeg een vrij grillig stratenpatroon, vooral aan de zuidzijde in het binnen
de ommuring opgenomen stroomgebied van de Jeker. Een meer regelmatige structuur
kreeg het handelsgebied langs de rivier vanaf de Muntstraat, Kleine Staat en
Wolfstraat met verbindingsstraten en -stegen naar de kades bij de rivier. Nadat in
1275 de oude houten brug in het verlengde van de Eksterstraat was ingestort, werd
tussen 1280 en 1298 een stenen brug - de Servaasbrug - geslagen tussen de huidige
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Maastrichter- en Wycker Brugstraat. De verplaatsing is tekenend voor de verschuiving
van het stadshart in noordelijke richting. De rivieroever van Wyck lag oorspronkelijk
iets westelijker, maar schoof door uitslijting op, totdat ze met de bouw van de
stadsmuur van Wyck in de 14de eeuw werd gefixeerd. In Wyck was de kade vanaf
de parallel aan de rivier lopende Rechtstraat via diverse stegen bereikbaar. De
Hoogbrugstraat vormde het begin van de weg richting Aken, de Rechtstraat sloot
aan op de weg naar Keulen via het Geuldal.
Vroege kloostervestigingen in de stad waren het wittevrouwenklooster in de 11de
eeuw en het dominicanenklooster en het minderbroederklooster in de 13de eeuw. In
de late middeleeuwen volgden in het ruim opgezette gebied van de stadsuitleg
verschillende kloostervestigingen. Met hun grote ommuurde terreinen vormden zij
enclaves tussen de bebouwing langs de uitvalswegen (Boschstraat, Capucijnenstraat,
Brusselsestraat en Tongersestraat). Maastricht groeide in de middeleeuwen uit tot
een belangrijk religieus centrum en ook na de middeleeuwen vestigden zich er nog
verschillende nieuwe kloosters; in 1632 telde de stad twintig kloosters en conventen.
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd de stad in 1579 ingenomen door Spaanse
troepen onder bevel van de hertog van Parma en vervolgens in 1632 door een Staats
leger onder leiding van prins Frederik Hendrik. Na die laatste inname traden de
Staten-Generaal van de Republiek der Verenigde Nederlanden in de rechten van de
Habsburgers. De protestanten

Maastricht, Stadsplattegrond uit de tweede helft van de 16de eeuw
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vorderden de St.-Janskerk en de St.-Mathiaskerk en enkele katholieke gebouwen
kregen een nieuwe bestemming, zoals het tot arsenaal, hospitaal en weeshuis
omgevormde minderbroederklooster. Er vestigden zich echter ook nog nieuwe
kloosters, zoals het augustijnenklooster (1659).
Het oorspronkelijk laaggelegen en drassige Vrijthof had vanaf de late middeleeuwen
niet langer de functie van begraafplaats, maar diende na ophogingen als plein. Midden
17de-eeuw kreeg de stad er een groot plein bij rond het toen nieuw gebouwde stadhuis
(1659-'64). De sloop van de in onbruik geraakte Lakenhal en een diagonaal daarlangs
lopend gedeelte van de 13de-eeuwse stadsmuur maakte het samenvoegen van de
Zaterdagsmarkt en Houtmarkt mogelijk. Door de bouw van het nieuwe stadhuis
verloren het Dinghuis en het oude raadhuis hun functie. De stad onderging in de 17de
en 18de eeuw nog meer infrastructurele ingrepen. Rond 1640 werd de Vismarkt (nu
Vissersmaas) richting rivier uitgebreid. De later langs de Maas aangelegde ‘Groene
Plaetsche’, een promenade of paradeplaats met linden,

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

195
vormde de aanzet tot het in 1837 ingerichte stadspark. Na de opheffing van het
jezuïetenklooster (1773) nam de stad het kloosterterrein over. Rond 1787 werd het
straatje Achter de Comedie aangelegd rond de tot schouwburg omgevormde
jezuïetenkerk. Tussen Bredestraat en Achter het Vleeshuis ontstond de Heerenstraat
(nu Minckelersstraat). Verder liet de overheid overal in de stad de rooilijnen van de
straten recht trekken - de Kleine Looiersstraat (bij nr. 8) is een voorbeeld waar dit
niet is gebeurd - en bevorderde zij de bouw van rechtopgaande gevels zonder
uitkragingen. Mede dankzij overheidsmaatregelen kwam de verstening van de
vakwerkhuizen en de houten gevels langzamerhand op gang. Het huidige stadsaanzicht
van Maastricht kreeg vooral in de 17de en 18de eeuw gestalte.
Als meest zuidelijke vesting van de Republiek was Maastricht van groot strategisch
belang. Tussen 1632 en 1645 werden nieuwe vestingwerken opgeworpen buiten de
middeleeuwse stadsmuur. Gebleken gebreken bij de belegering en inname van
Maastricht door Franse troepen in 1673 vormden de aanleiding voor de aanleg van
nieuwe verdedigingswerken aan de westzijde van de stad. Op de St.-Pietersberg
verrees bovendien het fort St. Pieter (1702). In 1748, tijdens de Oostenrijkse
Successieoorlog, werd de stad opnieuw door de Fransen ingenomen en bezet gehouden
tot 1749. Dit was de aanleiding voor vernieuwingen die uiteindelijk resulteerden in
de reorganisatie van de vestingwerken tot de zogeheten Linie van Dumoulin
(1772-'77). Het resultaat was een indrukwekkende verdedigingsgordel met een
uitgebreid onderaards gangenstelsel. Ook Wyck kreeg in de 18de eeuw nieuwe
verdedigingswerken, waaronder het bastion Randwyck (1742). Toch kon ook dit
alles de inname van de stad in 1794 door - opnieuw - Franse troepen niet voorkomen.
Deze inname had grote gevolgen. De tweeherigheid van de stad kwam tot een
einde en Maastricht werd hoofdstad van het nieuwe Departement van de Nedermaas
(tot 1815). Verder werden de meeste kloosters opgeheven (1796) en de bezittingen
onteigend. Men brak enkele religieuze gebouwen af, waaronder het

Maastricht, Kanaal Maastricht-Luik nabij de augustijnenkerk

wittevrouwenklooster, maar de meeste kregen nieuwe, particuliere of openbare
bestemmingen. Na het vertrek van de Fransen was de afscheiding van België van
groot belang voor Maastricht. Tussen 1830 en 1839 was de stad een Nederlandse
enclave op Belgisch grondgebied. Van de nieuw gevormde provincie Limburg werd
Maastricht de hoofdstad. Begin 19de eeuw werden de laatste grote wijzigingen aan
de vestingwerken uitgevoerd, zoals de aanleg van de Nieuwe Bossche Fronten
(1816-'20) aan de noordzijde van de stad en de bouw van het fort Willem I (1818)
op de Caberg. Langs de in 1811 voltooide nieuwe weg naar Tongeren werd een grote
Alg. begraafplaats ingericht. Verder vonden enkele kleine ingrepen plaats in de
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binnenstad. Het Vrijthof kreeg een strakker oostfront door de sloop van het
vooruitstekende St.-Servaasgasthuis (1821) en bij de O.L.-Vrouwekerk leidde de
ruiming van het kerkhof en de sloop van de naastgelegen St.-Nicolaaskerk in 1838
tot de vorming van het huidige O.L.-Vrouweplein.
Fundamenteel voor de ontwikkeling van de stad was de aanleg van het Bassin in
1826 als binnenhaven aan de vanaf 's-Hertogenbosch gegraven Zuid-Willemsvaart
(1823-'26). De omgeving van Bassin en Boschstraat werd het centrum van de zeer
vroege en ingrijpende industriële ontwikkeling van Maastricht. Aan de Boschstraat
legde Petrus Regout in 1836 de basis voor de aardewerkfabriek Sphinx, waarvan het
in de loop van de tijd sterk vergrote fabriekscomplex nog steeds de omgeving
domineert.
Omdat de Maas niet altijd even goed bevaarbaar was, werd in 1848-'50 vanaf het
Bassin een nieuw kanaal naar Luik gegraven. Dit kanaal kreeg een krappe passage
langs de oostflank van de binnenstad, waarbij de oostzijde van de Bokstraat geheel
moest worden gesloopt en de stad dus een nieuw rivierfront kreeg (Kesselskade).
Aan de Wyckse zijde kreeg Maastricht in 1853 een eerste spoorverbinding naar Aken.
Daarna volgden spoorverbindingen naar Hasselt (1856), Luik (1861) en Venlo (1865).
Ten behoeve van de spoorlijn richting Hasselt bouwde men in 1856 een spoorbrug
over de Maas en bij de Boschpoort een station (1862). Het goederenstation bij de
Statensingel volgde in 1903.
Van groot belang voor de ruimtelijke ontwikkeling van Maastricht was de opheffing
van de vestingfunctie in 1867, waarna vrijwel alle poorten - de 13de-eeuwse Helpoort
uitgezonderd - en grote delen van de 17de- en 18de-eeuwse vestingwerken werden
gesloopt. Op basis van plannen van F.W. van Gendt (1872) kreeg de stad ter plaatse
van de oude vestingwerken een singel met ronde pleinen bij de uitvalswegen. De
bebouwing langs de Hertogsingel en de Statensingel kwam deels tussen 1892 en
1903 en deels rond 1930 (oostzijde Hertogsingel) tot stand. Aan het Emmaplein,
kwam het
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beginpunt te liggen van de (opgeheven) tramverbindingen naar Glons en Maaseik
en hier verrees een eerste nieuwe kerk buiten de vesting: de St.-Lambertuskerk (1916).
Het gedeelte van de Prins Bisschopsingel tussen St.-Hubertuslaan en Tongerseplein
werd eerst rond 1915 gerealiseerd. Verder transformeerde men het laaggelegen terrein
in het stroomgebied van de Jeker ten zuiden van de stad vanaf 1886 in een park,
waaraan begin 20ste eeuw het Aldenhofpark werd toegevoegd. Ten zuiden van deze
groene zone kwam tussen 1887 en 1913 de wijk Villapark tot stand naar plannen van
stadsarchitect W.J. Brender à Brandis. Deze wijk werd ontsloten via de Begijnenstraat
en een nieuwe neogotische poort (1888) in de oude stadsmuur. Belangrijke ingrepen
in de binnenstad aan het eind van de 19de eeuw waren de verbreding van de
Maastrichter Brugstraat (1877-'78) en de demping van de middentak van de Jeker
door de Grote en de Kleine Looiersstraat (1897-'99). Buiten de Wyckse vestingwerken
verrezen de eerste, vanwege het schootsveld in vakwerkbouw uitgevoerde, stations
voor de lijnen naar Aken en Hasselt. Ter verbetering van de verbinding tussen deze
stations en de binnenstad werd vanaf 1882 de Wyckse Brugstraat verbreed (vanaf
de Rechtstraat) en de Stationsstraat aangelegd. Het aan het einde van deze doorbraak
(de Percée) geprojecteerde nieuwe station kon pas in 1915 worden voltooid. Tussen
de oude voorstad en het spoor kwam, grotendeels naar plannen van Brender à Brandis,
een nieuwe wijk tot ontwikkeling met ter plaatse van de afgegraven vestinggordel
de Wilhelminasingel (1899-1901; zuidelijke deel 1915-'25). Bij Wyck vestigde zich
veel industrie, zoals de aardewerkfabrieken van de Société Céramique (1851-1963)
en Mosa (1883), de Zinkwitfabriek (1880-1944) en de glasfabriek Stella (1902).
In het begin van de 20ste eeuw voerden de nieuwe Maastrichtse
woningbouwverenigingen diverse sociale woningbouwprojecten uit, bijvoorbeeld
ten westen van de Hertogsingel, ten noorden van Wyck (St.-Maartenspoort) en bij
de Zuid-Willemsvaart (Bosscherveld). Het grondgebied van de gemeente Maastricht
werd in de 20ste eeuw flink uitgebreid, in 1920 met het gebied van de gemeente
St.-Pieter en Oud-Vroenhoven en in 1970 met de toevoeging van Heugem (gemeente
Gronsveld) en Limmel (gemeente Meerssen) en de gemeenten Heer, Amby, Itteren
en Borgharen. Op dit grondgebied realiseerde men het grootste deel van de
na-oorlogse uitbreiding van Maastricht. Binnen de huidige bebouwde kom zijn nog
verschillende restanten van de geïncorporeerde oude dorpskernen herkenbaar. Voor
de verbetering van de verbinding met de oostelijke buitenwijken heeft men in 1962
onder het stationsemplacement een verkeerstunnel aangelegd naar de Scharnerweg.
In de Tweede Wereldoorlog werden de oude Servaasbrug, de kort tevoren
gebouwde Wilhelminabrug en de 19de-eeuwse spoorbrug grotendeels verwoest. De
Servaasbrug heeft men hersteld en verbreed, de spoorbrug en de Wilhelminabrug
geheel vernieuwd. Voor de aanleg van de rondweg rond het oude stadscentrum
kwamen later nog twee nieuwe verkeersbruggen gereed: aan de zuidzijde de John F.
Kennedybrug (1968) en ter hoogte van Limmel de Noordbrug (1984). Door de
demping van het kanaal naar Luik in 1963 ontstond de huidige Maasboulevard.
Voor de aanleg van de oprit van de nieuwe Wilhelminabrug (1930-'32) was een
brede doorbraak nodig in de bebouwing ten oosten van de Markt. De hier aangelegde
Stadhuisstraat kreeg rond 1960 een grootschalige kantoorbebouwing. Ook de
modernisering van het winkelgebied leidde tot enkele stadsbeeldverstorende ingrepen,
zoals het winkelcentrum Entre Deux aan de Helmstraat en de nieuwe vleugel van
V&D aan de Kleine Staat (beide circa 1969). Het Vrijthof kreeg bij een herinrichting
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een ondergrondse parkeergarage (1972). Er werden verschillende
stadsvernieuwingsprojecten uitgevoerd, zoals de ingrijpende restauratie en renovatie
van het Stokstraatkwartier (1957-'73), de saneringen van het Boschstraatkwartier
(1960-'76) en het Bassin (circa 1978) en het herstel van de Rechtstraat en
Hoogbrugstraat te Wyck (circa 1980). Meer recent zijn de stadsvernieuwingsprojecten
Misericordeterrein (circa 1989), Herdenkingsplein (1990-'95), Hoogfrankrijk
(1993-'94) en Staarzaal (circa 1999).
Ten zuiden van Wyck kwam het nieuwe Gouvernementsgebouw (1978-'85) tot
stand in de uiterwaarden van de Maas. Tussen dit complex en de oude bebouwing
van Wyck wordt sinds 1987 gewerkt aan het grootschalige stadsvernieuwingsproject
Céramique. Daar zijn op de plaats van de vroegere industriële bebouwing niet alleen
nieuwe woningen en kantoren gebouwd, maar ook een bibliotheek en het nieuwe
Bonnefantenmuseum (1990-'95). De opvallende cilindrische toren van dit door A.
Rossi ontworpen gebouw vormt de blikvanger van dit vernieuwde stadsdeel.
De R.K. St.-Servaasbasiliek (Keizer Karelplein 6) [1] is een imposante,
grotendeels in kolenzandsteen opgetrokken, driebeukige kruisbasiliek voorzien van
een rond gesloten koorpartij met twee slanke koortorens van vijf geledingen met
tentdak. Verder heeft de kerk kapellenreeksen aan de noord- en de zuidzijde van het
schip, een groot portaal met voorhal aan de zuidwestzijde en een zeer fors westwerk
met twee torens voorzien van een bekroning met houten lantaarn en spits met
frontalen.
In de tweede helft van de 6de eeuw liet bisschop Monulfus bij het graf van St.
Servaas een eerste kerk bouwen, die in de 8ste eeuw door bisschop Gondulfus werd
vervangen door een nieuwe, driebeukige basilica. In die tijd is voor het eerst ook
sprake van een klooster. Wellicht nog eind 10de eeuw, maar in ieder geval begin
11de eeuw begon de bouw van opnieuw een volledig nieuwe kerk. Tussen circa 1000
en het midden van de 13de eeuw kreeg het huidige kerkgebouw zijn hoofdvorm in
ruwweg drie bouwcampagnes. Belangrijk was de steun van de Duitse keizers voor
deze campagnes tot aan de overname van de keizerlijke rechten door de Brabantse
hertog in 1204. De werkzaamheden kwamen tot stand onder supervisie van
opeenvolgende proosten: Geldulfus, Humbertus en Gerard van Are. De verbouwingen
waren het gevolg van het groeiend belang van het gebouw als grafkerk en
pelgrimskerk, maar ook van de functies als imperiale eigenkerk, kapittelkerk en
parochiekerk (tot circa 1200). Nadat in 1797 het kapittel van St. Servaas was
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Maastricht, R.K. St.-Servaasbasiliek, plattegrond

opgeheven, bestemde men de Servaaskerk in 1804 tot parochiekerk. Twee grote
restauraties hebben hun stempel op het gebouw gedrukt. Bij de tussen 1866 en 1900
uitgevoerde restauratie onder leiding van P.J.H. Cuypers werden veel van de na de
middeleeuwen aangebrachte wijzingen verwijderd. De neogotische toevoegingen
van Cuypers moesten echter weer grotendeels wijken bij de - vooral inwendig
ingrijpende - restauratie in 1981-'90, onder leiding van T. van Hoogevest en P. Satijn.
Het schip van de huidige kerk kwam tot stand bij de rond 1000 begonnen en rond
1039 voltooide bouwcampagne van proost Geldulfus. Middenschip en zijbeuken
worden gescheiden door bogen op vierkante pijlers met imposten. De vroeg-romaanse
nissengeleding van de buitengevels is nog herkenbaar boven de zijbeuken, maar de
vensters zijn in laat-gotische vormen gewijzigd. De vlakke houten zolderingen van
het schip werden in het tweede kwart van de 15de eeuw vervangen door mergelstenen
schipgewelven, aan de buitenzijde gestut door luchtbogen. Aan de zuidwestzijde van
het schip verrees begin 13de eeuw het vroeggotische Bergportaal. De overwelfde
voorhal van dit kerkportaal diende tevens als gerechtsplaats van het kapittel- en
proostgerecht. Het beeldhouwwerk in het boogveld boven de doorgang toont scènes
uit het leven van Maria. De vele beelden van het portaal stellen aartsvaderen, profeten,
heiligen en koningen voor. De zijwanden zijn voorzien van romaans aandoende
wandnissen met daarin heiligenbeelden en stenen met teksten. Bijzonder zijn de in
het portaal toegepaste zuiltjes van kalksinter (circa 1215). Bij de restauratie van het
portaal in 1883-'87 is het beeldhouwwerk voorzien van een neogotische polychromie
en heeft men een marmeren mozaïekvloer gelegd. Tegen de zijbeuken van het schip
bouwde men in de 14de en vooral in de

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

198

Maastricht, R.K. St.-Servaasbasiliek, Bergportaal (1994)

15de eeuw nog diverse aaneengesloten kapellen en naast het Bergportaal een
doopkapel.
Het huidige, recht gesloten transept met aan de oostzijde twee kapellen en twee
portalen kwam tot stand bij een bouwcampagne in de tweede helft van de 11de eeuw
onder leiding van proost Humbertus. Tot dezelfde bouwfase behoort de dubbelkapel
tegen het noordtransept. De als pendant van deze kapel tegen het zuidtransept
gebouwde kapel (Maternuskapel) viel begin 19de eeuw onder de slopershamer. Het
transept werd in het

Maastricht, R.K. St.-Servaasbasiliek, oostkoor (1994)

tweede kwart van de 15de eeuw verhoogd en voorzien van stenen gewelven. De
portalen aan de oostzijde van het transept zijn bij de laatste restauratie hersteld en
voorzien van nieuwe bronzen deuren.
Het oostkoor dateert in opzet uit de eerste helft van de 11de eeuw, maar kreeg bij
de bouwcampagne vanaf het derde kwart van de 12de eeuw onder supervisie van
proost Gerard van Are de huidige, sterk door de romaanse stijl van het Rijnland
beïnvloede, ronde sluiting en flankerende koortorens. De twee onderste gevelzones
van de apsis zijn geleed met rondbogige spaarvelden, de bovenste zone bestaat uit
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een dwerggalerij. De koorapsis en de koortorens zijn uitwendig bij de
Cuypers-restauratie nagenoeg geheel vernieuwd. Toen heeft men ook de puntgevel
boven de apsis in rode zandsteen herbouwd. Aan het Vrijthof bevinden zich ten
noorden van het koor de overblijfselen van de tussen 1463 en 1478 gebouwde
Koningskapel, gesticht door koning Lodewijk XI van Frankrijk. Van deze in 1804
gesloopte kapel resteren delen van de noordmuur (hersteld in 1902).
De kerk heeft vier ondergrondse ruimten of crypten. Onder het oostelijke deel van
het middenschip bevindt zich de zogeheten cella of grafkamer van St. Servaas. Ten
oosten hiervan ligt de ‘kleine crypt’, een restant van de verbindingsgang naar de
onder de verhoogde koorvloer gelegen
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Maastricht, R.K. St.-Servaasbasiliek, westwerk

oostcrypt. Deze drie ruimten horen alle bij de vroeg-11de-eeuwse kerk. Het oostcrypt
werd rond 1160 dichtgestort bij de verbouwing van de koorpartij, maar weer deels
uitgegraven en gereconstrueerd met graatgeweleven op pijlers met vlakke dekplaten
bij de 19de-eeuwse restauratie. Toen is ook de in 1812 afgebroken westcrypt uit de
11de of 12de eeuw herbouwd onder de verhoogde vieringvloer, met nieuwe
graatgewelven en zuilen met kapitelen in romaanse vormen.
Het monumentale romaanse westwerk heeft een zware onderbouw met iets
vooruitstekend middendeel. De kern van deze onderbouw kwam waarschijnlijk al
tot stand in de eerste helft van de 11de eeuw, maar kreeg zijn huidige vorm bij de
ingrijpende vernieuwing in de tweede helft van de 12de eeuw. De drie, naar boven
toe in hoogte afnemende, gevelzones zijn voorzien van spaarvelden met rondbogen
en rondboogvensters met deelzuiltjes (bovenste zone). De in laatromaanse vormen
uitgevoerde noord- en zuidtoren verrezen in de loop van de 13de eeuw. De huidige
bekroningen

Maastricht, R.K. St.-Servaasbasiliek, interieur schip (1992)

dateren uit de 19de eeuw. Op het middenblok werd rond 1566 een middentoren
gebouwd, die in 1768-'70 in barokke vormen werd vernieuwd. In 1888-'90 volgde
vervanging door een toren in neogotische vormen. Deze heeft men, na een brand in
1955, uiteindelijk gesloopt bij de laatste restauratie. In de noordtoren hangt een nieuw
carillon.
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Het westwerk bevat een driebeukig westkoor, dat iets boven het niveau van het
schip van de kerk ligt en dat aan drie zijden wordt omgeven door nevenruimten en
daarboven galerijen. Vanaf de westgalerij kon de keizer de mis in het westkoor
bijwonen. De op de noordgalerij ingerichte kapelruimte met apsis stond ten dienste
van de proost. Midden boven het westkoor bevindt zich de zogeheten Keizerzaal.
Het op trompen geplaatste koepelgewelf van het centrale gedeelte werd na 1200
voltooid. De zaal was oorspronkelijk naar het middenschip geopend, maar werd
daarvan afgesloten in de 15de eeuw toen het schip stenen gewelven kreeg. De
flankerende nevenruimten met houten zolderingen vormen de basis voor de na 1200
opgetrokken noord- en zuidtoren van het westwerk. De arcaden met middenzuil aan
de noord- en de zuidkant van de koepel zijn bij de 19de-eeuwse restauratie
aangebracht in verband met de bouw van de neogotische middentoren.
Het interieur wordt gedekt door achtdelige kruisgewelven (zijbeuken) en
netgewelven (middenschip), waarvoor men de oude pijlers heeft voorzien van
halfzuiltjes en schalkenbundels met gebeeldhouwde kapitelen. Het transept heeft
netgewelven, de viering een groot stergewelf. Bij het met graatgewelven gedekte
westkoor zijn de galerijen voorzien van zuilen met rijk gebeeldhouwde kapitelen.
Deze later vergulde kapitelen tonen onder meer fabeldieren en voorstellingen over
de strijd tussen goed en kwaad. Bij de laatste restauratie zijn de 19de-eeuwse
neogotische schilderingen verwijderd en de 15de-eeuwse decoratieve
gewelfschilderingen hersteld. De schilderingen van A. Klaesener op de triomfboog
en de koorgewelven (1860-'61) bevatten nog fragmenten van laatromaanse
schilderingen.
Op de grens van westkoor en schip staat een breed romaans retabel met daarop
een romaans mergelstenen dubbelreliëf (derde kwart 12de eeuw) met voorstellin-
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gen van een tronende Maria met Christuskind in een mandorla en daarboven een
tronende Christus die St. Pieter en St. Servaas zegent. Het geheel fungeerde als
Maria-altaar voor het westkoor. Tot de oudste inventaris behoren verder een
opgegraven pré-romaanse sculptuur met scènes uit het Nieuwe Testament (midden
8ste eeuw), een gerestaureerde ‘Sedes Sapientiae’ (circa 1300), enkele laat-gotische
beelden (circa 1500) en een koperen doopvont (15de eeuw; deksel uit 1908 door J.
Brom). Jongere inventarisstukken zijn onder meer zes biechtstoelen (derde kwart
17de eeuw), twee barokke monumenten van de hand van D.G. Bayer (1732), het
door W. Geefs vervaardigde natuurstenen beeld van Karel de Grote (1844) en een
neogotisch altaarciborium (circa 1900). Het centrale gedeelte van de orgelkast van
het hoofdorgel dateert uit circa 1800, de overige delen zijn in 1990 nieuw gemaakt
bij de restauratie van het instrument naar de midden-19de-eeuwse toestand.
In de kerk bevinden zich verschillende interessante sarcofagen en graftekens. De
cella bevat een (recent geplaatste) Frankische sarcofaag en in de kleine crypte staan
de sarcofagen van hertog Karel van Neder-Lotharingen († 991) en hertog Otto van
Lotharingen († 1006). Voor het Petrusaltaar in het westcrypt is een stenen sarcofaag
gebruikt, met daarop 16de- of 17de-eeuwse geschilderde voorstellingen van
bisschoppen, waaronder de bisschoppen Monulfus en Gondulfus. De 12de-eeuwse
sarcofaag van deze bisschoppen staat in de oostcrypt opgesteld op een neoromaans
voetstuk (1890). Onder de vloer van het schip ligt de rijk bewerkte sarcofaag met
loden grafkruis van proost Humbertus († 1086). Het classicistische marmeren
grafmonument voor graaf Herman Frederik van den Bergh († 1669) en zijn vrouw
Judoca Walburgis van Löwenstein Rochefort († 1683) is in 1805 overgebracht vanuit
de dominicanenkerk. Verder bevat de kerk diverse epitafen (16de-18de eeuw). De
kloostergang ten noorden van de kerk dateert in zijn huidige vorm uit de tweede helft
van de 15de eeuw. De met kruisribgewelven en stergewelven gedekte kloostergang
heeft aan de pandhofzijde spitsboogvensters met flamboyante gotische traceringen.
In de pandhof staat de ‘grameer’, een grote (gescheurde) klok uit 1515, gegoten door
Willem en Jaspar Moer. Een klein 12de-eeuws romaans portaal met voorhal ten
noorden van het westwerk geeft via een korte gang toegang tot de kloostergang.
Verder hebben de west- en de oostgang laat-12de-eeuwse portalen bij de noordbeuk
van de kerk. Het gebeeldhouwde timpaan van het romaanse portaal van de oostgang
toont een triomferende Christus in mandorla, geflankeerd door de symbolen van de
evangelisten en omgeven door Latijnse opschriften. De langs de zogeheten Lange
Gang gelegen westelijke kloostervleugel dateert uit de 12de of uit het begin van de
13de eeuw, maar is eind 19de eeuw vrijwel compleet herbouwd in mergel bij de
restauratie in
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Maastricht, R.K.O.L.-Vrouwebasiliek, westwerk

vroeg-gotische vormen onder leiding van J.Th.J. Cuypers (schatkamer, nu dagkapel)
en J.H.J. Kayser (kapittelzaal). Het in hardsteen uitgevoerde noordportaal aan het
Keizer Karelplein is in die tijd eveneens gereconstrueerd en weer van rijk
beeldhouwwerk voorzien. Ook is toen de naastgelegen neogotische kosterswoning
gebouwd. De voornamelijk in kolenzandsteen opgetrokken kloostervleugel langs de
noordelijke gang is mogelijk rond 1200 opgetrokken. Inwendig bleven twee
overwelfde kelders en delen van de middeleeuwse houtconstructies behouden. Ten
noorden van de noordvleugel ligt de ‘kleine oostvleugel’.
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Maastricht, R.K.O.L.-Vrouwebasiliek, plattegrond

Van de oostelijke kloostervleugel resteert alleen de westmuur, als onderdeel van de
kloostergang. Vanuit die gang is de in de voormalige dubbelkapel ingerichte
schatkamer toegankelijk.
Hier bewaart men een bijzondere collectie liturgische voorwerpen, waaronder de
beroemde ‘Noodkist van St. Servaas’ - een vergulde romaanse reliekschrijn (circa
1160) - en het verzilverde koperen borstbeeld van St. Servaas (eind 16de eeuw).
De R.K.O.L.-Vrouwebasiliek (O.L.-Vrouweplein 9) [2] is een grotendeels in
kolenzandsteen opgetrokken driebeukige, basilicale kruiskerk voorzien van een rond
gesloten kooromgang met galerij. Het koor wordt geflankeerd door twee gedrongen
torens voorzien van een stenen spits met frontalen en twee rond gesloten zijkapellen
van het transept. Verder heeft de kerk twee pseudotransepten en een zeer hoog en
massief westwerk tussen twee ronde traptorens met spits.
Op of nabij de plaats van de huidige kerk, die vanaf het begin van de 11de eeuw
tot stand is gekomen, moet een oudere kerk hebben gestaan, die als bisschopskerk
heeft gediend. De eerste vermelding van de kerk dateert uit de 9de eeuw. Vanaf de
11de eeuw tot 1797 was aan de O.L.-Vrouwekerk een kapittel verbonden. Bij de zeer
ingrijpende restauratie in 1887-1917, onder leiding van P.J.H. Cuypers en zijn zoon
J.Th.J. Cuypers, zijn vrijwel alle laat-gotische en renaissance-wijzigingen aan het
gebouw verwijderd en zijn enkele verdwenen romaanse delen gereconstrueerd. De
middeleeuwse bekappingen heeft men in 1965-'66 grotendeels vernieuwd.
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Maastricht, R.K.O.L.-Vrouwebasiliek, kloostergang

Het westwerk met crypt en westkoor dateert in aanleg vermoedelijk uit het begin
van de 11de eeuw. De versnijding halverwege het zeer gesloten muurwerk toont dat
de onderbouw in een tweede fase is verhoogd, waarschijnlijk in de 12de eeuw. In de
hoeken van het opgaand werk zijn enkele hergebruikte Romeinse natuursteenblokken
ingemetseld. De in mergel uitgevoerde, laatromaanse bovenbouw van het middenblok,
met spaarvelden en gekoppelde zuiltjes, dateert van een verbouwing eind 12de eeuw.
Zo ook de bovenbouw van de traptorens, bestaande uit vier lage, steeds verder
opengewerkte geledingen. Het westkoor, dat vanwege het onderliggende crypte hoger
ligt dan de kerkvloer, is met drie bogen op pijlers naar het schip geopend. Dat gold
ook voor de ruimte erboven, maar daar zijn de bogen later dichtgemetseld. De vanaf
dat vloerniveau tot in de bovenbouw doorgaande ruimte bevat een twintig meter
hoge klokkenstoel uit circa 1350 (d).
Van de 11de-eeuwse kerk die oorspronkelijk op het westwerk aansloot, resteren
na verbouwingen nog slechts kleine gedeelten bij het transept en de oostpartij. Het
huidige romaanse schip met twee pseudotransepten kwam in de tweede helft van de
12de eeuw tot stand. De gevelgeleding en detaillering zijn bij de 19de-eeuwse
restauratie in belangrijke mate gereconstrueerd. Het aan het westwerk grenzende
smalle pseudotransept bevat inwendig een naar het middenschip geopende galerij of
tribune. Vermoedelijk na een brand heeft men kort na 1325 het middenschip verhoogd
met een gevelzone met ronde vensters. Het transept werd in de tweede helft van de
12de eeuw vernieuwd en vergroot. De absidiolen van de transeptkapellen zijn
herbouwd bij de 19de-eeuwse restauratie. Bij de verbouw of het herstel na 1325 is
de oorspronkelijke lage vieringtoren gesloopt.
De vloer van viering en koor ligt hoger in verband met het onderliggende, uit twee
delen bestaande, crypt. Het westelijke, vierbeukige gedeelte is midden-12de-eeuws
en heeft ribloze mergelstenen kruisgewelven en middenzuilen voorzien van
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teerlingkapitelen met eenvoudige lijnpatronen. Uit die tijd zijn ook de in het crypt
aanwezige restanten van twee koortorens. Deze werden echter vervangen door de
huidige, verder uiteen staande, koortorens bij een planwijziging in het derde kwart
van de 12de eeuw, toen het oostelijke deel van het crypt werd gerealiseerd als een
halfronde ruimte met omgang. Het bovenliggende koor met omgang kwam
waarschijnlijk in het derde kwart van de 12de eeuw tot stand. De galerij boven de
omgang werd waarschijnlijk in een tweede fase rond 1220 gerealiseerd. Het koor
heeft de kap van het herstelwerk rond 1325 behouden. De kap boven de kooromgang
dateert uit circa 1436 (d). Bij de restauratie van Cuypers heeft de apsis een nieuwe
fundering en een nieuwe beklamping met kolenzandsteen gekregen. De
oorspronkelijke gevelgeleding met spaarvelden voorzien van rondbogen en colonetten
met kapitelen werd daarbij gereconstrueerd. De twee oorspronkelijk laat-12de-eeuwse
koortorens zijn toen vernieuwd en deels gereconstrueerd.
Het interieur wordt gedekt door diverse gewelftypen. Uit de 12de eeuw dateren
de ribloze kruisgewelven van het westkoor en het smalle pseudotransept evenals de
tongewelven van het brede pseudotransept en de halve koepelgewelven van de
zijbeuktraveeën en de koorapsis. De kruisgewelven van de kooromgang en de
bovenliggende galerij zijn bij
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de 19de-eeuwse restauratie vrijwel geheel vernieuwd. Tot een laat-15de-eeuwse
vernieuwing behoren de kruisgewelven van het transept en het stergewelf van de
viering. Het middenschip kreeg begin 18de eeuw de huidige bakstenen stergewelven
met mergelstenen ribben. De zuilen van omgang en galerij zijn opgebouwd met
afwisselend blokken zwarte kalksteen en grijze mergel. Bij de 19de-eeuwse restauratie
zijn ze echter zwart geverfd. Aan weerszijden van de middelste travee van de
koorsluiting zijn de ondersteuningen van de bogen uitgevoerd als een bundeling van
kleinere zuiltjes, waarvan de tussenkapitelen zijn voorzien van een dekplaat met
inscripties. De later vergulde, rijk gebeeldhouwde kapitelen zijn versierd met
voorstellingen uit het Oude Testament, uit de Bestiaria en verder met voorstellingen
van deugd en ondeugd, fabeldieren en grillig rankwerk. De bovengalerij heeft
eenvoudiger kapitelen met acanthusbladversiering.
Van de oude schilderingen resten alleen voorstellingen van St. Catharina van
Alexandrië (eerste helft 15de eeuw) en van St. Christoffel (1571) op twee schippijlers.
Tot de rijke kerkinventaris behoren onder meer enkele (nieuw gepolychromeerde)
laat-gotische beelden, een door meester Aert van Tricht gegoten koperen doopvont
(circa 1500), een rijk gesneden Lodewijk XIV-preekstoel (1721), een verguld
hoofdaltaar en vijf biechtstoelen (alle tweede helft 18de eeuw) en een communiebank
(eerste kwart 19de eeuw). Van het door A. Séverin gebouwde orgel uit 1652 resteert
de orgelkast met geschilderde vleugels (kast rugwerk uit 1984). Het instrument is in
de 19e eeuw ingrijpend verbouwd en in 1963 en 1984 gerestaureerd. De schatkamer
bezit een rijke collectie religieuze voorwerpen (11de-18de eeuw). Van de
laat-19de-eeuwse, neoromaanse inrichting resteren twee altaartombes en het
Anthoniusaltaar. In 1983 heeft men de bij de Cuypers-restauratie aangebrachte
schilderingen in (oost)crypt, kooromgang, transept en schip deels overgeschilderd.
De halve koepel in het koor heeft nog wel een grote schildering van een triomferende
Christus in mandorla, omringd door heiligen en engelen.
Aan de noordoostzijde van de kerk bevinden zich de sacristie, in feite de in
oorsprong 12de-eeuwse kapittelzaal, en de kleine 13de-eeuwse St.-Annakapel in
gotische vormen. Beide bouwdelen zijn bij de 19de-eeuwse restauratie vrijwel geheel
herbouwd. Het ingangsportaal naast het westwerk kwam begin 13de eeuw tot stand,
maar is in de 15de eeuw verbouwd en voorzien van een nieuwe gevel. Het
bovengedeelte daarvan is bij de Cuypers-restauratie geheel herbouwd. Toen zijn ook
van elders uit de kerk enkele romaanse mergelstenen reliëfs (late 12de eeuw) naar
dit bouwdeel verplaatst. Het betreft een voorstelling van de zegevierende Christus,
een voorstelling genaamd de ‘Eed op de relieken’ (afkomstig van een rechtstribune
tegen de koorapsis) en een reliëf met heilige bisschop (circa 1200). Verder is er een
12de-eeuwse latei met de afbeelding van een engel. In het verlengde van het
ingangsportaal en gekoppeld aan het begin van de westvleugel van de pandhof ligt
de 15de-eeuwse kapel van O.L. Vrouwe Sterre der Zee, genoemd naar het hier
opgestelde Mariabeeld (circa 1420).
De kloostergang aan de noordzijde van de kerk kwam midden 16de eeuw tot stand,
waarschijnlijk ter plaatse van een oudere pandhof, en is bij de 19de-eeuwse restauratie
in gotische vorm hersteld. De met kruisribgewelven overdekte kruisgang vertoont
rijke laat-gotische vormen. Tot circa twee meter hoogte is dit
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bouwdeel in hardsteen opgetrokken, de rest in mergel. Opmerkelijke zijn de
venstertraceringen (1558-'59), die versierd zijn met verschillende emblemen, zoals
de ‘perroen’ - het teken van de Luikse rechtsmacht - en de wapens van koning Philips
II en bisschop Robert van Bergen, de ster van de stad Maastricht en de Oostenrijkse
adelaar. In kerk en kruisgang bevinden zich enkele oude gedenkstenen en veel oude
grafzerken (13de-18de eeuw).
De voorm. dominicanenkerk (Dominikanerkerkstraat 1) [3] is een grotendeels
in mergel opgetrokken gotische kloosterkerk met een driebeukig basilicaal schip en
een vijfzijdig gesloten koor geflankeerd door een recht gesloten noordkapel met
verdieping en een driezijdig gesloten zuidkapel. Mogelijk vanaf 1267 begon de bouw
van het koor, waarvan de kapconstructie met voetravelingen en jukken dateert uit
circa 1277 (d). De in 1294 gewijde kerk bestond uit het koor en de twee oostelijke
schiptraveeën. De noordkapel of St.-Catharinakapel werd rond 1350 toegevoegd. In
de 14de eeuw kwamen de westelijke schiptraveeën tot stand, waarbij de noordelijk
zijbeuk mogelijk al rond 1335 was overkapt. Het met luchtbogen uitgevoerde
middenschip heeft een met schaargebinten, gordingen en middenstijl uitgevoerde
kap uit circa 1395 (d). De brede
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O.L.-Vrouwekapel aan de zuidzijde van het koor dateert uit het midden van de 15de
eeuw, en kreeg in 1617 de huidige driezijdige sluiting. De kerk is gerestaureerd in
1912-'17, onder leiding van W. Sprenger. Het interieur wordt gedekt door
kruisribgewelven met figuraal versierde sluitstenen; de zuidkapel bezit stergewelven.
De ronde hardstenen zuilen van het schip zijn voorzien van Maaskapitelen met
bladornament. De gewelven tonen de vage restanten van een beschildering met
voorstellingen van heiligen door Jan Vasoens (1619). In de noordbeuk bevindt zich
een nu vrijwel verdwenen schildering met voorstellingen uit het leven van Thomas
van Aquino (1337).
Van het bijbehorende klooster resteert zeer weinig. Aan de buitenzijde van de
noordkapel bij het koor zijn gewelfaanzetten zichtbaar van een aansluitende
zaalruimte. Verder is er een tussen 1660 en 1664 grotendeels in mergel opgetrokken
kloostergebouw met in- en uitgezwenkte topgevel en een classicistische hardstenen
poort met gebogen fronton en kwabwerk-ornamenten (1664). De gevel is gerestaureerd
in 1926. Het kleinere hardstenen poortje met bovenlicht in barokke vormen heeft
men in 1937 van elders overgebracht. De bakstenen westgevel heeft mergelstenen
decoratieve onderdelen en de jaartalankers ‘1663’.
De voorm. minderbroederskerk (Sint Pieterstraat 5) [4] is een driebeukige
basilicale kloosterkerk met vijfzijdig gesloten koor. De minderbroeders vestigden
zich in 1234 in Maastricht. De bouw van de huidige, vrijwel geheel in mergel
opgetrokken kerk begon eind 13de eeuw. Het koor en het meest oostelijke deel van
het schip kwamen begin 14de eeuw gereed en waren voorzien van stenen gewelven
en luchtbogen. De sporenkap met gestapelde jukken van het koor dateert uit circa
1305 (d). Het schip werd pas eind 14de eeuw voltooid en bij de bouw werden
13de-eeuwse hardstenen zuilen en kapitelen hergebruikt. De sporenkap van het schip,
met toegevoegde gordingen en een nokgording op geschoorde makelaars, dateert uit
circa 1392 (d). De gewelven van het schip werden vermoedelijk in de eerste helft
van de 15de eeuw geslagen, waarna (circa 1485) luchtbogen werden aangebracht.
Van 1640 tot 1867 was in de kerk een wapenarsenaal ondergebracht. De voor dit
arsenaal ingebouwde houten tussenvloeren werden verwijderd bij een ingrijpende
restauratie in 1877-'85, onder leiding van J. van Lokhorst, met P.J.H. Cuypers als
adviseur. Toen is ook de 17de-eeuwse lichtkoepel van de Mariakapel (zuidzijde koor)
gesloopt en vervangen door een gewelf in neogotische vormen. Sinds de restauratie
vormt de kerk onderdeel van het Rijksarchief. Het interieur wordt gedekt door
kruisribgewelven met gebeeldhouwde sluitstenen. De ronde hardstenen zuilen van
het schip zijn voorzien van Maaskapitelen met bladornament en hoekschalken. Er
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zijn enkele vroeg-16de-eeuwse schilderingen, waaronder een Annunciatie op de
scheidingsmuur (oksaal) tussen koor en schip. Tot de inventaris behoren een zwart
marmeren gedenksteen in maniëristische vormen voor de medicus en taalkundige
Johannes Goropius († 1572) en enkele gebeeldhouwde grafzerken. Van het
bijbehorende klooster, dat rond 1485 bestond uit drie vleugels om een pandhof met
kruisgang ten zuiden van de kerk, resteren alleen delen van de gevel van de
westvleugel en een gereconstrueerd fragment van de oostvleugel (zijgevel
Commandantswoning). Na de verbanning van de minderbroeders in 1638 werd het
kloostercomplex deels ingericht als protestants weeshuis (tot 1690) en deels als
wapenarsenaal (kerk) en militair hospitaal. Van 1798 tot 1917 was het een kazerne.
In de 18de eeuw zijn de vleugels met ingezwenkte mansardedaken aan de westzijde
gebouwd. Ten behoeve van het Rijksarchief werden de gebouwen in 1939-'41
gerestaureerd naar plannen van H. de Lussanet de Sablonière. De bouwvallige
15de-eeuwse oost- en zuidvleugel werden gesloopt en de westvleugel werd ingrijpend
verbouwd. Een tweede ingrijpende vernieuwing onderging het complex in 1986-'96
naar plannen van M. van Roosmalen, architect van de Rijksgebouwendienst met de
bouw van een nieuwe zuidvleugel en de aanleg van een grote drielaagse depotkelder
onder de binnenhof.
De bij het kerkkoor gelegen zogeheten Commandantswoning werd waarschijnlijk
rond 1680 gebouwd als woning van de hospitaalmeester van het garnizoenshospitaal
(tot 1798). In de tijd dat het voormalige klooster dienst deed als kazerne, was het een
officierswoning. Het in 1767 al ingrijpend verbouwde pand is gerestaureerd rond
1988.
De (Herv.) Janskerk (Vrijthof 24) [5], nu een S.O.W.-kerk, is een tegen een
helling gebouwde driebeukige basilicale kerk met een hoger, vijfzijdig gesloten koor,
enkele zijkapellen, een sacristie en een forse westtoren. Deze in 1218 voor het eerst
genoemde parochiekerk werd gesticht als gevolg van de splitsing van parochiale en
collegiale taken van de naastgelegen St.-Servaaskerk. De Janskerk ging in 1632 in
protestantse handen over. Het huidige gebouw kwam in de 14de en in het begin van
de 15de eeuw tot stand in mergelsteen op een onderbouw van kolenzandsteen en
hardsteen. Het begin 14de eeuw gebouwde schip heeft een vernieuwde kap uit circa
1415 (d). De luchtbogen ter ondersteuning van het middenschip zijn grotendeels
weggewerkt onder de lessenaarsdaken van de zijbeuken. De kap van het rijzige koor
werd rond 1401 (d) voltooid. De sacristie (nu consistoriekamer) aan de zuidzijde
dateert uit dezelfde tijd als het koor, de kapel aan de noordzijde (nu doopkapel) uit
1414. Ten noorden van de toren bevindt zich een 16de-eeuwse, in hardsteen
uitgevoerde kapel. De kerk is in 1909-'12 en in 1981-'85 gerestaureerd.
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Het interieur wordt gedekt door kruisribgewelven. De ronde hardstenen zuilen hebben
kapitelen met een gestileerd bladmotief. In het koor rusten de schalken op consoles
met apostelkoppen en ook de kraagstenen van de doopkapel zijn versierd met figuraal
beeldhouwwerk. In de kerk zijn enkele 15de-eeuwse schilderingen behouden. Tot
de kerkinventaris behoren een door Coenraad Pierkens vervaardigde preekstoel in
Lodewijk XVI-vormen (1779), een marmeren doopvont (begin 19de eeuw) en een
door J. Binvignat gebouwde orgelkast (1806; instrument 1992). De kerkvloer bevat
grafzerken vanaf het midden van de 14de tot en met de 17de eeuw, waaronder een
zwart marmeren grafplaat voor Robert van Ittersum († 1669). Verder is er een
marmeren epitaaf in classicistische vormen voor Margaretha Elisabeth Cabeliaeu-de
Grijse († 1658).
De toren bestaat uit twee geledingen met haakse steunberen, een hoge geleding
met overhoekse steunberen, een zeszijdige traptoren en een opengewerkte achtzijdige
lantaarn met traptorentje en een spits met frontalen. De in kolenzandsteen en hardsteen
uitgevoerde vroeg-gotische onderbouw hoort bij een vroeg-14de-eeuwse toren die
bij een storm in 1373 grotendeels verloren ging. De laat-gotische mergelstenen
geledingen met balustrades kwamen tot stand bij het herstel in de 15de eeuw. De
hoge lantaarn was rond 1485 voltooid. Bij de torenrestauratie in 1877-'85 naar plannen
van P.J.H. Cuypers is de huidige spits aangebracht. De door hem ontworpen pinakels
zijn verkleind bij de tweede restauratie in 1929-'30. De oorspronkelijke 15de-eeuwse
rode beschildering is hersteld tijdens de derde restauratie in 1981-'85 naar plannen
van architectengroep Dingemans, De Vries & partners. In de toren bevindt zich een
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grote 15de-eeuwse houten klokkenstoel met een door Joannes en Josephus Plumere
gegoten klok (1687).
De R.K. St.-Mathiaskerk (Boschstraat 99) [6] is een driebeukige basilicale kerk
voorzien van een driezijdig gesloten koor en een zware toren van drie geledingen
met traptoren, haakse steunberen en een ingezwenkte spits met omloop en lantaarn.
De in hardsteen uitgevoerde onderbouw van de toren dateert uit het laatste kwart van
de 13de eeuw en hoorde bij een eerdere kerk ter plaatse. In de tweede helft van de
15de eeuw werd die onderbouw in mergel verhoogd, maar dat project kon niet worden
voltooid. De huidige bekroning is uit 1769. Vanaf het midden van de 14de eeuw
begon de vervanging van de oude kerk door de huidige, in mergel opgetrokken,
gotische kerk, waarvan de as enigszins schuin aansluit op de oudere toren. De
westelijke traveeën van het middenschip zijn waarschijnlijk 14de-eeuws,
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de oostelijke traveeën horen bij een iets latere bouwfase. De kapconstructie van het
schip dateert overigens van een verbouwing rond 1531 (d). De zijbeuken kwamen
tot stand in de 15de eeuw en werden in de 16de eeuw naar het oosten verlengd. In
de tweede helft van de 15de eeuw trok men het koor op evenals de aangrenzende
sacristie, die later werd verhoogd. De gordingenkap van het koor is uit circa 1495
(d). De kerk, die van 1632 tot 1802 in protestantse handen was, werd hersteld in 1804
en gerestaureerd rond 1860, in 1925 (interieur), in 1957-'58 (toren) en rond 1984.
Het interieur wordt gedekt door kruisribgewelven. De meeste oostelijke traveeën
van de zijbeuken hebben een stergewelf (noordbeuk) en een netgewelf (zuidbeuk).
De ronde hardstenen zuilen in het schip hebben kapitelen met een gestileerd
bladmotief. In de noordbeuk bevinden zich gebeeldhouwde kraagstenen met
engelenfiguren en verder een geschilderde Verrijzenis-voorstelling (eind 16de eeuw).
Tot de inventaris behoren onder meer een houten Piëta (eind 15de eeuw), een uit de
augustijnenkerk afkomstig tochtportaal (circa 1680), een preekstoel in Lodewijk
XVI-stijl (eind 18de eeuw; ouder klankbord), een hardstenen doopvont (begin 19de
eeuw), een door J. Binvignat gebouwd orgel (1808) en een neogotisch hoofdaltaar.
Interessant is het epitaaf voor de Spaanse officier Marcus Antonius Simoneta die
sneuvelde bij de belegering van de stad in 1579. Verschillende oude gebeeldhouwde
grafzerken uit de kerk staan tegenwoordig buiten tussen de steunberen opgesteld.
De voorm. St.-Andrieskapel (Achter de Barakken 31) [7] is een in mergel
opgetrokken eenbeukige kloosterkapel met driezijdig gesloten koor. De kapel hoorde
bij een midden 14de eeuw gesticht begijnenconvent, dat zich in de 15de eeuw aansloot
bij de tertiarissen van St. Franciscus. De oudste delen stammen uit het derde kwart
van de 14de eeuw. Bij een verbouwing midden 15de eeuw werden twee traveeën en
de huidige sluiting toegevoegd. Na de opheffing van het klooster in 1796 zijn de
meeste gebouwen in 1818-'20 gesloopt, de rest van het klooster is onherkenbaar
gewijzigd. Bij de restauratie van de kapel in 1983-'84, naar plannen van P. Satijn, is
de westelijke kopgevel herbouwd, het houten tongewelf gereconstrueerd en is de
plaats van de in 1820 verwijderde 15de-eeuwse nonnengalerij op de wanden
aangegeven.
Het voorm. kruisherenklooster (Kruisherengang 21) [8] werd midden 15de eeuw
gesticht. Na de opheffing van het klooster in 1796 heeft het gediend als
munitiemagazijn en vervolgens als kazerne en garnizoensbakkerij. De kloostervleugels
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zijn onder leiding van J. van Lokhorst deels gerestaureerd in 1897 en verder in
1906-'10 ten behoeve van de vestiging van het Rijkslandbouwproefstation

Maastricht, Kruisherenklooster

(tot 1981). De restauratie van de kerk, onder leiding van D.E.C. Knuttel, werd in
1914 voltooid.
De kloosterkerk heeft een tweebeukig schip met een vijfzijdig gesloten koor en is
uitgevoerd in mergel op een plint van hardsteen. Het koor werd tussen 1440 en 1459
gebouwd onder leiding van Johannes van Haeren. De gelijk met het koor opgetrokken
toren werd in 1480 door bliksem vernield. Het schip is pas in het eerste kwart van
de 16de eeuw voltooid. De gevelbeëindigingen zijn nieuw aangebracht bij de
restauratie. De luchtbogen van de hoofdbeuk bevinden zich onder het lessenaarsdak
van de noordbeuk. De zuilen van deze beuk zijn mogelijk met hergebruikt 14de-eeuws
materiaal opgetrokken. Aan de zuidzijde van het schip heeft men tussen de steunberen
kleine kapellen ingebouwd. Het interieur wordt gedekt door netgewelven
(middenschip) - vermoedelijk aangebracht na oorlogsschade in 1579 - en
kruisgewelven (noordbeuk, koor). Het koorgewelf heeft originele sluitstenen met
figuraal beeldhouwwerk, de gebeeldhouwde kraagstenen met engelenfiguren in de
noordbeuk zijn merendeels vernieuwd. De door meester Gerardus in 1461
aangebrachte gewelfschildering in het koor is in de 16de eeuw hersteld en aangevuld.
In een van de zuidkapellen bevindt zich een thans vage muurschildering met
voorstellingen uit het leven van St. Gertrudis (begin 16de eeuw). Tot de inventaris
behoren twee Lodewijk XIV-stucaltaren in de zuidkapellen.
Het klooster is tussen circa 1480 en
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1520 gebouwd en vrijwel geheel in mergel opgetrokken. De drie kloostervleugels
omsluiten samen met de kerk een rechthoekige pandhof met kloostergang. De westen de zuidvleugel worden beide beëindigd door een grote trapgevel. De tweelaags
kloostergang en de vensters van de buitengevels hebben spitsboogvensters met
traceringen en tweelichtvensters met kepervormige bovendorpels. De kruisgang, met
uitgebouwd lavabo, wordt gedekt door een zoldering met samengestelde balklaag
en troggewelfjes. De in 1906 ingestorte zuidoosthoek van het klooster is bij de
ingrijpende restauratie hersteld. Het mergelwerk van de westgevel heeft men in 1928
deels vervangen door zandsteen. Het nabijgelegen 17de-eeuwse hoekpand
Kruisherengang 23 - dat aan de straatzijde is ingekort - was mogelijk het poortgebouw
van het kloosterterrein.
Het voorm. klooster van de Nieuwenhof (Zwingelput 4) [9] werd eind 15de eeuw
gesticht en werd midden 17de eeuw herbouwd. In de 19de eeuw diende het complex
als armenhuis voor wees- en voogdijkinderen en sinds de renovatie in 1982 is het in
gebruik bij de universiteit. De rond een binnenplaats gegroepeerde gebouwen dateren
grotendeels uit de 17de eeuw, met 18de-eeuwse en latere wijzigingen. De straatvleugel
is in de tweede helft van de 19de eeuw ingrijpend gewijzigd bij een verbouwing naar
plannen van P.J.H. Cuypers. Van de kloosterkerk verrees het in mergel opgetrokken,
driezijdig gesloten koor in 1489-'92. De koorgewelven zijn aangebracht bij een
bouwcampagne tussen 1661 en 1666, toen het iets lagere bakstenen schip met
tongewelf tot stand kwam ter vervanging van een in vakwerk uitgevoerde voorganger
uit 1494. Tot de inventaris behoren een 17de-eeuwse preekstoel, twee 13de-eeuwse
priesterzerken en een 16de-eeuws epitaafje. Bij het klooster ligt het 17de-eeuwse
huis Zwingelput 2 met trapgevels en mergelstenen banden.
De voorm. cellebroederskapel (Cellebroedersgang ong.) [10] is een driezijdig
gesloten kloosterkapel voorzien van een dakruiter met ui-vormige spits. De in de
eerste helft van de 16de eeuw in mergel gebouwde kapel heeft rood geverfde gevels.
De topgevel aan de westzijde is opgetrokken bij een verbouwing in 1705-'06. Bij de
restauratie in 1963-'66 is de verdwenen dakruiter uit 1705 gereconstrueerd. Het
interieur wordt gedekt door netgewelven met op enkele gewelfvakken nog
schilderingen. De westwand toont een laat-gotische muurschildering met een
voorstelling van het Laatste Oordeel. Tegen de kapel resteert een gedeelte van een
kloostergang met mergelstenen onderbouw en een op korbelen uitgekraagde houten
verdieping in vakwerkbouw. Bij de restauratie is die constructie vrijwel geheel
vernieuwd. De overige gebouwen van het in 1796 opgeheven klooster zijn in 1940
afgebroken.
De voorm. jezuïetenkerk (Achter de Comedie 1) [11], nu theater ‘De
Bonbonnière’, werd in 1606-'12 naar plannen van jezuïetenpater Petrus Huyssens
opgetrokken in mergel als een zaalkerk met pseudotransept en een smal, recht gesloten
koor. Na de opheffing van de jezuïetenvestiging in 1773 werd de kerk in 1788-'89
omgebouwd tot schouwburg naar plannen van Mathias Soiron. Daarbij werd de
kerktoren (1615) gesloopt. Van de met ionische en corinthische pilasters gelede
westfaçade uit 1612 is de in- en uitgezwenkte gevelafwerking verloren gegaan bij
de verhoging in aangepaste stijl ten behoeve van de nieuwe toneeltoren in 1955. De
ingang van de schouwburg kwam aan de oostzijde te liggen en het kerkkoor werd
verbouwd tot trappenhuis. Op een ingrijpende verbouwing in 1878-'79, naar plannen
van J.E. Rémont, volgden in de 20ste eeuw diverse andere verbouwingen. Op de
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begane grond hebben de zogeheten Redoutezaal en drie aangrenzende kabinetjes
wandbetimmeringen en stucwerk uit 1789 in eenvoudige Lodewijk XVI-vormen.
De sinds de verbouwing in 1879 als ‘Bonbonnière’ aangeduide theaterzaal op de
verdieping heeft twee galerijen, ereloges met balkon en een tongewelf met decoratief
stucwerk. De plafondschildering van Ch. Eyck dateert uit 1959. Het wit gepleisterde
entreegebouw in rijke eclectische vormen is in 1878-'79 naar plannen van J.E. Rémont
toegevoegd. De inrichting van de foyer, nu theatercafé, is samengesteld met
midden-18de-eeuwse interieurelementen uit het eerdere theater in de voorm.
garnizoensmanege.

Maastricht, Augustijnenkerk

Van het voorm. klooster resteert een gedeelte van de in 1609 als refectorium gebouwde
westvleugel in maniëristische vormen voorzien van een vierkante toren met
ingesnoerde spits (Achter de Comedie 14-16). De bovenste torengeleding heeft
gebeeldhouwde cartouches met het bouwjaar en twee zonnewijzers. De huidige
zuidgevel werd opgetrokken bij de inkorting van deze vleugel in 1787 voor de aanleg
van een nieuwe straat (Achter de Comedie).
Het voorm. faliezustersklooster of St. Catharinadal (Faliezusterspark 1-5) [12]
werd gesticht in 1470 en in 1647 herbouwd in de huidige vorm. Het klooster dankte
de naam aan de zwarte hoofdsluier van de zusters: de ‘falie’. Het langgerekte gebouw
in laat-maniëristische vormen heeft aan de linkerzijde een trapgevel. Enkele
hoekblokken aan de rechterzijde zijn restanten van de gesloopte kloosterkapel.
De voorm. augustijnenkerk (Kesselskade 43) [13] is een zaalkerk uit 1659-'61,
waaraan in 1920 een smaller, recht gesloten koor is toegevoegd. De in
Zuid-Nederlandse barokstijl uitgevoerde façade heeft mergelstenen decoraties en
drie pilasterstellingen. Boven de ingang zit een tekstcartouche met het jaartal ‘1659’.
Het centrale rondboogvenster wordt bekroond door het stadswapen en daarboven is
het wapen van begunstiger Hendrick Huyn van Geleen aangebracht. De met grote
voluten uitgevoerde topge-
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vel bevat een groot reliëf met een voorstelling van het vlammende hart van St.
Augustinus. Een klein medaillon met de voorstelling van Maria herinnert aan de
laat-middeleeuwse kapel van Maria ten Oeveren, waarin de augustijnen begin 16de
eeuw hun klooster vestigden. Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf
met rococo-stucwerk. De rond 1920 en rond 1975 gerestaureerde kerk dient nu onder
meer als repetitieruimte voor de Koninklijke zangvereniging Maastreechter Staar.
Achter de kerk staat de voorm. pastorie (Mariastraat 2-4), een U-vormig gebouw uit
circa 1922 in traditionalistische vormen. Een gevelsteen boven de ingang (nr. 4)
toont het gesloopte augustijnenklooster.
Het voorm. grauwzustersklooster (De Bosquetplein 6) [14] werd in 1673 gevestigd
in het huis Stas, een gebouw met speklagen en band- en rolwerkgevels uit circa 1640.
Eind 17de en begin 18de eeuw werden enkele gebouwen toegevoegd. De kapel met
driezijdig gesloten sacristie-uitbouw kwam midden 18de eeuw tot stand. Het klooster
werd in 1796 opgeheven. Het in 1920 gerestaureerde complex dient nu als
Natuurhistorisch Museum. Dit museum is in 1975-'76 verbouwd en vergroot.
De Evang. Luth. kerk (Hondstraat 14) [15] is een zaalkerk uit 1683-'84, waarvan
de bouw grotendeels werd gefinancierd door militair-gouverneur Georg Friedrich
graaf van Waldeck. De sobere classicistische gevel ging tot 1936 verborgen achter
een huis aan de straat. Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf. Tot de
inventaris uit de bouwtijd behoren een preekstoel, een avondmaalstafel en de
koorafsluiting. Verder is er een herenbank in Lodewijk XV-stijl. Het in 1861 door
Pereboom & Leyser gebouwde orgel - met onderdelen van een orgel van H. Metzeger
uit 1695 - is opgenomen in een dubbele galerij tegen de oostwand.
De voorm. capucijnenkerk (Capucijnengang 6) [16] werd begin 17de eeuw
gebouwd, maar kreeg zijn huidige vorm bij ingrijpend herstel na een brand in 1681.
Het sobere wit geschilderde zaalgebouw heeft in de geveltop een grote gebeeldhouwde
gevelsteen uit 1615 met het wapen van baron De Lens. Van het in 1610 gestichte en
in 1796 opgeheven klooster resteren de oostvleugel en haaks daarop het doorgetrokken
deel van de noordvleugel met een rond 1885 vernieuwde kopgevel.
Het Bonnefantenklooster (Bonnefantenstraat 2) [17] werd gesticht in 1627 door
zusters Sepulchrijnen of ‘Soeurs des Bons Enfants’. Na een heftige brand in 1672
herbouwt men het klooster tussen 1686 en 1697 met drie rond een binnenhof gelegen
vleugels, waarbij de oostvleugel verder doorloopt en wordt afgesloten door een
trapgevel. Aan de noordzijde volgde in 1708-'09 de eenbeukige kloosterkerk naar
plannen van Gilles Doyen. De classicistische kerkgevel met kolossale ionische
pilasters wordt bekroond door een groot fronton met daarin een voorstelling van de
Verrijzenis. Het in 1797 opgeheven klooster is ingrijpend verbouwd ten behoeve van
latere bestemmingen, waaronder die van kazerne (1816-1919). Na een eerste
restauratie in 1947-'50, naar plannen van F. Dingemans, werd in een deel van het
complex het Limburgs Provinciaal Museum van Kunst en Oudheden, het latere
‘Bonnefantenmuseum’, ondergebracht. Bij het vervolg van de restauratie in 1968-'71,
onder leiding van G. Snelders, kwam ook de kerk aan bod. Na het vertrek van het
‘Bonnefantenmuseum’ in 1979 is het gebouw tot 2001 in gebruik geweest als
universiteitsbibliotheek.
Het voorm. klooster Calvariënberg (Abtstraat 2) [18] werd in 1628 gesticht door
Elisabeth Strouven als een op de ziekenzorg gericht convent. In 1661 werd het een
regulier franciscanessenklooster. Na de opheffing van het klooster in 1796 werden
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de gebouwen gekocht door het Burgerlijk Armbestuur voor de inrichting van een
ziekenhuis (1822) en een krankzinnigengesticht (1847). Het complex is tussen 1953
en 1988 in fasen gerenoveerd en huisvest nu enkele diensten van de gemeente
Maastricht.
Van het in 1671 op de hoek van de Abtstraat en de Calvariestraat gebouwde
Uvormige klooster resteren na vele verbouwingen slechts enkele wit geschilderde
bouwdelen aan de noord en westzijde. De in 1710 voltooide kloosterkerk
(Calvariestraat) is een wit geschilderd zaalgebouw, waarvan de pilastergevel aan de
westzijde grotendeels

Maastricht, Klooster Calvariënberg, St.-Elisabethtehuis

is ingebouwd door een aanbouw uit 1847. De noordgevel bevat een (hergebruikt)
poortje met beeldnis (1660) en een van de westgevel afkomstige gevelsteen met
tijdvers. In 1902 heeft men de kerk aan de oostzijde verlengd voor een nieuwe ingang
aan de binnenplaats. De kerk is sinds de renovatie van 1987-'88 een ontvangst- en
kantineruimte, waarin enkele delen van de vroeg-20ste-eeuwse inrichting resteren,
zoals delen van een muurschildering van V. Snel (1904).
Aan de zuidzijde bevindt zich het voorm. ziekenhuis, een wit geschilderd U-vormig
gebouw uit 1821-'22 met een kleine kapeluitbouw aan de binnenplaats. Deze
uitbreiding kwam tot stand onder leiding van M. Hermans en M. Soiron. Ter plaatse
van de vroegere oostvleugel van het klooster staat het voorm. administratiegebouw
(Abtstraat 2) van het ziekenhuis, uitgevoerd in 1857 naar een ontwerp in vroege
neogotische vormen van C. Weber. De voorgevel bevat drie hardstenen gevelstenen
met daarop namen van weldoeners. Het naast het hoofdcomplex gelegen voorm.
St.-Elisabethtehuis (Abtstraat 2b) is rond 1891 gebouwd naar ontwerp van de
Antwerpse architecten Bildmeyer & Van Riel in een overwegend
neorenaissance-vormen. De centrale hal heeft een vierkante lichtkoepel en een galerij
op gietijzeren kolommen.
Het voorm. (tweede) minderbroedersklooster (Minderbroedersberg 4-6) [19] is
rond 1700 gebouwd en bestaat uit een basilicale kloosterkerk met driezijdig gesloten
koor en aansluitend drie kloostervleugels om een binnenhof. Het complex werd in
1825-'29 naar plannen van M. Hermans ingrij-
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pend verbouwd tot Paleis van Justitie, gevangenis en marechausseekazerne. De kerk
kreeg toen zijn huidige, sobere, voorgevel in neo-Grec-vormen. Het koor werd met
een muur afgescheiden van het schip en beide delen kregen ingebouwde verdiepingen.
Het trappenhuis op de overgang van koor en schip dateert van een verbouwing in
1926-'27. In 1995-'98 is het complex naar plannen van P. Satijn ingrijpend gewijzigd
voor de huidige functie als hoofdgebouw van de Universiteit Maastricht.
De Waalse kerk (Sint Pieterstraat 6) [20] bestaat uit een recht gesloten schip of
zaalbouw geflankeerd door twee vijfzijdige uitbouwen. Het dakschild aan de voorzijde
wordt bekroond door een dakruiter met ui-vormige spits. Het sobere classicistische
ontwerp van deze in 1732-'33 gebouwde kerk is van de Luikse architect Nicolas
Comhaire. De zijruimten zijn in 1908 afgescheiden van de centrale ruimte, die wordt
gedekt door een stucgewelf met als decoratie een groot Hugenotenkruis. Tot de
inventaris behoren een preekstoel in Lodewijk XIV-vormen, een herenbank in
Lodewijk XV-vormen en een door Thomas Weidtmann gebouwd orgel (1743).
De voorm. synagoge (Capucijnengang 2) [21] is in 1839-'40 tot stand gekomen
naar plannen van stadsarchitect M. Hermans en is in 1964-'67 gerestaureerd. De
halfronde ingangspartij aan de westzijde bevat inwendig een vrouwengalerij op ranke
corinthische zuilen. Van de in de Tweede Wereldoorlog grotendeels vernielde
inventaris rest de arke (1840). De toegevoegde banken en een bima (1853) zijn
afkomstig uit de synagoge van Meerssen. Achter de arke is de centrale partij van de
oostgevel (Bogaardenstraat)

Maastricht, Synagoge

Maastricht, R.K. St.-Martinuskerk, toren

voorzien van rondboogvensters met daarin de namen van de twaalf stammen van
Israël en een voorstelling van de stenen tafelen met de Tien Geboden.
De R.K. St.-Martinuskerk (Rechtstraat 2, Wyck) [22] is een driebeukige basilicale
kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een toren van vier geledingen en ingesnoerde
naaldspits. Deze neogotische kerk verrees in 1857-'58 naar ontwerp van P.J.H.
Cuypers ter vervanging van de middeleeuwse Martinuskerk. De wimberg van het
hoofdportaal bij de toren toont een in 1946 door W. Visser vervaardigde voorstelling
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van St. Martinus die zijn mantel deelt. De kerk is hersteld en gerestaureerd in 1910,
1926 en 1978-'80, de toren in 1985.
Het interieur wordt gedekt door kruisribgewelven. Tot de oudere inventaris behoren
een notenhouten kruisbeeld (circa 1300), een door Johannes van Venlo vervaardigd
geelkoperen doopvont (1482; koperen deksel 1717) en een kaarsenkroon (18de eeuw).
Van de door atelier Cuypers-Stoltzenberg vervaardigde inventaris resteren het
hoofdaltaar (1866), de biechtstoelen, de communiebank en de koorbanken (alle 1867).
Verder bevat de kerk een door Pereboom & Leyser gebouwd orgel (1878) en
kruiswegstaties (1902-'03) van H. Redig uit Antwerpen. De gebrandschilderde ramen
zijn rond 1948 vernieuwd.
Rondom de kerk bevinden zich verschillende grafzerken en grafkruisen uit de
16de tot 18de eeuw.
De voorm. sacristie is in 1923 gebouwd in zakelijk-expressionistische stijl naar
ontwerp van A.J.N. Boosten.
De R.K. St.-Lambertuskerk (Koningin Emmaplein 7) [23] is een kruiskerk met
centraliserende plattegrond, voorzien van een rond gesloten koorapsis, diverse
zijkapellen, een hoge vieringkoepel en een dubbeltorenfront met koperen spitsen.
De in Kunradersteen opgetrokken kerk kwam in 1914-'16 tot stand naar een ontwerp
met neoromaanse vormen van J.H.H. van Groenendael. Het was de eerste kerk buiten
de stadswallen. Het beeldhouwwerk van het ingangsportaal is van W. van Hoorn
(1942). Het koor is in 1966 vernieuwd en uitgebreid naar plannen van B. Salemans.
Vlak na de voltooiing in 1916 ontstond de eerste scheurvorming in de gewelven door
verzakking van de fundamenten. In de loop van de jaren volgden diverse herstellingen
en versterkingen.
Het in mergel uitgevoerde interieur wordt gedekt door kruis-, koepel- en
tongewelven. Vier zware pijlers van Beiers graniet dragen de hoge vieringkoepel.
De gewelfschilderingen in het koor zijn van de benedictijner monnik F. Mes (1948).
Tot de inventaris behoren onder meer diverse rijke zijaltaren, een verguld reliekschrijn
voor St. Lambertus van atelier Brom (1940) en kruiswegstaties van J. Gregoire
(1940). Atelier N. Nicolas &

Maastricht, R.K. St.-Lambertuskerk
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Zn. heeft de meeste glas-in-loodramen vervaardigd (1917-'20), het roosvenster boven
de ingang is van H. Oidtmann (1927). Verder zijn er gebrandschilderde ramen van
H. Jonas en J. Nicolas (circa 1940).
De pastorie (Pastoor Habetsstraat 48) is gebouwd in 1911 naar een ontwerp met
neogotische vormen van W. Sprenger. Verder zijn er de in 1925-'26 naar plannen
van J.H.H. van Groenendael gebouwde kapelanieën St.-Odastraat 1-3, in stijl en
materiaal aangepast aan de kerk, en de door A. Swinkels ontworpen expressionistische
kapelanie St.-Odastraat 2 uit 1931.
De R.K.H. Hartkerk of Koepelkerk (Heerderweg 1) is een overkoepelde
achtzijdige centraalbouw met aangebouwde kapellen, koor en entreepartij. De bouw
voltrok zich in drie fasen. De centraalbouw kwam in 1921-'22 tot stand, de doopkapel
en het zangkoor volgden in 1929, de entreepartij en de Gerarduskapel in 1953. Het
oorspronkelijke ontwerp in rationalistische vormen van A.J.N. Boosten en J. Ritzen
was geïnspireerd door Berlages ontwerp voor het ‘Pantheon der Menschheid’ (1915).
In de uitwerking vertoont de kerk sober expressionistische trekken. De laatste
bouwfase werd uitgevoerd onder leiding van Th. Boosten en J. Witteveen. Voor de
betonconstructie van de dubbele koepel, die rust op acht schuin geplaatste zuilen,
was H. Huydts verantwoordelijk. De gevels zijn bekleed met Kunradersteen en mergel
op een plint van basaltlava, het koepeldak is met koper gedekt. De twee geplande
torens zijn niet gerealiseerd. Verder zijn er van de beoogde gevelbeelden slechts
enkele - veel later - vervaardigd door P. Killaars en C. van de Berg (1961-'62). Het
interieur is bekleed met verschillende marmersoorten.
Diverse kunstenaars hebben van de jaren veertig tot de jaren zestig bijgedragen
aan de inrichting en decoratie. Tot de inventaris behoren onder meer een hoofdaltaar
en een Maria-altaar naar ontwerp van A.J.N. Boosten.
Overige kerken. De in de 20ste eeuw binnen de buitenwijken van Maastricht
opgenomen oude dorpskernen hebben hun kerk behouden. Deze vroegere dorpskerken
hebben meestal een middeleeuwse oorsprong, maar zijn alle

Maastricht, R.K. kerk St.-Petrus Banden

later vernieuwd - en vaak vervolgens nog weer deels gewijzigd - en dateren in hun
huidige vorm voornamelijk uit de 19de en 20ste eeuw. Van de R.K. St.-Michaëlskerk
van Heugem (Heugemer Pastoorstraat 15) stamt de ongelede toren met ingesnoerde
spits uit 1750 (ingangsomlijsting 1851). Het neoromaanse koor kwam in 1905-'06
tot stand en de vernieuwing en verbreding van het schip dateert uit 1960-'61 naar
plannen van F.P.J. Peutz. Schip en transept van de neogotische R.K. St. - Johannes
de Doperkerk van Limmel (Dolmanstraat 2) dateren van de vernieuwing in 1863-'64
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naar plannen van C. Weber. De toren verrees in 1867 en het huidige koor met
aangebouwde sacristie in 1913. Tot de inventaris behoort een romaans doopvont
(11de-12de eeuw; deksel 1890). De in 1865-'66 naar plannen van C. Weber gebouwde
neogotische R.K. St.-Walburgakerk van Amby (Ambyerstraat-Noord 1) kreeg in
1927 het huidige transept en koor naar plannen van C.J.H. Franssen. De zijbeuken
zijn in 1956-'57 toegevoegd naar plannen van W.J. Sandhövel. In Sint Pieter staan
de achtzijdige St.- Lambertuskapel (Lage Kanaaldijk 12) uit 1847 en de neogotische
R.K. kerk van de Allerheiligste Verlosser en St. Petrus (Ursulinenweg 2), gebouwd
in 1874-'75 naar ontwerp van Joh. Kayser als de R.K. kerk St. Pieter op de Berg. De
kerk sloot in 1940 na de bouw van de R.K. kerk St. Pieter beneden de Berg, maar
werd na een restauratie naar plannen van H. Koene in 1954 heropend onder de huidige
naam. Eveneens ontworpen door Joh. Kayser is de in 1876-'77 in Oud-Caberg
gebouwde neogotische R.K. kerk H. Hart van Jezus (Van Akenweg 63). De toren
verrees rond 1900 naar ontwerp van W. Sprenger en het koor kreeg zijn huidige vorm
in 1936-'37 naar plannen van A.J.N. Boosten. In Wolder is de neogotische R.K. kerk
H.H. Petrus en Paulus (Mgr. Vranckenplein ong.) in 1896-'97 gebouwd naar ontwerp
van L. Keuller. De grote neoromaanse R.K. kerk St. Petrus Banden van Heer
(Dorpstraat 70), uitgevoerd met dubbeltorenfront, kwam in 1904-'05 tot stand naar
ontwerp van C.J.H. Franssen.
In de buitenwijken van Maastricht staan diverse 20ste-eeuwse kerken. Bijzonder
is de in 1924-'25 naar ontwerp van J.H.J. Kayser in expressionistische vormen
uitgevoerde R.K. St.-Hubertuskerk (Bosscherweg 161) met een hoge, trapsgewijs
versmallende koorsluiting en een terzijde geplaatste ranke, trapsgewijs toelopende,
toren met tentdak. Het grote souterrain diende als patronaatshuis en buurtcentrum
voor de arbeiderswijk Boschpoort. Bij het koor staat een grote sacristie. De in 1933-'34
in ruige blokken Kunradersteen opgetrokken R.K. kerk St. Theresia (Theresiaplein
ong.), met transepttoren en tweetorenfront met narthex, is door J. van Groenendael
ontworpen in een combinatie van neogotische en neoromaanse vormen. Ook deze
grote kerk is uitgevoerd met een souterrain of onderkerk. Achter de kerk staat een
pastorie in aangepaste
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stijl. De R.K. kerk St. Antonius van Padua (Weth. Caldenborghlaan 48) is in 1936-'38
naar plannen van A. Swinkels in mergel gebouwde kruiskerk met een driebeukig
schip onder een dak en een toren van twee geledingen met tentdak. Aan de Padualaan
flankeren een sacristie en een pastorie het koor. In de jaren dertig verrezen enkele
kerken volgens een op de vroeg-christelijke basilica geïnspireerd ontwerp, zoals de
door F.P.J. Peutz ontworpen R.K. kerk O.L. Vrouw van Lourdes (President
Rooseveltlaan 215). Deze kerk kwam in 1936-'38 tot stand en is uitgevoerd in mergel
op een plint van Kunradersteen. De narthex en de ongelede toren met tentdak werden
in 1941 gerealiseerd. Samen met W. Sprenger ontwierp Peutz ook de in 1938-'39
gebouwde R.K. St.-Pieterskerk of St. Pieter beneden de Berg (Sint Willibrordusstraat
12), eveneens in mergel op een plint van Kunradersteen. De geplande toren is niet
gerealiseerd. Op de topgevel van de middenbeuk is een klein carillon aangebracht
(circa 1960). De inventaris omvat veel interieurstukken uit de oude kerk van het dorp
Sint Pieter, waaronder enkele laat-middeleeuwse houten beelden, en een laat-gotisch
triomfkruis afkomstig uit het klooster Slavante. De R.K. kerk Onbevlekt Hart van
Maria (Fatimaplein ong.) uit 1951-'52 werd gebouwd naar een ontwerp van A.J.N.
Boosten in sobere traditionalistische, maar ongewoon gecombineerde vormen.
Opvallend zijn de klaverbladvensters van het transept, de grote roosvensters en de
grote, onvoltooide ronde toren met steunberen ter plaatse van het koor. De R.K kerk
St. Antonius van Padua (Kasteel Schaloenstraat ong.) is een moderne zaalkerk met
achtzijdige doopkapel en een hoge opengewerkte betonnen toren, gebouwd in 1960-'61
naar plannen van H.F.M. van Groenendael. Andere interessante kerken uit de jaren
zestig zijn de kruisvormige R.K. kerk St. Anna (Via Regia 50) uit 1963-'64, naar
ontwerp van Th. Boosten, de in 1964-'65 naar plannen van A.F. Brenninkmeyer
gebouwde R.K. kerk Christus Hemelvaart (Potterieplein ong.) - met vrijstaande
betonnen klokkentoren.

Maastricht, Klooster van de Zusters onder de Bogen, Proosdijgebouw (1983)

Het klooster van de Zusters onder de Bogen (Sint Servaasklooster 14) [24] werd
in 1845 gesticht in de oude proosdij van de St. Servaas door de Liefdezusters van
St. Carolus Borromeus. De benaming verwijst naar de zware 12de- of 13de-eeuwse
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steunbogen tussen het klooster en het westwerk van de Servaaskerk. Van de oude
proosdij zijn enkele bouwdelen in het kloostercomplex opgenomen. Op de noordelijke
boog sluit de in kolenzandsteen opgetrokken gevel van de 13de-eeuwse Hoge Leenzaal
aan. De gevel heeft hardstenen kruiskozijnen en twee gotische spitsboogvensters.
Van dit gebouw zijn verder inwendig enkele gewelven behouden gebleven. Erachter
ligt het in 1682 vernieuwde proosdijgebouw met de Vincentiuszaal. Dit gebouw met
traptorentje heeft men rond 1900 verbouwd en verhoogd. Tussen de bogen bevindt
zich het poortgebouw van het klooster uit 1870-'71, ook aangeduid als de Jozefbouw
of de Bogeningang, met een romano-gotische detaillering en een door L.G. Leus
vervaardigd beeld van de patroonheilige (1873). Op de binnenhof staat de in
1899-1900 naar ontwerp van Joh. Kayser gebouwde kloosterkerk, een driebeukige
neogotische kruiskerk met driezijdig gesloten koor en uitgebouwde kapellen. Deze
kerk doorsnijdt de 13de-eeuwse stadsmuur op het achterterrein. Het rond 1981
gerestaureerde, rijk uitgevoerde interieur wordt gedekt door kruisgewelven. Ten
noorden van de Hoge Leenzaal staat het voorm. noviciaatshuis (St.-Servaasklooster
10), een carré-vormig, neogotisch gebouw uit 1909-'10 naar plannen van J. Limpens.
Dit drielaags gebouw met souterrain heeft enkele topgevels met hou-

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

212
ten topgeveloverstek en heeft aan de voorzijde een madonnabeeld onder een baldakijn.
Aangrenzend werd in 1936 het voorm. damespensionaat (St.-Servaasklooster 8)
gebouwd, thans bekend als het Elisabeth Gruytershuis, naar ontwerp van A.J.N.
Boosten in de voor hem kenmerkende combinatie van functionalistische vormen en
traditionele, streekgebonden bouwmaterialen.
Het complex groeide ook uit in westelijke richting. Hier werd in 1873 de voorm.
refugie van Herckenrode (Kommel 23) toegevoegd. Dit refugiehuis werd in 1574
door de gelijknamige abdij te Kuringen (B) gesticht. Het huidige, in mergel
opgetrokken gebouw met vierkante traptorens aan voor- en achterzijde kwam blijkens
een wapensteen in 1646 tot stand. De traptoren van de in 1968 gerestaureerde en
sinds 1998 okergeel geschilderde voorgevel heeft een kroonlijst met consoles en een
eenvoudig tentdak. De toren aan de tuinzijde is voorzien van een in- en uitgezwenkte
topgevel. Andere belangrijke gebouwen op het kloosterterrein zijn de
St.-Servatiusschool, gebouwd in 1896 naar plannen van J. Hollmann, en het
postulantenhuis uit 1934, naar ontwerp van W. Sprenger. Vanaf 1976 is een groot
deel van het klooster als bejaardenoord in gebruik. Ten zuiden van het poortgebouw
staat een in 1980 gebouwde vleugel.
De Broeders van Maastricht is de gangbare benaming voor de congregatie van
de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis, die in 1840 werd gesticht door L.H.
Rutten in het pand ‘In de Rooden Leeuw’ (Bogaardenstraat 50) uit 1789. Tussen
1840 en 1890 kochten de Broeders alle panden rond het achterliggende binnenhof,
waar verschillende schoolgebouwen werden ingericht. Tegenwoordig wordt dit recent
gerenoveerde complex merkwaardig genoeg aangeduid als de Capucijnenhof. Op
het binnenterrein staat de in 1883-'85 gebouwde kerk van de Broeders
(Capucijnengang 3), met een wit gepleisterde voorgevel in neobarokke vormen.
Begin 20ste eeuw was groei niet langer mogelijk en werden elders nieuwe scholen
ingericht.
In 1893 kochten de Broeders de gebouwen van het in 1480 gestichte en in 1796
opgeheven nonnenklooster De Beyart of

Maastricht, R.K. St.-Servatiusschool

St.-Josaphatsdal aan de Brusselsestraat. Sinds de sloop van dit middeleeuwse complex
resteert op het huidige kloosterterrein alleen een kapelruïne van de in 1490 gereed
gekomen dubbelkapel met nonnenkoor. Alleen de in mergel opgetrokken zuidmuur
is behouden gebleven. Op de plaats van het oude klooster verrees in 1894-'96 het
grote klooster De Beyart (Brusselsestraat 38) [25] naar een ontwerp in neogotische
vormen van de Haagse architect L. Faber. In 1923 volgde een uitbreiding naar plannen
van A.J.N. Boosten. De bij een bombardement in 1944 vernielde voorgevel werd
vernieuwd, eveneens naar plannen van Boosten (1952). De kapel heeft men in 1980
afgebroken en vervangen door een nieuwbouwvleugel. Het complex huisvest nu een
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bejaardentehuis. De rijke neogotische toegangspoort, naar plannen van Faber, dateert
uit 1911. Op het terrein staat verder het voorm. ziekenpaviljoen of ‘St.-Lydwinahuis’,
gebouwd in 1937 in functionalistische vormen naar plannen van A.J.N. Boosten.
De Broeders verzorgden in Maastricht vrijwel al het onderwijs aan jongens vanaf
het eind van de 19de tot ver in de 20ste eeuw. Direct naast het klooster lieten zij in
1907 de R.K. St.-Aloysiusschool (Brusselsestraat 44-46) [26] bouwen naar een
neogotisch ontwerp van J. Hollman. Eveneens gebouwd in opdracht van de Broeders
is de voorm. R.K. St.-Servatiusschool (Herbenusstraat 87) [27], een grote
carré-vormige school uit 1912 aan een groot schoolplein. Het aan P.J.H. Cuypers
toegeschreven ontwerp toont neogotische vormen, zoals de twee torens met
rondboogfries en kantelen bij de voorgevel, maar ook op de jugendstil geënte vormen.
Verder weg staat de voorm. kweekschool met internaat (Tongerseweg 135), nu
Trichter College. Dit zeer grote U-vormige schoolcomplex werd in 1908-'09 gebouwd
naar een ontwerp van L. Faber met neogotische en neorenaissance-vormen. Bij de
ingangspartij met trapgevel en arkeltorentjes zijn in 1913 beelden van St. Aloysius
en St. Vincentius geplaatst. Midden achter de hoofdvleugel staat de neoromaanse
kapel met dakruiter. De rechter zijvleugel kreeg in 1936-'37 een uitbreiding met een
vakschool, naar een ontwerp met functionalistische elementen van A.J.N. Boosten.
Het internaat is in 1970 gesloten.
De zusters ursulinen vestigden zich in 1850 in Maastricht vanuit Thildonck (B).
Zij kochten in 1862 het 18de-eeuws

Maastricht, Klooster van de zusters ursulinen, kloosterkapel
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herenhuis Grote Gracht 74. De binnenplaats van dit huis wordt afgesloten door een
muur met een 19de-eeuwse neoclassicistische poort. De om de hoek gelegen
neogotische kloosterkapel (Capucijnenstraat 122) [28] kwam in 1890 tot stand in
opdracht van de familie Claereboets naar ontwerp van Joh. Kayser. Deze basilicale
kapel met hoge zeszijdige houten dakruiter en driezijdig gesloten koor met omgang
is uitgevoerd met luchtbogen en steunberen. Het later wit gepleisterde interieur wordt
gedekt door kruisgewelven. De zusters ursulinen verzorgden een groot deel van het
onderwijs voor meisjes in Maastricht. Naast de kapel verrees in 1888 de lagere
meisjesschool (Capucijnenstraat 120) [29] in sobere neogotische vormen en daarnaast
in 1933 een kweekschool (Capucijnenstraat 118) [30], nu Montessorischool. In het
ontwerp van A.J.N. Boosten voor die school zijn functionalistische vormen
gecombineerd met traditionele Limburgse bouwmaterialen (Kunradersteen). Aan de
Grote Gracht begonnen de zusters in 1916 met middelbaar onderwijs voor meisjes
in een oud pand, dat in 1928 werd vervangen door nieuwbouw. Dit Lyceum ‘Stella
Maris’ (Grote Gracht 76) [31] is gebouwd naar een ontwerp in expressionistische
stijl van W.J. Sandhövel. De brede voorgevel van het U-vormige vierlaags pand
wordt geaccentueerd door een risaliet met verticale stroken siermetselwerk en hoge
vensters. Aan de linkerzijde staat een uitbreiding uit 1939 naar plannen van A.J.N.
Boosten. De zusters ursulinen verzorgden ook het onderwijs in enkele elders in de
stad gelegen lagere scholen, zoals de door A.J.N. Boosten ontworpen R.K. St. Angelaschool (Scharnerweg 127), een uit 1922 daterende bewaarschool met klooster
in zakelijk-expressionistische stijl (nu Trajectum College). Verder de in 1930
gebouwde R.K. St.-Theresiaschool (President Rooseveltlaan 213), een tweelaags
semi-openluchtschool met acht lokalen. Het ontwerp van F.P.J. Peutz en W. Sprenger
toont functionalistische invloeden. De dwarsvleugel aan de achterzijde is in 1950
bijgebouwd.
Overige kloosters. Het cisterciënzerinnenklooster van Hocht bij Neerharen (B)
stichtte in Maastricht de Refugie van Hocht (Boschstraat 69-71) [32], die voor het
eerst wordt vermeld in 1380. Het complex is later ingrijpend verbouwd en vergroot.
De deels nog 17de-eeuwse achtergevel bevat gevelstenen die herinneren aan
verbouwingen rond 1590 en in 1652. Na aankoop in 1851 liet Petrus Regout het
complex verbouwen tot twaalf woningen voor leidinggevenden van zijn fabriek. Van
die verbouw dateert de wit gepleisterde voorgevel in neoclassicistische vormen. De
Zusters van het Arme Kind Jezus kochten het complex in 1877 en lieten aan de
achterzijde een neogotische kapel (eind 19de eeuw) en een dwarsvleugel met ronde
traptoren (circa 1900) bouwen. Op de oostflank van de St.-Pietersberg liggen de
resten van het klooster Slavante (bij Slavante 1), dat in 1489 werd gesticht door
zogeheten Observanten van de franciscanerorde - de naam Slavante is daarvan een
verbastering. Maastrichtse franciscanen betrokken dit sinds 1578 verlaten complex
na hun verbanning uit de stad in 1638 tot hun terugkeer naar de binnenstad in 1673.
Van het klooster resteren twee wit geschilderde, haakse bouwdelen, waarvan een
met een dichtgezette arcade met gedrukte bogen. Op de achterliggende terrassenaanleg
met mergelstenen keermuren staat een aan Anthonius van Padua gewijde kleine
mergelstenen kapel uit 1681, met gezwenkte topgevel een wapensteen van de families
Van Bocholtz en Van Groesbeek. Het klooster van de Zusters van de Voorzienigheid
(Veldstraat 20) werd in 1902 ingericht in
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het voorm. landhuis ‘Opveld’ uit 1774, dat nu de oostvleugel van het complex vormt.
Er volgde een uitbreiding aan de straatzijde. Op het binnenterrein verrees rond 1910
een neoromaanse kruisvormige kloosterkapel met voorhal (narthex) naar ontwerp
van Th. van Kan. De voorgevel heeft veel decoratief metselwerk en
terracotta-decoraties, waaronder een reliëf van O.L. Vrouwe in de geveltop. Het
voorm. klooster van de Zusters van het Arme Kind Jezus (Brusselseweg 150), met
kweekschool en internaat, kwam in 1932 tot stand in een combinatie van
traditionalistische en expressionistische vormen naar ontwerp van A. Swinkels.
Midden achter de hoofdvleugel staat de kapel met souterrain en ranke toren met hol
gebogen zadeldak. Het voorm. jezuïetenklooster of ‘Canisianum’ (Tongersestraat
53) [33] is een zeer groot complex met verschillende geschakelde bouwdelen langs
de Tongersestraat en, haaks daarop, op het achterterrein. De jezuïeten kochten bij
hun terugkeer in Maastricht in 1852 de stadsresidentie van burggraaf Vilain XIV van
Leuth (B) als klooster. Bij de bouw van het huidige complex in traditionalistische
vormen in 1938 werden vrijwel alle restanten van die residentie gesloopt. Behouden
bleven alleen de hergebruikte onderdelen van een in- en uitgezwenkte geveltop
(oostzijde) en de hardstenen koetspoort in rijke Lodewijk XV-stijl. Eind jaren zestig
zijn de jezuïeten
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Maastricht, St.-Gillishospitaal

opnieuw uit Maastricht vertrokken en in 1975 is het Canisianum overgenomen door
de universiteit Maastricht.
Het voorm. Twaalf Apostelenhuis of ‘De Belick’ (Bogaardenstraat 1) [34] is een
U-vormig, voornamelijk 18de-eeuws complex. In 1493 stichtte Lambertus van
Middelhoven hier in het huis ‘De Belick’ een gasthuis voor oude mannen. De naam
van het complex is ontleend aan de vergulde houten beelden van Christus en de
apostelen in de voorgevel. De vroeg-16de-eeuwse originelen van deze kopieën staan
in Museum Het Spaans Gouvernement. Een gedenksteen uit 1893 herinnert aan een
renovatie in 1640. In 1901 is het complex verbouwd. De muurschildering met
landschappen

Maastricht, Geref. weeshuis

en vogels aan de binnenplaats is tijdens de Eerste Wereldoorlog geschilderd door
een Belgische vluchteling. Rond 1985 is het complex verbouwd tot woningen.
Het R.K. weeshuis (Lenculenstraat 21) [35] bestaat uit twee haakse vleugels, die
zijn samengevoegd uit enkele 16de- en 17de-eeuwse bouwdelen. Het oudst is het
vroeg-16de-eeuwse bouwdeel aan de Verwerhoek met mergel speklagen en hardstenen
vensters met accoladebogen. Het complex is later ingrijpend verbouwd, onder meer
in 1778. De neoclassicistische gevel aan de binnenplaats is begin 19de eeuw
opgetrokken met hergebruikte 18de-eeuwse onderdelen. Eveneens vroeg-19de-eeuws
is het oostelijke deel van de voorgevel met de geblokte hardstenen koetspoort. De
met verdiepte gevelvelden en rondboogfriezen uitgevoerde topgevel aan de
Lenculenstraaat is begin 20ste eeuw gebouwd.
Het voorm. Geref. weeshuis (Lenculenstraat 33) [36], nu de Toneelacademie
Maastricht, bestaat uit drie achter elkaar gelegen, door trapgevels gescheiden
bouwdelen in maniëristische stijl. Uit de eerste helft van de 17de eeuw dateren het
voorste bouwdeel en de kern van het achterste bouwdeel - het voorm. huis van de
familie Municx. In 1689-'92 werden deze oudere bouwdelen met elkaar gekoppeld
door een langgerekt middelste bouwdeel. Het ‘Huis van Municx’ werd naar achteren
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verlengd met een poortgebouw naar de Ezelmarkt en als geheel verhoogd met twee
bouwlagen. Van 1690 tot 1912 diende het complex als weeshuis. Bij een restauratie
in

Maastricht, Armenhuis

1913 is de kopse voorgevel een meter naar achteren geplaatst en gereconstrueerd in
de 17de-eeuwse toestand. Na diverse bestemmingen is het complex sinds 1950 eerst deels, later geheel - in gebruik als Toneelacademie. Deze academie gebruikt
sinds 1985 ook de voorm. lagere school Lenculenstraat 31, een groot tweelaags
schoolgebouw in neorenaissance-stijl uit 1913-'14. Bij een ingrijpende verbouwing
van het complex in 1983-'85, naar plannen van J. Dautzenberg, zijn de beide
gebouwen door middel van enkele ruimten onder het tussenliggende schoolplein
verbonden en is in het plein een amfitheater aangelegd.
Het voorm. St.-Gillishospitaal (Hoogbrugstraat 37) [37], waarvan de geschiedenis
teruggaat tot het begin van de 17de eeuw, is een breed eenlaags pand met hardstenen
kruiskozijnen. De gebeeldhouwde ingangsomlijsting in Lodewijk XV-vormen met
een afgekapte voorstelling van de patroonheilige dateert van een verbouwing in 1762.
Aan de linkerzijde staat een waarschijnlijk na 1795 gebouwde, in stijl aangepaste
aanbouw met kapel. Vanaf de 18de eeuw tot aan het derde kwart van de 20ste eeuw
diende het gasthuis voor de huisvesting Van arme vrouwelijke bejaarden.
Het St.-Maartenshofje (Grote Looiersstraat 27) [38], gebouwd in 1715 uit het
legaat van kanunnik Martinus Frencken († 1713). Zijn zusters lieten naar plannen
van Gilles Doyen dertien eenvoudige huisjes bouwen op een afgesloten terrein. De
woningen zijn in de 20ste eeuw enkele keren gerenoveerd.
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Maastricht, Helpoort en Jeker- of Maaspunttoren

De blinde achtergevel van de tien huisjes langs de Zwingelput is in 1965 herbouwd.
Het voorm. Armenhuis (Grote Looiersstraat 17) [39] kwam in 1755-'57 tot stand
op basis van een testamentaire schenking van kanunnik Max Hendrik Salden. In
1794 werd het gebouw ingericht tot militair hospitaal. Later volgden andere
bestemmingen, waaronder die van stadsarchief (1977 tot 1999). Het zeer brede
drielaags pand heeft een gebogen lijstgevel met een gebogen fronton en een hardstenen
ingangsomlijsting in Lodewijk XV-vormen met zijlichten en een stichtelijke tekst.
Het interieur bevat een brede balustertrap uit de bouwtijd.
Stadsmuur. Van de eerste stadsmuur, waaraan vanaf 1229 tot ver in de 13de eeuw
is gewerkt, zijn grote delen behouden gebleven. De muur is uitgevoerd in
kolenzandsteen met een weergang op mergelstenen bogen en kleine kijk- en
schietsleuven. Aan het rivierfront bij de Maas bevindt zich een lang stuk muur aan
de O.L.-Vrouwewal. Op de achter deze muur rond 1640 aangebrachte aarden wal
zijn later huizen gebouwd. Die wal is vervangen door een betonconstructie bij de
restauratie van de muur in 1975-'77. In het parkje voor deze muur heeft men vijf
oude kanonnen opgesteld. Op de zuidhoek staat de Jeker- of Maaspunttoren [40],
een diagonaal geplaatste, halfronde hoektoren met spits. De bovenbouw van deze
rond 1550 verlaagde toren is in 1911 geheel gereconstrueerd.

Maastricht, Stadsmuur bij het Lang Grachtje

Van hier loopt de muur in westelijke richting verder naar de Helpoort
(St.-Bernardusstraat ong.) [41]. De poort is later genoemd naar het naastgelegen huis
‘In de Helle’ maar in de middeleeuwen werd ze de Hoogbruggenpoort genoemd.
Deze midden 13de eeuw in kolenzandsteen gebouwde poort bestaat uit een
rechthoekig poortlichaam met lessenaarsdak geflankeerd door hoge, halfrond gesloten
torens. Het tongewelf van de doorgang is in baksteen vernieuwd. Bij een ingrijpende
restauratie in 1881, onder leiding van rijksbouwmeester J. van Lokhorst, is aan de
veldzijde een houten mezekouw gereconstrueerd. Verder kreeg de bovenbouw van
het middenblok aan de stadszijde een groot houten venster ten behoeve van een hier
ingerichte woning. De poort is verder nog in 1993 gerestaureerd. Het muurgedeelte
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vanaf de Jekertoren via de Helpoort tot aan de aansluiting van de 14de-eeuwse muur
bij de Pater Vincktoren is in 1905-'06 gereconstrueerd. Vlak bij de genoemde
aansluiting bevindt zich voor de noordelijke Jekertak een kleine waterpoort. De bij
het Minderbroederklooster onderbroken stadsmuur loopt weer door langs het Lang
Grachtje en het Klein Grachtje, waar nog enkele complete en verder restanten van
weergangbogen zichtbaar zijn. De in 1912 geconsolideerde muur langs het Lang
Grachtje heeft halverwege een halfronde muurtoren, waarvan de overwelfde
onderbouw resteert en ook een deel van de verdieping. Vanaf de Verwerhoek loopt
de muur via achterterreinen door tot aan een in 1910 romantisch geconsolideerd
gedeelte aan de Ezelmarkt, in feite de bovenbouw van een nu onherkenbare waterpoort
over de Jeker. Hier maakt de muur een knik om deels als onderbouw van het voorm.
Geref. Weeshuis richting de Lenculenstraat door te lopen. Voorbij de
Minderbroedersberg verdwijnt de muur uit het zicht achter de bebouwing aan de
westzijde van het St.-Servaasklooster en achter de bebouwing aan de zuidzijde van
de Grote Gracht. Bij de Preekherengang staat het laatste - wel zichtbare - gedeelte
met nog enkele volledige weergangbogen.
Van de in de eerste helft van de 14de eeuw begonnen tweede stadsmuur, een
project dat rond 1380 een gesloten verdediging vormde, maar waaraan de afbouw
nog tot in de 15de eeuw voortduurde, zijn substantiële delen behouden aan de zuiden westzijde van de stad. Deze eveneens met een weergang op bogen uitgevoerde
stadsmuur werd aanvankelijk in kolenzandsteen gebouwd en in de 16de- en 17de-eeuw
vernieuwd en hersteld in hardsteen. In de 16de eeuw werd de tweede omwalling
verlaagd in verband met de toegenomen kracht van het geschut. Achter de muur
wierp men een aarden wal op en de torens en rondelen werden met aarde gevuld;
deze versterkingen zijn later deels weer weggehaald. Een overgebleven deel van de
muur sluit ten westen aan op de oude Helpoort, met op de eerste hoek de rond 1370
voltooide zogeheten Pater Vincktoren (Begijnenstraat ong.) [42]. Deze diagonaal
geplaatste, halfronde
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toren met spits is in 1906 grotendeels gereconstrueerd naar plannen van W. Sprenger,
met een arkelvormig traptorentje aan de rechte binnenzijde. De tweede stadsmuur
bleef verder over grote lengte behouden vanaf de Nieuwenhofstraat tot aan de
Tongersestraat, met een scherpe hoek bij het Aldenhofpark. In dit muurdeel bevinden
zich vier halfronde muurtorens (circa 1380), die in de 16de eeuw zijn verlaagd. Bij
de Nieuwenhofstraat zijn de spaarbogen aan de binnenzijde zichtbaar. Vanaf de
Zwingelput tot aan de Tongersestraat is de rond 1550 aangebrachte aarden wal nog
aanwezig. Bij de Heksenstraat en de Zwingelput bevinden zich stenen trappen naar
de weergang. De eind 15de eeuw dichtgemetselde kleine Nieuwenhofpoort
(Zwingelput ong.) is in de jaren veertig van de 20ste eeuw heropend. Westelijker
ligt bij de entree van de noordelijke Jekertak in de stad de 14de-eeuwse waterpoort
De Reek [43] met een bakstenen boogdoorgang. De flankerende grote halfronde
torens zijn midden 16de eeuw vernieuwd. Voor de poort ligt de rond 1674 aangelegde,
in 1766 vernieuwde, Grote of Bonnefantensluis. Deze inundatiesluis kon bij een
belegering de laag gelegen delen ten zuiden van de stad (de Kommen) onder water
zetten. Het stadsmuurgedeelte bij het Aldenhofpark toont goed het herstelwerk na
de forse schade die hier bij het beleg in 1673 werd aangericht. In de achterliggende
tuin van het huidige universiteitsgebouw aan de Tongersestraat (nr. 92) resteren twee
kruitmagazijnen. Het kleinste is in 1692 ingegraven in de vestingwal. Het grootste
stamt uit circa 1790 en is een vrijstaand gebouw met zadeldak en steunberen.
Het als Nieuwstad aangeduide gebied ten zuiden van de Helpoort - tussen Jekertoren
en St.-Pieterstraat - werd rond 1490 voorzien van een aarden wal en is in 1515-'17
ommuurd. De met hardsteen en mergel beklede muur kreeg twee grote rondelen (Van
Heylerhofflaan ong.). Het rondeel De Vijf Koppen [44], oorspronkelijk ‘De Drie
Duiven’, kreeg zijn huidige naam in 1638 toen de hoofden van vijf terechtgestelde
verraders - waaronder pater Vinck - op het rondeel waren tentoongesteld. Dit in
1995-'96 gerestaureerde rondeel bevat nog een kanonkelder of kazemat, die rond
1550 is aangebracht tegelijk met de versterkende aarden wal. De naam van het
westelijke rondeel Haet ende Nijt [45] is gebaseerd op de tekst van een gedenksteen
aan de achterzijde. Dit rondeel heeft nog twee kanonkelders. Van de twee
waterpoorten die voor de doorstroming van de zuidelijke Jekertak werden gebouwd,
resteert de eenvoudige kleine waterpoort nabij de St.-Pieterstraat. Als toegang naar
de destijds nieuw aangelegde wijk Villapark bouwde men in 1887-'88 tussen de twee
rondelen de neogotische Poort Waerachtig (Begijnenstraat ong.) [46]. Aan de
veldzijde bevinden zich een beeld van de stadsengel met het stadswapen en een
gevelsteen met een door Victor de Stuers samengesteld jaarvers. De kantelen zijn in
1936 verwijderd.
Van de 14de-eeuwse, in kolenzandsteen opgetrokken, stadsmuur van de voorstad
Wyck is weinig behouden. De zogeheten Waterpoort (Stenenwal ong.) [47],
oorspronkelijk Simon Mertenspoort, was een kleine doorgang naar de loskade aan
de Maas. Na in 1890 te zijn gesloopt, werd de poort in 1897 al weer gereconstrueerd
in zijn huidige vorm. De ronde Maaspunttoren (Maaspuntweg ong.) [48] vormde de
zuidwestelijke hoektoren van de oude stadsmuur. De onderbouw is 14de-eeuws, de
bovenbouw heeft men in 1913 gereconstrueerd. Ook van de vanaf 1450 opgetrokken
ommuring van Wyck
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Maastricht, Bastion Waldeck

is weinig overgebleven. Wel is sinds 1991 de fundering van de Recentoren (Aan de
Recentoren ong.) [49] zichtbaar. Deze in 1558 verlaagde toren werd in 1869 gesloopt.
Ook delen van het aansluitende muurwerk zijn op funderingsniveau behouden.
Vestingwerken. Vanaf de tweede helft van de 16de eeuw tot aan het begin van
de 19de eeuw zijn in verschillende campagnes vestingwerken aangelegd buiten de
stadsmuur. Ondanks afgravingen na de opheffing van de vesting in 1867, resteren
er nog aanzienlijke delen. In 1688-'90 aangelegd naar plannen van stadscommandant
Daniël Wolf van Dopff is bastion Waldeck (Tongerseplein ong.) [50], een
oorspronkelijk op enige afstand vóór de hoofdwal gelegen vijfzijdig bastion met
droge gracht. De overdekte galerij aan de buitenzijde is rond 1775 toegevoegd. Na
1867 is het bastion Waldeck geïsoleerd komen te liggen en heeft men de omgeving
omgevormd tot een plantsoen. Op het voorwerk staat sinds 1925 het grafmonument
van luitenant-generaal Destombe uit 1845. Eveneens door Daniël Wolf van Dopff
ontworpen is het in 1701-'02 op de noordhelling van de Sint-Pietersberg gebouwde
vijfhoekige Fort Sint Pieter (Luikerweg 80). Van de twaalf in 1816-'22 toegevoegde
kanonkazematten resteren er sinds de ontmanteling van het
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fort in 1868 nog vier. De mortierkazemat en drie caponnières met ondergrondse
verbindingsgalerijen dateren uit het begin van de 19de eeuw. Bij de waterput bevindt
zich een wenteltrap, die toegang biedt tot het noordelijke gangenstelsel van de
uitgestrekte mergelgroeven in de St.-Pietersberg. In 1936 heeft men aan de noordzijde
van het fort een horecagelegenheid ingericht.
De meest indrukwekkende vestingrestanten zijn de in 1773-'77 aan de hoger
gelegen westzijde van de stad aangelegde werken van de Hoge Fronten (Statensingel
ong.) [51], ook wel de ‘Linie van Dumoulin’ genoemd naar de ontwerper ervan,
Carel Diederik Dumoulin.
Behalve de hier al rond 1690 aangelegde bastions Saxen en Holsteyn - die later
werden gemoderniseerd - resteren van deze linie de bastions Stadhouder, Erfprins
en Prins Frederik (gedeeltelijk). De hoofdwal wordt door een droge gracht gescheiden
van de voorwerken, waaronder de couvre-face Dumoulin, en het grootste deel van
een gedekte weg met de lunetten Zeeland, Holland en Gelderland. Het geheel heeft
nu een parkachtig aanzien. Alleen de bastions Holsteyn en Erfprins zijn gerestaureerd
(1977-'81). Onder de Hoge Fronten en de aangrenzende delen van de vestingwerken
bevindt zich een uitgestrekt gangenstelsel met kazematten, kruitmagazijnen en
luistergangen. Dit eind 17de eeuw begonnen complex werd in de 18de eeuw verder
uitgebreid tussen 1753 en 1771, naar plannen van Pieter de la Rive, en tussen 1771
en 1783 grotendeels gemoderniseerd naar plannen van Dumoulin. Op diverse plaatsen
zijn nissen aangebracht als startpunt voor het graven van gangen onder een vijandelijk
kamp. Het ruim tien kilometer lange gangenstelsel is toegankelijk bij bastion Holsteyn
(noordzijde), maar vooral vanuit de overdekte galerij bij bastion Waldeck (zuidzijde).
De vestingwerken aan de noordzijde van de stad, in het laaggelegen gebied aan de
voet van de Caberg, werden in 1816-'20 ingrijpend gemoderniseerd, waarna ze werden
omgedoopt tot de Nieuwe Bossche Fronten (Lage Frontweg ong.). Van deze linie
zijn onder meer delen van twee bastions en twee ravelijnen en een stuk hoofdwal
bewaard gebleven. Als onderdeel van deze linie bouwde
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men in 1815-'18 op de Caberg het vijfhoekige Fort Willem I (Kastanjelaan 50) [52].
Het fort werd in 1844 deels verbouwd en in 1869 deels gesloopt. Behouden zijn de
rondgaande geschutsgalerij en de bomvrije kazemat. Ook delen van de droge gracht
en de gedekte weg zijn herkenbaar. Na de ontmanteling heeft het complex
verschillende bestemmingen gehad. Momenteel is er een studentensociëteit gevestigd.
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Het voorm. Dinghuis (Kleine Staat 1) [53] vormt een opvallende afsluiting van
het oostelijke eind van de Grote Staat. De naam verwijst naar de functie als plaats
van rechtspraak (geding). Ter plaatse stond oorspronkelijk het huis van de familie
De Mayo of De Meye, dat in 1377 werd ingericht voor de huisvesting van de
Brabantse en Luikse hooggerechten. Wegens bouwvalligheid van het bestaande pand
verrees hier rond 1473 een vrij smal, maar zeer diep en hoog, nieuw gebouw met
hoog souterrain en (toen nog) vier bouwlagen onder een hoog Maaslands dak. Het
hoge dak met torentje diende als uitkijkpost van de stad. De laat-gotische hardstenen
voorgevel heeft in mergel uitgevoerde boogvelden met traceerwerk en wapenschildjes.
De hoge zijgevel aan de Jodenstraat bestaat uit een hardstenen onderbouw en een in
vakwerk uitgevoerde bovenbouw met houten vensters. Deze vakwerkconstructie had
oorspronkelijk versterkingskruizen en een houten beplanking, maar bij een ingrijpende
verbouwing in 1696 heeft men het vakwerk met baksteen opgevuld. Van die
verbouwing dateren waarschijnlijk ook de tussenvloeren in de achterbouw en de
bakstenen achtergevel. Bij het herstel van schade die ontstond bij het beleg in 1793,
werd de kap verlaagd en verving men bij de voorgevel de vierde bouwlaag door een
fronton met wijzerplaat. In de gevel aan de Jodenstraat is een ingehakte sleuf
zichtbaar. Hierin zat vroeger de bronzen stedelijke voetmaat.
De hooggerechten werden in 1664 overgebracht naar het nieuwe stadhuis. Daarna
diende het gebouw lange tijd als gevangenis en uitkijkpost, en als lakenhal. In de
19de- en 20ste eeuw was het onder meer in gebruik als Huis van Bewaring,
Provinciaal Museum en Kamer van Koophandel. Bij een gevelherstelling in 1912
kwam het huidige bordes tot stand; het huidige daktorentje dateert van de restauratie
in 1926-'28, onder leiding van W. Sprenger. Daarna onderging het Dinghuis nog
restauraties in 1967-'79 (exterieur) en in 1984-'86 (interieur). Sinds de laatste
restauratie naar ontwerp van A. Meys huisvest het Dinghuis het VVV-Maastricht.
Het interieur is vooral interessant vanwege het in belangrijke mate behouden
gebleven houtskelet uit circa 1473 (d), bestaande uit een reeks dwars geplaatste
dekbalkgebinten die door voetplaten zijn gekoppeld. Ook de strijkbalken bij de
voorgevel zijn uit circa 1473; de gevel behoort tot dezelfde bouwfase. De gebinten
in de representatieve ruimten hebben geprofileerde sleutelstukken. Op zolder hebben
enkele gebinten een (latere) middenondersteuning met standvink. Het souterrain
wordt gedekt door een balkenzoldering. Deze wordt in het midden ondersteund door
twee zuiltjes, afkomstig van het in 1749 gesloopte bordes. Verder bevat het interieur
enkele oude schouwen. Op zolder staat het nog steeds functionerende 15de-eeuwse
uurwerk (gerestaureerd in 1985), behorend bij de wijzerplaat in het fronton.
Het voorm. Spaans Gouvernement (Vrijthof 18) [54], nu Museum

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

218

Maastricht, Spaans Gouvernement, arcade binnenplaats

Spaans Gouvernement, kwam voort uit het huis van Johannes Fraybart, kanunnik
van het St.-Servaaskapittel. Hij schonk het pand in 1333 aan de Brabantse hertog
Jan III. Hertogin Johanna stond het in 1397 af aan het Servaaskapittel als behuizing
voor de proost onder beding dat haar opvolgers hier bij hun bezoeken aan de stad
konden verblijven. Ter gelegenheid van het verblijf van keizer Karel V in 1520 werd
het rechter deel van de oorspronkelijk in vakwerk uitgevoerde verdieping in
mergelsteen herbouwd en voorzien van drie laat-gotische vensters. De boogvelden
zijn versierd met de keizerskroon, gekroonde Herculeszuilen en een banderol met
de keizerlijke spreuk ‘Plus Oultre’ (Nog Verder); het middenvenster is gedecoreerd
met de Habsburgse adelaar met op de borst het gedeelde wapen van Habsburg en
Castilië. Tekststenen tussen de vensters verwijzen naar Philips de Schone, de vader
van Karel V. Voor het bezoek van de keizer en zijn zuster, landvoogdes Maria van
Hongarije, in 1545-'46, kreeg de gevel aan de binnenplaats een arcade in vroege
renaissance-stijl met vijf rondbogen op balusterzuilen, voorzien van kapitelen met
gestileerde maskers en monsterdieren. Bij de doorgang werd een triomfboogversiering
aangebracht met medaillonportretten van Karel V en Maria van Hongarije. Het kleine,
beschadigde medaillon in het midden stelt vermoedelijk Philips II voor, die in 1550
enige tijd in het gebouw verbleef.
Van 1567 tot 1616 was in het gebouw het (Spaanse) Militaire Gouvernement
gevestigd. Bij de voorgevel werd het linker gedeelte van de verdieping in 1670 in
mergel versteend en voorzien van kruisvensters met halfronde frontons. De met
hardsteen omlijste deur en vensters in de onderbouw aan de voorzijde zijn aangebracht
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bij verbouwingen in het begin van de 18de eeuw en het begin van de 19de eeuw. Na
de opheffing van het kapittel in 1796 heeft het gebouw verschillende bestemmingen
gehad. Het Gouvernement is deels gerestaureerd in 1916-'17 en, meer ingrijpend,
naar plannen van J. Huysmans in 1970-'73. In het toen als museum in gebruik
genomen gebouw zijn enkele stijlkamers ingericht. Een op de achterhof toegevoegd
paviljoen bevat de 18de-eeuwse betimmeringen van een in 1930 gesloopt pand aan
de Tongersestraat. In 1993 is de voorgevel van het Gouvernement rood geverfd.
Het stadhuis (Markt 78) [55] is een groot vrijstaand, vierkant bouwwerk met hoog
souterrain en hardstenen gevels, gebouwd in 1659-'64 voor de huisvesting van het
Luikse en Brabantse Hooggerecht en het Laaggerecht. In de tweelaags onderbouw
werden de vet-, mouten korenwaag, de wijnkelder, de gevangenis, de stadstimmerwerf
en enkele wachtlokalen ondergebracht. Het oorspronkelijke classicistische ontwerp
van Pieter Post is bij de uitvoering onder leiding van stadsbouwmeester Cornelis
Pesser deels gewijzigd. De achter- en zijgevels hebben pilasters bij de middenpartijen,
de voorgevel heeft pilasterstellingen met dorische pilasters bij de beletage
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en ionische pilasters bij de verdieping. De entree bestaat uit een monumentale
trappartij met groot portiek en bordes. De verhoogde middengevel wordt bekroond
door een fronton met stadsengel en stadswapen en geflankeerd door beelden van
Mars en Minerva. De midden op het dak geplaatste klokkentoren werd in 1684
voltooid onder leiding van Adam Wijnandts. Hierin hangt een carillon met 17 klokken
van Francois Hemony (1663-'64), waaraan bij de restauratie in 1962 nog 11 klokken
van Van den Gheijn (1767-'69) en 15 nieuwe klokken zijn toegevoegd. In 1839 zijn
de vensterkruizen vervangen door empireramen. Bij een verbouwing in 1861 heeft
men de forse hoekschoorstenen verwijderd en het binnendakschild van het omlopend
schilddak opgetrokken tot de torenvoet, waardoor de ronde vensters in de
onderliggende koepel geen licht meer ontvangen.
Het werk aan het interieur duurde nog voort tot in de jaren dertig van de 18de
eeuw, toen het onder leiding van burgemeester Godaert van Slijpe werd voltooid.
De vertrekken en zalen liggen gerangschikt om de hoge centrale hal, het ‘Plein’. Het
voorste deel heeft een groot stucgewelf en aan drie zijden een galerij op ionische
zuilen. De bronzen balusters van de galerij zijn voorzien van de namen en wapens
van de raadsleden in 1666. Het achterste deel van het Plein wordt gevormd door de
met natuursteen beklede onderbouw van de toren en wordt gedekt door een achtzijdig
gestukadoord koepelgewelf. De gewelven zijn door Theodorus van der Schuer
voorzien van allegorische schilderingen (1667-'71).
Het stadhuis heeft een symmetrische indeling. Het Luiks bestuur zetelde aan de
noordzijde en het Brabants bestuur aan de zuidzijde. Beide delen kenden een verdeling
in vertrekken voor de Diviese Raad (Schepenbank) aan de westzijde en de Indiviese
Raad (hele bestuur) aan de oostzijde. Voor de rijke interieurafwerking werden
kunstenaars van naam aangetrokken. Zo zijn er verschillende gestukadoorde
dessus-de-portes en stucplafonds in Lodewijk XIV-vormen van de hand van Tomaso
Vasalli (1736-'37). De schoorsteenstukken zijn geschilderd door Theodorus van der
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Schuer (1704-'05) en Edmond Plumier (1714, 1720); ze hebben veelal betrekking
op de tweeherigheid van de stad. In de Collegekamer (vroeger raadzaal) hangen
Vlaamse wandtapijten met landschappelijke voorstellingen (1735), vervaardigd naar
oudere cartons door François Guillaume van Verren uit Oudenaarde. De wandtapijten
in de Trouwzaal (vroeger Prinsenkamer) tonen de geschiedenis van Mozes (1737)
en zijn naar oudere cartons geweven door Franciscus van der Borght uit Brussel. De
Burgemeesterskamer heeft een behangsel van goudleer met chinoiserieën (1737) en
een door Joannes Bossier ontworpen marmeren schouw (1684). In een klein vertrek
aan de zuidzijde zijn de wanden bedekt met allegorische voorstellingen en
landschappelijke scènes in Lodewijk XVI-stijl (1789) van Petrus Nicolas Gagini.
Dit stucwerk is overgebracht uit een in 1922 gesloopt huis aan de Capucijnenstraat.
De plafondschildering in de Collegekamer (1965) is van Ch. Eyck. De
vroeg-20ste-eeuwse gebrandschilderde ramen bij de entree en verschillende
borstbeelden herinneren aan bekende Maastrichtenaren.
De voorm. wolwaag (Onze Lieve Vrouweplein 27) [56] is een vrij smal
eenlaagspand met een lijstgevel uit 1721. Boven de geblokte hardstenen
rondboogpoort zit een gevelsteen met weegschaal en tijdvers. Ernaast zijn de wapens
van de Staten-Generaal en de Luikse prins-bisschop Jozef Clemens van Beieren
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aangebracht. De in oorsprong middeleeuwse, in 1553 en 1721 vernieuwde
stadswolwaag, heeft tot 1794 als zodanig dienst gedaan.
Het voorm. Commandement (Tongersestraat 6-8) [57] is een groot drielaags pand
uit de tweede helft van de 17de eeuw, dat van 1725 tot 1795 diende als ambtswoning
van de vestingcommandant. De brede maniëristische gevel is in 1772 gewijzigd.
De voorm. garnizoensmanege (Jekerstraat 49) is een vijfhoekig gebouw uit 1708,
gebouwd in opdracht van Daniël Wolf van Dopff. In 1748 werd het pand verbouwd
tot de eerste schouwburg van Maastricht. Het pand heeft als zodanig dienst gedaan
tot 1789.
Wachthuizen. De vestingstad Maastricht had een groot aantal wachthuizen. De
garnizoenscommandant hield bureau aan het Vrijthof in de Hoofdwacht (Vrijthof
25) [58], waar ook de krijgsraadkamer was gevestigd. Dit L-vormige gebouw werd
in 1736 gebouwd ter vervanging van een voorganger uit 1642 en in 1773 herbouwd
toen de gescheurde gevels uit 1736 moesten worden vernieuwd. De in 1959-'69 en
in 2000 gerestaureerde Hoofdwacht heeft classicistische hardstenen gevels en een
ingebouwde gaanderij met segmentbogen. De voorm. Dragonderwacht
(St.-Servaasklooster 41) [59] werd rond 1770 gebouwd ter bewaking van het
toenmalige, tegenoverliggende Militair Gouvernement (gesloopt 1932). Dit pand
met hardstenen gevels in Lodewijk XVI-stijl bezit een middenpartij met
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brede pilasters voorzien van wapentrofeeën en een driehoekig fronton met
stadswapenschild. In de zijpartijen met gebogen fronton hielden dragonders te paard
de wacht. De open galerijen zijn later met deuren en vensters dichtgezet. Bij de
O.L.-Vrouwepoort werd in 1786 het wachthuis Graanmarkt 4 [60] gebouwd naar
plannen van Mathias Soiron. Het pand had aan de Stokstraatzijde een hardstenen
gevel in Lodewijk XVI-stijl. Begin 19de eeuw werd het aan de zuidzijde ingekort.
De nieuwe zijgevel kreeg een natuursteenbekleding, waarbij materiaal van de
afgebroken raamtraveën werd hergebruikt, en een kopie van het risaliet met fronton
van de voorgevel, waardoor een hoekportiek ontstond. Eenvoudiger is het bakstenen
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wachthuis Tongersestraat 92 [61], gebouwd in het derde kwart van de 18de eeuw
bij de Tongersepoort met aan de straat een als luifel ver overstekend zadeldak.
Eenvoudig was ook het wachthuis St.-Pieterstraat 35-37 [62] bij de Pieterspoort.
Het werd rond 1900 als woonhuis verbouwd en verhoogd in een vormgeving met
jugendstil- en chaletstijl-elementen. De oude onderbouw kreeg een blokbepleistering.
De marechausseekazerne (Scharnerweg 101) bestaat uit een drielaags middendeel
en tweelaags zijvleugels uitgevoerd in neorenaissance-vormen. De kazerne werd
gebouwd in 1914-'15 onder leiding van kapitein-ingenieur C.E. Blaauw en
fortificatieopzichter L.G. de Graaf. Bij een verbouwing in 1979-'80 heeft men de
dienstwoningen in de zijvleugels bij de kazerne getrokken.
De Tapijnkazerne (St.-Hubertuslaan 12) [63] is in 1916-'18 ingericht op een
terrein tussen Prins Bisschopsingel en St.-Hubertuslaan met verschillende paviljoens
in rationalistische vormen. Het hoofdgebouw bestaat uit drie vrijstaande vleugels
met op de uiteinden dwars geplaatste bouwdelen. In de tuinaanleg op de voorm.
exercitieplaats staat sinds 1927 het gietijzeren grafmonument uit 1841 voor
luitenant-generaal B.J.C. baron Dibbets († 1839). Nabij de kazerne-ingang bevinden
zich het wachtgebouw (St.-Hubertuslaan 12), voorzien van een hoektoren met uurwerk
en ingesnoerde spits, en de voorm. dubbele dienstwoningen (St.-Hubertuslaan 4-10)
voor de commandant en de hoofdofficieren. Iets verderop ligt de voorm. woning van
de fortificatieopzichter (St.-Hubertuslaan 2). Aan de noordzijde van het terrein staan
twee kantinegebouwen uit 1953 naar plannen van P. de Ruiter.
Postkantoren. Het brede pand De Posthoorn (Jodenstraat 8-12) [64] is ontstaan
in 1669 als wagenposterij van de postroute Maastricht-Den Bosch. De hardstenen
voorgevel dateert van een verbouwing uit circa 1720. Rechts van het hoofdpand staan
twee lagere bouwdelen (nrs. 8-10), waarvan een met een wat jongere koetspoort in
Lodewijk XV-vormen, versierd met een posthoorn. Rond 1890 in neorenaissance-stijl
gebouwd is het postkantoor annex politiebureau van Wyck (Stationsstraat 60) [65].
Dit markante drielaags neorenaissance gebouw heeft een afgeschuinde hoekpartij
met torenachtige
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bekroning voorzien van arkeltorentjes. De tweelaags vleugel aan de Lage Barakken
bevatte het politiebureau. De vensterbogen hebben geel-rode yezeriastucwerk met
symbolische afbeeldingen. Het hoofdpostkantoor met directeurswoning (Statenstraat
4-6) [66] kwam in 1915-'19 tot stand onder leiding van rijksbouwmeester D.E.C.
Knuttel naar een ontwerp in ‘Um 1800’-vormen van zijn toenmalige medewerker
M.J. Granpré Molière. Twee vleugels met eenvoudige pilasterstelling sluiten bij de
straathoek aan op een afgeronde entreepartij voorzien van een zandstenen
ingangsomlijsting, een gevelsteen met het Rijkswapen en een achtzijdige toren met
koepelbekroning.
Het voorm. Gouvernementsgebouw (Bouillonstraat 1) [67] werd in 1935 gebouwd
op de plaats van het 18de-eeuwse Gouvernement. Het ontwerp in traditionalistische
vormen van rijksbouwmeester G.C. Bremer is geïnspireerd op de architectuur van
Italiaanse palazzo's. De lange hoofdvleugel aan de Bouillonstraat heeft een plint in
Kunradersteen en wordt geaccentueerd door een hoge toren met ingebogen zadeldaken
met koperbeplating. Het representatieve gedeelte links hiervan heeft een loggia met
balkon. De hardstenen verdiepingsvensters zijn voorzien van de Limburgse
stadswapens. Aan de zuidzijde bevindt zich een dwarsvleugel met de Statenzaal en
de oorspronkelijke hoofdingang (Lenculenstraat 26) met twee lage gebogen
(garage)vleugels. Het daar geplande plein is nooit gerealiseerd.

Maastricht, Ambachtsschool

Het beeldhouwwerk bij de entree, met onder meer een mijnwerker, een landbouwer
en het provinciewapen, is van Ch. Vos. In het interieur zijn de representatieve ruimten
uitgevoerd in marmer en voorzien van glas-in-loodvensters. Op de eerste verdieping
bevinden zich de met houten wandbetimmering en cassettengewelf uitgevoerde Salon
en Feestzaal. In de voorm. Statenzaal, eveneens met betimmering en cassettenplafond,
geven zes gebrandschilderde ramen van J. Nicolas een beeld van de culturele en
staatkundige ontwikkeling van Limburg. In 1985 is het provinciaal bestuur verhuisd
naar het nieuwe Gouvernementsgebouw (Hoge Weerd 10) in de uiterwaarden van
de Maas.
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Scholen. Op het terrein van het voorm. jezuïetenklooster liet het stadsbestuur
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in 1787 de Latijnse School (Achter de Comedie 8) [68] bouwen naar plannen van
Jean François Deplaye. De voorgevel met hardstenen kruiskozijnen wordt bekroond
door een fronton met daarin een voorstelling van de stedenmaagd met het stadswapen.
De meeste 19de- en begin 20ste-eeuwse scholen voor lager en middelbaar onderwijs
in Maastricht waren gekoppeld aan de kloosters en instellingen van de Broeders van
Maastricht en de zusters ursulinen en zijn daarmee hiervoor al in samenhang
behandeld. Hier worden nog enkele belangrijke andere schoolgebouwen genoemd,
zoals de voorm. Ambachtsschool (Sint Maartenslaan 26) [69]. Dit
neorenaissance-schoolgebouw kwam in 1911 tot stand naar ontwerp van H.G. Burgers
- in samenwerking met L. Charels - en werd al in 1918 uitgebreid. De voorgevel is
versierd met de wapenschilden van Limburg en Nederland, moralistische spreuken
en afbeeldingen van gereedschappen. Aan de oostzijde staat het voorm. portiershuis
in dezelfde stijl. Een rijke neogotische detaillering heeft de voorm. R.K. lagere school
van Amby (Ambyerstraat-Zuid 88) uit circa 1900. H.A.M. de Ronde en de Haagse
architect W. de Vrind maakten het expressionistische ontwerp met art décoelementen
voor de Chr. lagere Suringarschool (Franciscus Romanusweg 50) [70] uit 1923. De
in de jaren dertig toegevoegde dwarsvleugel (Franciscus Romanusweg 52) heeft nu
een bestemming als kinderopvang. Scholen in zakelijk-expressionistische vormen
zijn de
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R.K. lagere St.-Alphonsusschool (Pastoor Moormanstraat 80) uit 1927, naar plannen
van J.H.J. Kayser, en de voorm. R.K. Jongensschool (Volksbondweg 2), gebouwd
in 1929 naar plannen van A.H.J. Swinkels.
Poorten en hofhuizen. Adellijke families bouwden in de middeleeuwen in
Maastricht stenen huizen met twee of meer vleugels om een, via een poort
toegankelijke, binnenhof. Enkele van deze complexe huizen of ‘poorten’ zijn
herkenbaar gebleven. De Poort van Gronsveld (Bredestraat 12) wordt voor het eerst
genoemd in 1324 als het in bezit komt van ridder Hendrik van Gronsveld. Het
belangrijkste middeleeuwse restant is de in kolenzandsteen gebouwde 14de-eeuwse
kelder van het huidige, zeer brede, herenhuis, dat is ontstaan door samenvoeging en
verbouw van oudere panden in het begin van de 18de eeuw. De muur van het
achterterrein eindigt bij een toen eveneens vernieuwd poortgebouw (Heggenstraat
13), waarvan de hardstenen poortomlijsting middeleeuws is. De oorspronkelijke
profilering is weggekapt. Bij het vroeg-18de-eeuwse pand Stokstraat 41 bleef een
15de-eeuwse poortomlijsting met laat-gotische profilering behouden; de
wapenschildjes zijn echter afgekapt. De Poort van Beusdael (Hoogbrugstraat 43)
kwam in de 16de eeuw tot stand in opdracht van de heer van kasteel Beusdael bij
Epen en werd in 1690 door koopman Michiel Peerboom ingrijpend verbouwd. De
classicistische hardstenen voorgevel van het vierlaags hoofdgebouw dateert van die
verbouwing. Midden boven de onderpui zit een gevelsteen met het jaartal ‘1690’ en
de wapens van Peerboom en zijn echtgenote Cornelia Vliexs. De ingang met ovaal
bovenlicht is later aangebracht. Bij de restauratie van het complex in 1947 heeft men
de koetspoort dichtgezet met een glaspui. Het hoofdblok heeft links een bakstenen
trapgevel, rechts een geheel in mergel opgetrokken trapgevel en achter een in vakwerk
uitgevoerd gedeelte. Langs het Wyckergrachtje staat een 16de-eeuwse tweelaags
achtervleugel met een mergelstenen zijgevel, bij de verdieping voorzien van
laat-gotische hardstenen vensteromlijstingen met accoladeboog.
Een in oorsprong eveneens 16de-eeuws poortcomplex is Van Hasseltkade 9,
waarvan de in 1982 gerestaureerde achterbouw het oudst is. De zijgevel aan de
Raamstraat en de zeshoekige traptoren aan de achterzijde hebben mergelstenen
speklagen. In een van de hoekblokken is het jaartal 1589 gegrift. De ingang- en
vensteromlijstingen, waaronder twee laat-gotische kruisvensters met
accoladeboogomlijsting in de achtergevel, zijn uitgevoerd in hardsteen. Het complex
kreeg in de 18de eeuw aan de oostzijde twee vleugels om een binnenplaats, waarvan
de noordvleugel (Van Hasseltkade 9) redelijk goed behouden bleef en de zuidvleugel
(Van Hasseltkade 11) rond 1860 werd verbouwd en verhoogd. Hierbij bouwde men
op de voormalige binnenplaats een pand in aangepaste stijl (Van Hasseltkade 10).
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De Poort van Leuth (Keizer Karelplein 19) wordt voor het eerst vermeld in 1551.
Bij een ingrijpende verbouwing in 1626 ontstond het huidige complex met een
poortgebouw en twee vleugels in Maaslandse bouwwijze om een binnenplaats. De
Gaverenpoort (Kapoenstraat 21-23) is een in de 18de en 19de eeuw sterk verbouwd
complex, voorzien van een koetspoort met geblokte hardstenen omlijsting. Het oudste
gedeelte gaat terug tot de 17de eeuw en heeft kelders met een mergelstenen en een
bakstenen tongewelf. De Poort van Oost (Kapoenstraat 3-5) werd gesticht door de
heer van Oost bij Eijsden. Het huidige complex kwam tot stand bij een vernieuwing
in 1707. Dat jaartal staat in Romeinse cijfers op de geblokte hardstenen koetspoort
in de wit geschilderde voorgevel. Het bovenlicht van de koetspoort is
vroeg-19de-eeuws. Midden 18de eeuw kreeg de in oorsprong veel oudere Poort van
Reckem (Bredestraat 17) een nieuwe voorgevel in Lodewijk XV-stijl met rijk
uitgevoerde koetspoort. De door geblokte lisenen geaccentueerde middenpartij wordt
bekroond door een fronton met een gestukadoorde voorstelling van een exotisch
landschap. Het baksteenwerk van de gevel is rond 1905 vernieuwd. De oorspronkelijk
door de heer van Eynenberch, ridder van 's Heeren Elderen, gestichte Poort van
Eynenberch (Bouillonstraat 2-6) is in zijn huidige, midden-18de-eeuwse, toestand
een zeer groot, wit geschilderd herenhuis met twee zijvleugels. Een smeedijzeren
hek met hardstenen pijlers in Lodewijk XV-vormen sluit de binnenplaats aan de
straatzijde af. Van de oudere toestand resteert de achtergevel met mergelstenen
speklagen en muizentandlijst.
De magistraatsfamilie Van Slijpe bezat vanaf eind 17de tot begin 19de eeuw de
zogeheten Hof Van Slijpe (Bouillonstraat 8-10). Kort na 1684 werden twee oudere
17de-eeuwse huizen samengevoegd tot een L-vormig complex. Aan de straat staat
een tweelaags bouwdeel geflankeerd door eenlaags zijvleugels met wit geschilderde
gevels voorzien van kroonlijsten met consoles. Het overwegend 17de-eeuwse complex
werd in het derde kwart van de 18de eeuw verbouwd, waarbij de koetspoort werd
vervangen door een in Lodewijk XV-vormen uitgevoerde hardstenen ingang met
zijlichten. De ionische pilasters van de oude poort bleven behouden. Het drielaags
herenhuis Kapoenstraat 2 heeft een brede en hoge eclectische voorgevel uit 1882,
gebouwd in opdracht van koffiebrander J. Hustinx. De koetspoort in het middenrisaliet
geeft toegang tot het oudere achterliggende complex met vier vleugels om een
binnenplaats. Uit de 17de eeuw dateren de zuidvleugel - later voorzien van een plat
dak - en de westvleugel. De vensters zijn later gewijzigd. De oostvleugel dateert uit
de 18de eeuw en de noordvleugel is deels 19de-eeuws. Ten slotte is er de Hof van
Tilly (Grote Gracht 90-92). Claude Frederik graaf van Tilly liet tussen 1698 en 1714
de
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16de-eeuwse Refugie van Munsterbilsen verbouwen tot herenhuis. De toegangspoort
met Lodewijk XIV-elementen heeft naar voren gebogen vleugels, vaasvormige
hoekbekroningen en een attiek met fronton en cartouche met het bouwjaar. Rechts
van de poort staat een in 1741 opgetrokken woning met een hardstenen lijstgevel in
Lodewijk XV-stijl. Aan de achterzijde van dit gebouw bevindt zich een oorspronkelijk
vrijstaande coulissen-muur uit 1714 met pilasters en hoofdgestel in Lodewijk
XIV-stijl. Het hier aangebrachte grote reliëf, voorstellende de schaking van Amphitrite
door Neptunus, maakte deel uit van een fontein. Aan de langgerekte binnenplaats
resteren van het oorspronkelijke U-vormige herenhuis uit 1714 de ingrijpend
verbouwde midden- en rechtervleugel; de linkervleugel werd in 1748 verwoest. In
de noordoosthoek zijn kelders van een tot de refugie behorend gebouw behouden
gebleven. Het complex werd in 1835 in gebruik genomen als openbare lagere school.
Bij de omvorming tot Rijkskweekschool in 1880 verrees ook een nieuwe
schoolvleugel. Van deze school resteert verder de gymnastiek- of turnzaal uit 1885,
uitgevoerd in vakwerkbouw met chaletstijl-elementen.
Kanunnikenhuizen. Vanaf de 13de eeuw gingen de kanunniken van de St.-Servaas
en de O.L.-Vrouwekerk buiten hun kloosters wonen in de autonome rechtsgebieden
van deze kerken, de immuniteiten. In de tweede helft van de 18de eeuw werden
sommige van de door hen gebouwde huizen al bewoond door burgers en nadat de
immuniteiten in 1797 waren opgeheven, kwamen ook de andere kanunnikenhuizen
in particuliere handen. De meeste voorm. kanunnikenhuizen staan in de directe
omgeving van de St.-Servaaskerk, waaraan veertig kanunniken waren verbonden.
De proost van het kapittel liet rond 1760 het grote herenhuis Henric van Veldekeplein
29 bouwen. Van oudere bebouwing ter plaatse bleef aan de noordzijde muurwerk
met mergelstenen banden behouden en onder het pand verschillende kelders. De wit
gepleisterde drielaags hoofdvleugel heeft een met afgeronde hoeken naar voren
uitgebouwde middenpartij en is voorzien van Lodewijk XV-decoraties. Ook de
achtergevel is versierd met beeldhouwwerk in Lodewijk XV-vormen. Het interieur
bevat diverse onderdelen in Lodewijk XV-stijl, waaronder een imposante dubbele
trap. De tweelaags zijvleugels aan weerszijden van het voorplein zijn begin 19de
eeuw toegevoegd. Een muur met smeedijzeren ingangshek tussen hekpijlers met
vaasbekroning sluit de binnenplaats af. De huizen rondom de St.-Servaas kenmerken
zich door een verzorgde, vrij sobere architectuur. Enkele hebben een naar de straat
gerichte binnenplaats met poort, zoals St.-Servaasklooster 24. Dit wit geschilderde,
L-vormige kanunnikenhuis met mansardedaken is blijkens de jaartalankers in 1774
tot stand gekomen en heeft een gebeeldhouwde ingangsomlijsting in Lodewijk
XV-stijl. De binnenplaats wordt afgesloten door een muur met daarin een inrijpoort
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met fronton en hoekvazen. Het U-vormige huis St.-Servaasklooster 32 heeft een
hoofdvleugel in mergel, voornamelijk daterend uit de eerste helft van de 17de eeuw,
maar met een oudere kern. In de tweede helft van de 18de eeuw zijn de zijvleugels
opgetrokken en heeft men de vensters en ingang in stijl aangepast. Eveneens U-vormig
is het huis Keizer Karelplein 8, met een vroeg-18de-eeuws hoofdgebouw, waaraan
later in die eeuw zijvleugels zijn toegevoegd met aan de binnenplaats eenvoudige
pilastergevels. Het gepleisterde hoekhuis Sint Servaasklooster 33, bestaat uit vier
vleugels om een kleine binnenplaats. Dit grotendeels midden-18de-eeuwse complex
werd in het derde kwart van de 19de-eeuw ingrijpend gewijzigd. Verder staan er
binnen de grenzen van de voormalige Servaas-immuniteit diverse eenvoudiger
herenhuizen uit de tweede helft van de 18de eeuw, waaronder Henric van Veldekeplein
22, met 19de-eeuws koetshuis, St.-Servaasklooster 39, met opvallende geblokte
vensteromlijstingen, en Henric van Veldekeplein 23, met vier venstergrote
mergelstenen panelen met Lodewijk XV-decoraties.
Even buiten de immuniteit lieten de kanunniken André en Guillaume Soiron in
1785 het zeer grote Huis Soiron (Grote Gracht 82) bouwen naar ontwerp van hun
broer Mathias Soiron. De statige drielaags gevel in rijke Lodewijk XVI-stijl heeft
een breed middenrisaliet met fronton en ionische pilasters. In het

Maastricht, Huis Soiron
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midden van de met hardstenen blokwerk beklede hoge onderbouw zit een koetspoort
met rondboogomlijsting. Terzijde van de met pilasters verfraaide doorrit achter de
poort bevindt zich een trappenhuis met stucwerk en een classicistische bordestrap.
Het interieur bevat verder verschillende in Lodewijk XVI-stijl uitgevoerde vertrekken,
waaronder de met rijk stucwerk versierde grote zaal op de verdieping.
De kanunniken van het kapittel van de O.L.-Vrouwekerk, dat met 18 kanunniken
een stuk kleiner was dan het Servaaskapittel, woonden bij het kerkhof - sinds 1838
het O.L.-Vrouweplein - en in de directe omgeving van de kerk. Door de vernieuwing
van de bebouwing aan de zuidzijde van het plein zijn enkele van hun claustrale huizen
verdwenen. Het meest herkenbaar is het vroeg-18de-eeuwse kanunnikenhuis
O.L.-Vrouweplein 22, dat begin 19de eeuw aan de linkerzijde werd uitgebreid met
een travee met koetspoort. Andere grote huizen bij de kerk zijn O.L.-Vrouwestraat
15 en 20. Het L-vormige huis St.-Bernardusstraat 1 diende in de eerste helft van de
18de eeuw ook als kanunnikenhuis.
Woonhuizen. De meeste huizen in de stad werden gebouwd op smalle, diepe
percelen en werden in eerste instantie uitgevoerd met vakwerkwanden en
vakwerkgevels, voorzien van leemwerk dan wel een beplanking. De huizen hadden

Maastricht, Woonhuis Markt 71, vakwerkgevel (1965)

een houtskelet van achter elkaar geplaatste gebinten, die bij de zijgevels werden
gekoppeld. De gebinten van de verdiepingen werden op de onderliggende constructie
gestapeld. Dit skelet werd tot in de kap doorgevoerd, waardoor de huizen een hoog
dwars dak kregen, het zogeheten Maaslandse dak. Het meest opvallende voorbeeld
van deze bouwwijze is het hierboven beschreven Dinghuis. Bij de bouw van een
buurhuis werden geen gemeenschappelijke constructies gemaakt. Men plaatste de
gebintstijlen van het nieuwe huis zo dicht mogelijk naast de oudere zijwand. Een
vulling met leemwerk of een beplanking kon zo achterwege blijven. Het Maaslandse
dak maakte ook een druipstrook of osendrop tussen de huizen overbodig. Veel huizen
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langs de hoofdstraten hebben een kelder. Sommige, in kolenzandsteen uitgevoerde,
kelders gaan terug tot de 13de eeuw. De meeste zijn in de late middeleeuwen of nog
later verbouwd of aangelegd in mergelsteen. Bij de stadsvernieuwing van het
Stokstraatkwartier werden bij enkele panden in de kelders resten van Romeinse
bouwwerken gevonden, zoals in de huizen Stokstraat 33 en 35.
Middeleeuwse- en 16de-eeuwse buizen
Het best bewaarde laat-middeleeuwse huis van het bovengenoemde type is Markt
71. Dit diepe, drielaags hoekhuis heeft aan de H. Geeststraat een zijgevel met
hardstenen onderbouw en daarboven een hoge vakwerkconstructie, die oorspronkelijk
met planken beschoten was. Het houtskelet van dit huis is opgericht rond 1456 (d).
Met het buurpand (nr. 70) vormde het oorspronkelijk een dubbelhuis. Een groot deel
van de scheidingswand bleef behouden, inclusief de verstijvende diagonalen en op
zolder nog resten beleemd vlechtwerk. De wandstijlen zijn uitgevoerd als standvinken
met korbeels voorzien van geprofileerde sleutelstukken. De kinderbalken van de
verdiepingsbalklaag zijn in de zijgevel gebruikt voor de uitkraging en worden daar
ondersteund door korbeels met een dubbelgezwenkt profiel. Onder de uitkraging
hebben de vakken versterkende kruisen. Daarboven is de gevel in 1965 herbouwd
in hardhout - niet helemaal volgens de bouwsporen - en opgevuld met baksteen. De
hardstenen lijstgevel aan de voorzijde dateert van rond 1770.
Het drielaags diepe huis Kleine Staat 3 is eind 15de eeuw gebouwd, niet lang na
het naastgelegen Dinghuis (circa 1473). De beleemde zijgevel daarvan is als gemene
wand gebruikt en aan die zijde voorzien van een open wandskelet met korbeels. De
opbouw van het houtskelet en de kapconstructie is vergelijkbaar met die van het
Dinghuis en net als bij het buurpand is het dak na 1793 een verdieping lager herbouwd.
Van de oorspronkelijke vakwerk achtergevel resteert een gedeelte bij de tweede
verdieping. De stenen lijstgevel met ovale zoldervensters aan de voorzijde dateert
uit de eerste helft van de 18de eeuw. Achter de
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brede 18de-eeuwse lijstgevel van het huis Wolfstraat 8 bevindt zich aan de linker
zijde de 16de-eeuwse kern van een diep huis met samengestelde balklaag, voorzien
van korbelen en sleutelstukken, en troggewelfjes tussen de kinderbalken. Het
achterhuis heeft een vierkante traptoren met houten spiltrap. Ook het pand
Bouillonstraat 12, met 18de-eeuwse lijstgevel, bezit een traptoren met een mogelijk
nog 16de-eeuwse houten spiltrap. Restanten van laat-middeleeuwse en 16de-eeuwse
houtskeletten zijn verder onder meer behouden bij de panden Muntstraat 1 en Grote
Staat 53. Op verschillende plaatsen in de binnenstad staan achter- of zijgevels met
vakwerkconstructies. De achtergevels van de smalle huizen Maastrichter Brugstraat
18 en 20 zijn uitgevoerd in vakwerk met versterkende kruisen. In de 16de eeuw
vormden deze huizen waarschijnlijk een dubbelhuis. Beide hebben een 18de-eeuwse
stenen lijstgevel aan de voorzijde. Het hoekpand Markt 55 kreeg zijn huidige vorm
bij een verbouwing in 1754, in opdracht van de brouwers Streignart en Raedts. Daarbij
werden een stenen huis uit 1607 en een vakwerkhuis uit circa 1590 (d) achter een
nieuwe gevel samengevoegd. Van het vakwerkhuis is de hoofdconstructie behouden
in de achtergevel en de in de 19de-eeuw bepleisterde zijgevel. Ook de achtergevel
van het pand In den Keulschen Pot (Nieuwstraat 1-3) is in vakwerk uitgevoerd. De
voorgevel dateert uit 1738. De achtergevel van Muntstraat 31 is een voorbeeld van
vroeg-17de-eeuwse vakwerkbouw.
In het Stokstraatkwartier bevinden zich enkele - al dan niet op basis van
bouwsporen - compleet herbouwde of nieuw aangebrachte vakwerkgevels met
baksteenvulling, bijvoorbeeld de uitkragende vakwerkgevels van Stokstraat 12 en
de achtergevels van Stokstraat 25 (Houtmaaszijde) en Maastrichter Smedenstraat
7. Verder heeft het pand Stokstraat 30 aan de achterzijde een in vakwerk uitgevoerd,
achthoekig traptorentje. Het oorspronkelijke torentje is in 1966 afgebroken en in
1967 gereconstrueerd. Een zeer duidelijk voorbeeld van een fantasievolle restauratie
is de geheel nieuwe vakwerkgevel aan de kopse zijde van het vroeg-17de-eeuwse
hoekpand Eikelstraat 1. Ook de voor- en achtergevel zijn ingrijpend gerestaureerd.
17de-eeuwse huizen
Het versteningsproces van het Maastrichtse woonhuis kwam in de 17de eeuw op
gang, zij het slechts langzaam. In 1612 verordonneerde het stadsbestuur dat bij nieuwe
huizen de zijwanden en het dak in steen moesten worden uitgevoerd. De verstening
van de overige gevels werd vanaf 1665 geëist. Eerst in de 18de eeuw onderging het
versteningsproces een versnelling, mede dankzij verdere stimulering door de overheid.
De laatste houten voorgevel verdween overigens pas rond 1840.
Ook verdwenen langzamerhand de voor de late middeleeuwen karakteristieke
houtskeletten. Tussen de huizen kwamen bakstenen muren in de plaats van houten
wanden met gebintstijlen. Deze balkdragende bouwmuren trok men als brandmuur
door tot boven het dak waar ze net als de nieuwe zijgevels werden uitgevoerd als
trapgevels. De hoge Maaslandse daken maakten per dakvlak soms wel meer dan tien
trappen noodzakelijk. Op enkele plaatsen zijn hiervan voorbeelden bewaard gebleven,
zoals bij de vroeg-17de-eeuwse hoekhuizen Brusselsestraat 127 (1611) en
Tongersestraat 60, het hoekhuis Grote Gracht 64 - waarvan de voorgevel in 1711
is verbouwd - en het drielaags huis Tongersestraat 22 (1690). Het blijkens
jaartalankers uit 1641 daterende drielaags huis Van Hasseltkade 23 heeft eveneens
trapgevels bij de boven de buurdaken uitstekende bouwmuren. De reeksen gekoppelde
vensters in de voorgevel doen denken aan die in oude houten gevels. De gevel is
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overigens ingrijpend gerestaureerd, met name de onderpui is een vrije interpretatie.
Trapgevels aan voor- en achterzijde heeft het met een tongewelf over de Jeker
gebouwde maniëristische huis Bonnefantenstraat 5 uit circa 1660. De
ingangsomlijsting met het jaartal ‘1733’ is van elders afkomstig. Een aardig detail
is het boven de Jeker uitgebouwd toilet bij de linker zijgevel.
Vanwege de Maaslandse daken hebben de meeste huizen een lijstgevel aan vooren
achterzijde. Op tal van plaatsen in de binnenstad zijn 17de-eeuwse maniëristische
gevels te vinden. Ze zijn opgetrokken in baksteen met hoekblokken en lijsten in
mergelsteen en hardstenen venster- en deuromlijstingen. Het gebruik van kruiskozijnen
was dominant, maar de vensters van de lagere tweede of zolderverdieping werden
gewoonlijk uitgevoerd als tweelichtsvensters. De kruisen en tussenstijlen van deze
vensters werden vanaf het eind van de 18de eeuw meestal uitgebroken, waarna men
de bovendorpelstenen met krammen koppelde. Een herkenbaar maniëristisch element
bij deze Maaslandse bouwwijze is de kroonlijst met geprofileerde consoles. Bij rijkere
kroonlijsten zijn tussen de consoles kleine decoratieve elementen toegevoegd.
De gevels van het grote, vroeg-17de-eeuwse huis Tafelstraat 13 worden afgesloten
door een kroonlijst met ojiefvormige consoles afgewisseld met vierkante en ronde
sierelementen. Bij de geknikte trapgevel (ter plaatse van de voormalige Looierspoort)
is de lijst vlakgekapt. Aan de linkerzijde van de hoofdvleugel bevindt zich een
bouwdeel met koetspoort. Aan de binnenplaats staat een halfrond gesloten traptoren.
Natuurstenen kroonlijsten met consoles en ronde decoratieve elementen heeft ook
het waarschijnlijk uit de eerste helft van de 17de eeuw daterende grote L-vormige
huis Bredestraat 19. De geblokte natuurstenen koetspoort van dit later wit geschilderde
huis geeft toegang tot een binnenplaats naast de dwarse achtervleugel. Het brede
midden-17de-eeuwse pand Achter de Molens 26-30 bestaat uit drie wooneenheden,
die zijn opgetrokken tegen de binnenzijde van de 13de-eeuwse stadsmuur. De wit
geschilderde gevel wordt afgesloten door een kroonlijst met consoles en ronde
decoratieve blokken, in het midden onderbroken voor een verdwenen stenen dakerker.
Het in 1978-'79 onder leiding van W.J. Dingemans gerestaureerde pand heeft inwendig
samengestelde balklagen met troggewelfjes. De koetspoort gaf door het pand en de
stadsmuur toegang tot het achtererf van het aangrenzende pand Grote Looiersstraat
6, dat een vakwerkkern van rond 1500 heeft. Andere aardige voorbeelden van
lijstgevels in de genoemde Maaslandse bouwwijze met (laat-)maniëristische details
-
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gewoonlijk met later gewijzigde vensters en onderpui - zijn te zien bij de huizen:
St.-Amorsplein 6, Bredestraat 39, Hoogbrugstraat 26, Tongersestraat 35a
(achtergevel) en de hoekhuizen Platielstraat 14, Muntstraat 21 en Stokstraat 59 (met
gerestaureerde vensterkruisen). Verder bij Stokstraat 8, Stokstraat 57 (1652),
Rechtstraat 80 (1662), Nieuwstraat 15 en 17, Rechtstraat 73, Tafelstraat 8 en 10 en
Mariastraat 25 (1695). Meer classicistisch zijn de met een acanthusbladmotief
versierde consoles van de kroonlijst van St.-Jacobstraat 6. Bij veel 17de-eeuwse
gevels ontbreekt een duidelijke kroonlijst en bevindt zich onder de goot een reeks
kortelinggaten voor het aanbrengen van een onderhoudssteiger. Soms zijn de gaten
met natuursteen omlijst of dichtgezet. Voorbeelden hiervan hebben de gevels van:
St.-Pieterstraat 15 (met een gevelsteen met zwaan), Kesselskade 45, Wycker
Grachtstraat 39, Hoogbrugstraat 68 en Brusselsestraat 121.
Bij de brede lijstgevel van Platielstraat 13 is de kroonlijst onderbroken voor twee
natuurstenen dakerkers met fronton, pilasters en rondboogvenster. De blijkens
decoratieve gevelsteentjes uit 1700 daterende gevel heeft een hardstenen onderpui
voorzien van een koetspoort met blokomlijsting en diamantkopsluitsteen.

Maastricht, Huis De Ridder

Van de vijf gekoppelde hardstenen kruiskozijnen op de verdieping zijn er later twee
dichtgemetseld. De onderbroken kroonlijst met consoles van de uit 1660 daterende
hardstenen voorgevel van Rechtstraat 62 laat zien dat hier ter plaatse van de huidige
houten dakkapel oorspronkelijk een stenen dakerker heeft gezeten. Hetzelfde
fenomeen is zichtbaar bij de voorgevels van Boschstraat 91 - waarvan de gevelsteen
‘In den Luypaerd’ van elders afkomstig is - en Stenenwal 23. Bij dit laatste huis wijst
de door twee kleine poortjes geflankeerde grote rondboogpoort op de begane grond,
op een functie als pakhuis of handelshuis.
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Een van de best bewaarde voorbeelden van de laat-maniëristische stijl in Maastricht
- zij het in sterk gerestaureerde vorm - is het huis De Ridder (Ridderstraat 2). Het
ontleent zijn naam waarschijnlijk aan de kolenman Ridder, die hier in de 14de eeuw
een huis bezat. Het huidige pand kwam rond 1651 in opdracht van vaandrig Andries
Loeffs tot stand met een haakse zijkamer en een achterkamer over de Jeker. Bij de
ingrijpende restauratie in 1976-'77 onder leiding van W.J. Dingemans is die
achterkamer gereconstrueerd en heeft men een latere achterbouw gesloopt. De
voorgevel heeft een in- en uitgezwenkte top. Boven de onderpui bevinden zich een
(herplaatste) gevelsteen met de voorstelling

Maastricht, Woonhuis Lenculenstraat 34

van een ridder te paard en drie vlakgehakte cartouches. De kroonlijst met geprofileerde
consoles van de voorgevel heeft men later eveneens vlakgekapt. De zijkamer, de
achtergevel en de gevel van de achterkamer hebben in- en uitgezwenkte topgevels.
Behalve de voorgevel hebben alle gevels houten kruiskozijnen. Het voorhuis bevat
een kelder met tongewelf en een kapconstructie uit 1651 met hergebruikte
14de-eeuwse onderdelen. Verder zijn er een 17de-eeuwse schouw, enkele
bedstedenkasten en houten portaaltjes en een zoldering van gestukadoorde
troggewelfjes tussen kinderbinten.
Hoewel het huis met Maaslands dak en lijstgevel dominant was, waren er naast
het genoemde huis ‘De Ridder’ meer diepe huizen met een topgevel. Bij deze huizen
dient de maniëristische kroonlijst met consoles niet als gootlijst maar als een fries
onder de meestal in- en uitgezwenkte topgevel. Bij het waarschijnlijk uit het tweede
kwart van de 17de eeuw daterende diepe drielaags huis Grote Looiersstraat 15 is de
in- en uitgezwenkte geveltop van de (gerestaureerde) voorgevel geplaatst op een
trigliefenfries. De vergelijkbare geveltop aan de achterzijde rust op een eenvoudiger
fries. De in- en uitgezwenkte topgevel van het diepe huis Lenculenstraat 34 wordt
geleed door twee geprofileerde waterlijsten. De opzet van de topgevel lijkt beïn-
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vloed door het werk van Vredeman de Vries. Kenmerkend voor de Maaslandse
bouwwijze zijn echter het fries met consoles en sierelementen aan de basis van de
topgevel en ook de onderbreking van het fries ter plaatse van het door voluten
geflankeerde rondboogvenster van de zolder (praktisch bij het hijsen). Bij een
ingrijpende restauratie van deze in circa 1640 gebouwde gevel in 1928 heeft men
boven de gereconstrueerde onderpui drie van elders afkomstige gevelstenen
aangebracht, waarvan een met het jaartal ‘1606’. Vergelijkbaar in opzet is de
voorgevel van het diepe huis Stokstraat 32, gebouwd in 1665 door slager Verliers
ter plaatse van twee kleinere woningen. Bij de restauratie van het huis in 1966-'68
heeft men deze gevel afwijkend van de oorspronkelijke opzet gereconstrueerd met
een frontonbekroning, een rondvenster (was vierkant) en ongeprofileerde - schijnbaar
vlakgekapte - mergellijsten. Topgevels met twee inzwenkende zones met voluten
hebben de diepe huizen Grote Gracht 62, met later vlakgekapte ornamenten, en
Hoogbrugstraat 19 (1690). Bij al deze ‘krulgevels’ is het fries onderbroken ter plaatse
van het zoldervenster. Dat is ook het geval bij de voorgevel van het drielaags hoekhuis
St.-Bernardusstraat 24, waarvan de topgevel verder is gewijzigd en versoberd.
Volgens verdwenen ankers in de zijgevel zou het huis zijn gebouwd in 1666.
Binnen de Maaslandse bouwwijze was de toepassing van pilasters een vanuit
Holland geïmporteerde classicistische vorm. Bij de voorgevel van het in 1659 door
stadsbouwmeester Cornelis Pesser verbouwde en later wit geschilderde huis Kleine
Gracht 31 zijn maniëristische en classicistische vormen gecombineerd. De twee
bouwlagen worden geleed door kolossale pilasters - blijkens bouwsporen hadden
beide bouwlagen oorspronkelijk een eigen pilasterstelling - onder een fries met
consoles. De topgevel heeft inen uitgezwenkte vleugelstukken met voluten en een
tussen pilasters gevatte middenpartij met rondboogvenster. De oorspronkelijke
topgevelbekroning is verdwenen. De zijgevel en de kleine haakse uitbouw met
trappenhuis aan de achterzijde hebben kroonlijsten met consoles. De binnenplaats
naast het huis is

Maastricht, Woonhuizen Muntstraat 1 en 3

van de straat gescheiden door een hoge muur met daarin een rondboogpoortje met
fronton. Bij de brede voorgevel van het in 1660 als brouwershuis gebouwde pand
Graanmarkt 3 is een classicistische kroonlijst gecombineerd met pilasters met
kolossale toscaanse kapitelen. De vensters zijn begin 19de eeuw gewijzigd en mogelijk
is toen ook een oorspronkelijke gestapelde pilasterstelling gewijzigd in de huidige
kolossale pilasterstelling. De kolossale pilasterordening van het drielaags huis Vrijthof
29 is zeker het gevolg van een verbouwing. In de 17de eeuw had de gevel twee
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gestapelde pilasterstellingen, waarbij de bovenste over de twee bovenste bouwlagen
doorliep. De pilasters en de vensters van deze gevel zijn later ingrijpend gewijzigd.
Eind 19de eeuw veranderd is de pilastergevel van Vrijthof 7. Alleen de pilasterstelling
met toscaanse kapitelen en de frontons boven de verdiepingsvensters zijn
oorspronkelijk. De pilasterstelling van de tweede verdieping is bij een
laat-19de-eeuwse verbouwing en verhoging van het pand toegevoegd in aangepaste
stijl. De rond 1680 gebouwde classicistische gevel van het drielaagspand Markt 41
heeft drie gestapelde pilasterstellingen, waarvan de onderste met kleine ionische
kapitelen. Het basement van deze gevel is in hardsteen uitgevoerd, de overige
decoratieve onderdelen in mergel.

Maastricht, Woonhuis In den Steenen Bergh

In de binnenstad staan enkele 17de-eeuwse, geheel in hardsteen uitgevoerde gevels.
Die van het drielaags huis Muntstraat 1 draagt op de ingangslatei het jaartal ‘1612’,
maar deze lijstgevel met zijn fijn gedetailleerde versieringen met festoenen en
draperieën dateert waarschijnlijk van een verbouwing uit het derde kwart van de
17de eeuw. Vrijwel identiek van opzet en decoratie is de naastgelegen hardstenen
gevel van Muntstraat 3. Hier zijn echter de vensters en de onderpui meer ingrijpend
gewijzigd. Eveneens geheel in hardsteen uitgevoerd is de lijstgevel van het drielaags
huis In den Steenen Bergh (Stokstraat 26), gebouwd in 1669 door steenhouwer
Stephanus Matto. Bij de restauratie in 1965-'69 is de huidige onderpui aangebracht
en zijn op de verdieping de kruisvensters hersteld, evenals de gebeeldhouwde panelen
met guirlandes. Het middenreliëf met de huisnaam en de flankerende voorstellingen
van St. Lucas en St. Nicolaas zijn wel origineel. Uit de bouwtijd is ook de rijke
reliëfband met het bouwjaar bij de tweede verdieping. De achtergevel en de resterende
(gewijzigde) smalle tussenbouw naar het verdwenen achterhuis hebben kroonlijsten
met consoles. Het laatstgenoemde bouwdeel is verder versierd met drie decoratieve
gevelstenen aan de vroegere binnenplaatszijde en drie hergebruikte 18de-eeuwse
gevelstenen aan de achter-
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zijde. De classicistische hardstenen pilastergevel van het drielaags huis Rechtstraat
89 is in opzet vergelijkbaar met de bakstenen pilastergevel van Markt 41, maar dan
rijker uitgevoerd. De pilasters van begane grond en eerste verdieping hebben toscaanse
kapitelen, die van de tweede verdieping ionische. Onder de (gewijzigde)
verdiepingsvensters zitten guirlandes en draperieën.
In de 17de eeuw waren de hardstenen vensteromlijstingen bij de verder in baksteen
opgetrokken gevels gewoonlijk opgebouwd uit blokken van verschillend formaat,
waardoor onregelmatige of inen uitspringende omlijstingen ontstonden. Het in 1680
door magistraat Hendrik Thisius gebouwde brede drielaags huis Capucijnenstraat
98 heeft echter vensteromlijstingen die vooruitlopen op de vanaf circa 1700 in zwang
komende strakke natuurstenen vensteromlijstingen. De strakke vensteromlijstingen
in deze gevel hebben een blok- en strekkenmotief en hebben een vlakke deklijst bij
de bovendorpels. Eind 18de eeuw is een nieuwe hardstenen deuromlijsting in
Lodewijk XVI-vormen aangebracht. Achter het in 1995 gerenoveerde huis staat een
rond 1750 gebouwde tuinvleugel met mansardedak en geblokte lisenen. Strakke
hardstenen vensteromlijstingen met blokverdeling hebben ook de laat-17de-eeuwse
gevels van Muntstraat 45 en het hoekpand Muntstraat 47 (‘In den Grooten Bock’).
De gevels van beide huizen worden afgesloten door een maniëristische kroonlijst
met inzwenkende consoles.
18de-eeuwse huizen
Zijn er uit de 17de eeuw al relatief veel gevels behouden gebleven in het
Maastrichtse stadsbeeld, het aantal 18de-eeuwse gevels is nog veel groter. Begin
18de eeuw kregen de gevels een strakker uiterlijk. De maniëristische kroonlijst met
consoles kwam te vervallen en de vensteromlijstingen kregen rechte, vlakke kantstijlen
en dorpels. Tot ver in de 18de eeuw gangbaar bleef de traditionele gevelindeling met
kruisvensters en tweelichtvensters (tweede verdieping) gehandhaafd, al werd
langzamerhand ook het Franse venster ingevoerd. In de loop van de 18de eeuw
kwamen varianten in omlijstingen en geveldecoraties in zwang, die vaak naast elkaar
bestonden.

Maastricht, Woonhuis Rechtstraat 54

Men decoreerde vooral de voorgevels, de zij- en achtergevels werden opvallend
sober gehouden.
De strakke vensteromlijstingen werden vaak met horizontale of verticale banden
gekoppeld om de gevel meer structuur te geven. Krachtige horizontale reliëfbanden
heeft de rond 1710 opgetrokken voorgevel van het toen in opdracht van
stadstimmerman Bernard Cornelissen verbouwde huis Stokstraat 24. De grote geblokte
koetspoort gaf toegang tot het achtererf, waar in de 18de eeuw een rosmolen stond.
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Ook opvallend is de dakkapel met hijsinstallatie en overstekende afdekking op rijk
gesneden consoles. Horizontale reliëfbanden hebben verder onder meer de gevels
van Stenenbrug 2 (linker deel; circa 1700), St.-Bernardusstraat 8, Rechtstraat 58,
Stokstraat 21 (gewijzigde onderpui) en Stokstraat 22. Opmerkelijk is de blijkens
gevelstenen uit 1706 daterende smalle vierlaags gevel van Witmakersstraat 23 met
gekoppelde kruis- en tweelichtvensters en horizontale reliëfbanden en profiellijsten.
De gewijzigde hardstenen onderpui heeft bovendorpels met decoratieve kruisen onder
accoladebogen in verdiept reliëf. Bij het brede pand Rechtstraat 23 blijft de koppeling
van de vensters beperkt tot banden bij de onderdorpels; de vensters zelf hebben
eenvoudige profileringen bij de onderdorpel en de bovendorpel. Een combinatie van
horizontale en verticale banden vertonen onder meer de gevels van Stenenbrug 2
(rechter deel; 1709), Witmakersstraat 21, Stenenwal 24, Stokstraat 29, Stokstraat 31
- nog wel met kroonlijst met consoles - en de gevel uit 1739 van de vroegere herberg
In de Rode Poort (Stokstraat 14). Een opvallend voorbeeld is het grote drielaags
hoekhuis Rechtstraat 54. De geheel in hardsteen uitgevoerde, omlopende onderpui
is uitgevoerd met strak geprofileerde rechthoekige ingangen met bovenlichten en
een reeks kruisvensters met smalle geblokte dammen daartussen. Bij de in baksteen
opgetrokken verdiepingen worden de kruis- en tweelichtvensters gekoppeld door
reliëfbanden en hebben de kruisvensters vooruitstekende onderdorpels op
gecanneleerde consoles. De vensters in de voorgevel zijn vrij dicht bij elkaar geplaatst,
de zijgevel heeft voornamelijk vensters nabij de hoek en heeft een meer gesloten
karakter. Eveneens rijk uitgevoerd is de in 1709 opgetrokken gevel van Stokstraat
53, waar vooral de gekoppelde bovendorpels van de vensters (en bovenlicht van de
ingang) een rijkere profilering hebben gekregen, waardoor het geheel het karakter
van een pilastergevel krijgt. De hardstenen lijstgevel van het pand In de Oude Waegh
(St.-Pieterstraat 48) - in de gebeeldhouwde kroonlijst gedateerd ‘1714’ - heeft
geprofileerde rechte vensteromlijstingen op de verdieping. Als een van de eerste in
Maastricht werd deze gevel uitgevoerd met Franse ramen. De zeer open pui met twee
brede vensterbogen en een smalle middenboog is later op eenvoudige wijze gewijzigd
tot winkelpui. Boven deze pui bevindt zich een fries met ojiefconsoles, paneelwerk
en een gevelsteen met de voorstelling van een weegschaal.
Vanaf het tweede kwart van de 18de eeuw komt een vensteromlijsting in zwang
waarbij de bovendorpel wordt gebogen en afgesloten met een sluitsteen. Deze
segmentboogvensters waren goed te combineren met de houten Franse ramen die
steeds meer werden toegepast. Een aardige gevel met segmentboogvensters is die
van Rechtstraat 94 uit 1758, compleet met natuurstenen onderpui voorzien van
paneelvullingen met ingebogen hoeken.
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Boven de ingang zit een hergebruikte gevelsteen met drie gouden leeuwen en het
jaartal ‘1731’. Vergelijkbaar opgezet zijn de gevels van Hoogbrugstraat 10, het huis
In den Witten Engel (Hoogbrugstraat 18; 1765) - met bovendien twee ovale
zoldervensters - en het huis In Drij Lelien (Rechtstraat 98; 1779). Bij Kapoenstraat
13 is de ingang aan de zijkant van de natuurstenen onderpui geplaatst. De twee
bovenliggende bouwlagen hebben gekoppelde segmentboogvensters, aan de
bovenzijde voorzien van een geprofileerde rand. De onderpui heeft ook zo'n rand en
onder de vensters paneelwerk met ingebogen hoeken. Voorbeelden van een variant,
waarbij de segmentboogvensters bij de onderdorpel naar beneden doorgezette zijstijlen
hebben - als waren het vlakke consoles - zijn te zien bij Grote Staat 65 (winkelpui
begin 20ste eeuw), Capucijnenstraat 47 en het huis In den Gulden Haen (Muntstraat
43; 1767; moderne onderpui). Verder bij de uit het derde kwart van de 18de eeuw
daterende herenhuizen Kleine Gracht 16, met rijk gebeeldhouwde ingangsomlijsting
in Lodewijk XV-stijl, en Onze Lieve Vrouweplein 29, met raamhekjes in Lodewijk
XV- en een ingangsomlijsting in Lodewijk XVI-stijl. Verder is er in de 18de eeuw
een geveltype met twee raamtraveeën boven een onderpui met drie traveeën. Omdat
de openingen nu niet meer boven elkaar liggen werden de verticale reliëfbanden van
de verdiepingsvensters boven de onderpui uitgebogen om ze op de ondervensters te
laten aansluiten. De middenbanden kregen boven de ingang een zelfde behandeling,
zodat daartussen een decoratieve gevelsteen kon worden geplaatst. Een vroeg
voorbeeld is de hardstenen gevel van Platielstraat 10, die blijkens de gevelsteen met
voorstelling van de Aanbidding der Driekoningen en bijbehorend tijdvers uit 1714
dateert.
Andere geheel natuurstenen voorbeelden van dit geveltype - alle met gewijzigde
onderpui - hebben Grote Gracht 37 (hergebruikte gevelsteen uit 1738), waar de
uitgebogen banden zijn voorzien van een voluutversiering, het huis In den
Grudtmeulen (Corversplein 12; 1740) en het vierlaags huis Leeuwen Steen (Kleine
Staat 14; 1751). Het hardsteenwerk

Maastricht, Woonhuis Int Molenyser

naast de verdiepingsvensters is bij al deze voorbeelden geblokt uitgevoerd; de twee
laatste voorbeelden hebben ook paneelwerk tussen de ramen. Bij bakstenen gevels
met segmentboogomlijstingen is het fenomeen van de uitgebogen verticale
reliëfbanden onder meer te vinden bij Wycker Brugstraat 60 (1735; gewijzigde
onderpui), Brusselsestraat 15 (ingang links) en de huizen Int Molenyser (rechter deel
Kersenmarkt 10; 1767), In den Orangeboom (Sporenstraat 14; 1768) en als laat
voorbeeld bij de voorgevel van het in de kern oudere hoekhuis In de Sonwijser
(Hoogbrugstraat 64; 1786). Ook bij de brede voorgevel van het hoekpand Au Mouton
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Blanc (linker deel Kersenmarkt 10; 1764) buigen de zijstijlen van de drie
verdiepingsvensters uit naar de gekoppelde segmentboogvensters van de onderpui.
Naast de reeds behandelde natuurstenen voorgevels zijn er in Maastricht nog veel
meer in hardsteen opgetrokken gevels te vinden, waarvan diverse met een gewijzigde
of geheel gemoderniseerde onderpui. De gevel van Bredestraat 41 dateert uit de
eerste helft van de 18de eeuw en heeft vlak behandelde muurdammen tussen de
segmentboogvensters. Gekoppelde vensters hebben de rond 1700 gebouwde gevel
van Bredestraat 5, de midden-18de-eeuwse gevels van Vrijthof 50, Vrijthof 51 en
Grote Staat 53 (1754) en de laat-18de-eeuwse gevels van Spilstraat 9, het pand In
den Vergulden Cop (Markt 6; 1792) en het kleinere huis Hoogbrugstraat 44. Bij veel
18de-eeuwse hardstenen gevels worden de vensters gescheiden door geblokte
muurdammen, zowel bij de verdiepingen als bij de begane grond. Voorbeelden van
deze uitvoering zijn te zien bij het pand Au Cheval Noir (St.-Bernardusstraat 14;
1743), Koestraat 7, Markt 70 en het smalle laat-18de-eeuwse huis Rechtstraat 85.
Verder ook bij de grote gevel van Wolfstraat 9, waarbij de panelen met
gebeeldhouwde rozetten, vruchten en gekruiste palmtakken onder de tweelichtvensters
van de tweede verdieping opvallen.
Bij het herenhuis Brusselsestraat 51, gebouwd in het derde kwart van de 18de
eeuw, is de hardstenen onderpui uitgevoerd met geblokte muurdammen, wat een
effect geeft dat bij de bovenliggende bouwlagen in pleisterwerk is herhaald. De
ingangsomlijsting heeft een gebogen bovendorpel met Lodewijk XV-cartouche.
In de 18de eeuw bouwde de stedelijke elite grote herenhuizen met brede gevels
van vier-, vijf of meer venstertraveeën en drie bouwlagen. Deze huizen kregen meestal
een indeling met middengang. Vaak werden bestaande huizen samengevoegd of
verbouwd om in dit nieuwe concept te passen. Verschillende herenhuizen kregen
een koetspoort met in de doorrit de toegang tot het huis. Het koetshuis stond op het
achterterrein. Het zeven traveeën brede Huis de Crassier (Bredestraat 10) werd
gebouwd in 1708 door de schepen Servaas Loyens, waarvan de kleindochter in 1750
trouwde met Guillaume baron de Crassier. De voorgevel heeft een brede hardstenen
dakopbouw (lucarne) en kroonlijst. De kruisvensters zijn hersteld bij een restauratie
in de 20ste eeuw. Duidelijke Lodewijk XIV-vormen zijn de geblokte omlijstingen
en de voluutversieringen bij de ingangspartij en de lucarne en verder het
beeldhouwwerk boven de deur, met masker, guirlandes en linten. De voorgevel van
Huis Thiessen (Grote Gracht 18), gebouwd in 1740 voor wijnhandelaar Wilhelmus
Thijssen, vertoont vroege Lodewijk XV-vormen (régence). Opvallend zijn de
reliëfomlijstingen

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

230

Maastricht, Woonhuis Capucijnenstraat 57-59, ingang

met rocaille-ornamenten bij de vensters. Vergelijkbaar is de afwerking van de
plintpanelen en de grote koetspoort aan de rechterzijde. De achterbouw van het huis
bevat delen van een ouder bouwwerk. De brouwersfamilie Gilissen liet in 1752 het
grote pand In den Keersseboom (Hoogbrugstraat 11) bouwen. De geblokte hardstenen
koetspoort met opgezwenkte lijst heeft een sluitsteen met een voorstelling van een
boom, de huisnaam en het bouwjaar. Bij de voorgevel van het brede
midden-18de-eeuwse herenhuis Capucijnenstraat 57-59 worden de zeven
raamtraveeën gescheiden door smalle geblokte lisenen. De ingangspartij met zijlichten
en alle vensteromlijstingen hebben bovendorpels met rocailles in weelderige Lodewijk
XV-vormen. Ook rijk uitgevoerd zijn de consoles onder de vensterdorpels en de
panelen van de hardstenen plint. Bij de splitsing van het pand in twee woningen in
1920 is de dienstingang aan de rechterzijde verhoogd tot het niveau van de kroonlijst
van het hoofdgebouw. In het interieur bevinden zich nog twee, aan Petrus Nicolaas
Gagini toegeschreven, laat-18de-eeuwse gestukadoorde schouwboezems. Ook de
midden-18de-eeuwse voorgevel van het herenhuis Markt 20 heeft smalle geblokte
lisenen en vensters met een weelderige bekroning in Lodewijk XV-vormen. Het
middenrisaliet

Maastricht, Woonhuis Markt 20

wordt afgesloten door een gebogen fronton met rocailles en een ovaal venster. Het
onderste gedeelte van het middenrisaliet - met de excentrisch geplaatste ingang - is
geheel met hardsteen bekleed. Bij de vergelijkbare, maar iets eenvoudiger en eleganter
gedecoreerde gevel van het herenhuis Boschstraat 60 is het baksteenwerk gepleisterd;
de steenrode beschildering is in 1993 gereconstrueerd. De bekroning van het
middenrisaliet in de vorm van een gebogen fronton met oculus tussen rankwerk is
begin 19de eeuw toegevoegd en wordt toegeschreven aan Mathias Soiron. Het bij
de stadsvernieuwing van het Stokstraatkwartier herbouwde pand Stokstraat 17 heeft

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

een brede hardstenen pui (nu winkelpui) in overdadige Lodewijk XV-vormen. Deze
uit 1773 daterende pui is afkomstig van het in 1929 afgebroken herenhuis
Pieters-Teuwen aan de Grote Staat (nu V&D).
Rijk uitgevoerde hardstenen ingangsomlijstingen in Lodewijk XV-vormen werden
zowel bij geheel nieuwe gevels als bij oudere gevels toegepast. Decoratieve
omlijstingen met spiegelboog en cartouches zijn te zien bij Platielstraat 18, Onze
Lieve Vrouweplein 23 en het 17de-eeuwse huis Bredestraat 9, waar de ingang
bouwsporen vertoont van oudere zijlichten. Een meer barokke variant met
opgezwenkte bovenrand tonen Capucijnenstraat 51 en het huis In den Coelen Mey
(Grote Gracht 29); het laatste heeft rijk gesneden deuren en deurkalf. Verder zijn er
ingangomlijstingen, waarbij niet alleen de bovendorpel, maar ook de stijlen zijn
geprofileerd en voorzien van rocailles. Bij deze ingangen is de spiegelboog verflauwd
tot één boog of zelfs geheel verdwenen. Voorbeelden hiervan zijn te vinden als
toegevoegd element bij de 17de-eeuwse huizen Cortenstraat 3-5 en Bredestraat 15,
maar ook bij de 18de-eeuwse gevels van Tongersestraat 20 en het zeer grote herenhuis
Sint Jacobstraat 15. Het grote hoekhuis In de Blauwe Hand (Markt 55) heeft aan de
Marktzijde een pui met koetspoort (nu met glas dichtgezet) en ingang uit 1754,
voorzien van omlijstingen in rijke Lodewijk XV-stijl. Invloeden van die stijl zijn
ook zichtbaar bij verschillende kleinere burgerhuizen uit het derde kwart van de 18de
eeuwbaar. Zo is de in Lodewijk XV-stijl uitgevoerde lijstgevel van het drielaags
pand Kleine Gracht 30 herkenbaar als kleinere variant van de reeds genoemde huizen
Markt 20 en Boschstraat 60. Een opvallend eigen element is de kroonlijst met gebogen
profiel. De pui is gewijzigd; oorspronkelijk zat de ingang in het midden. Duidelijke
Lodewijk XV-vormen vertoont ook de gevel van Kapoenstraat 6. Eenvoudiger
vertalingen zijn de bovendorpels met spiegelbogen bij de vensters van Muntstraat
33, de ingezwenkte bovendorpels bij Muntstraat 27 en de met rankwerk afgedekte
bovendorpels bij Grote Staat 45; de gevel van dit pand heeft bovendien decoratief
paneelwerk en consoles met ojiefprofiel bij de bovenste vensters en de kroonlijst.
De hardstenen gevel van Wolfstraat 18 is versierd met gekoppelde, gebogen
bovendorpels met rocailles en sierlijk gedecoreerde muurdammen. Bij de hoge
hardstenen gevel van Kleine Staat 13 (moderne onderpui) is met name de
koofvormige, gestukadoorde kroonlijst met putti en Lodewijk XV-ornamenten zeer
bijzonder.
In het laatste kwart van de 18de eeuw kwamen veel herenhuizen tot stand met
voorgevels in de op het classicisme georiënteerde Lodewijk XVI-stijl. Enkele
herenhuizen kregen nog de segmentboogvensters, maar rechte vensteromlijstingen
- dit maal met houten ramen -
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werden in deze tijd vaker toegepast. Nog van segmentboogvensters voorzien is de
gevel van het herenhuis Capucijnenstraat 73, met een rijk gebeeldhouwde
middenpartij in Lodewijk XVI-vormen, waarin de deuren van het Frans balkon (hekje
verdwenen) boven de ingang zijn opgenomen. Bij de brede gepleisterde lijstgevel
van het herenhuis Kleine Gracht 32 zijn segmentboogvensters gebruikt in het met
geblokte hardstenen lisenen geaccentueerde middenrisaliet, maar de flankerende
geveldelen hebben rechte vensteromlijstingen. Rijk uitgewerkt is de hardstenen
ingangspartij met zijlichten. Vergelijkbaar in opzet is het grote, mogelijk uit 1778
daterende, herenhuis Bredestraat 26. Deze gevel is echter niet gepleisterd en heeft
segementboogvensters met tot onder de dorpel doorgetrokken zijstijlen. De grote
houten erker boven de ingang is van veel later datum. Bij het brede gepleisterde
herenhuis Brusselsestraat 84 ligt de ingang tot het huis achter de grote koetspoort
met blokomlijsting in het linker zijrisaliet. Opvallend is dat het linker zijrisaliet één
venstertravee heeft en het, even brede, rechter zijrisaliet twee venstertraveeën; wellicht
het gevolg van een verbouwing. De Maastrichtse schepen Bruls liet het herenhuis
Markt 18 bouwen naar ontwerp van Mathias Soiron. De gevel is - afgezien van het
mezzanino - vergelijkbaar met die van het nabijgelegen, oudere pand Markt 20. De
detaillering is echter strakker en meer classicistisch van karakter en de gevel heeft
een driehoekig fronton als bekroning van het middenrisaliet. Het herenhuis Markt
14 bezit een rijk gedetailleerde hardstenen lijstgevel met smalle zijrisalieten. Eind
18de eeuw werd het bewoond door postmeester en koetsverhuurder Mathias
Bonhomme. Bij een restauratie in het midden van de 20ste eeuw kregen de pui, de
ramen en de dakkapellen de huidige vorm. Het interieur bevat onder meer een rijk
versierde vestibule met door zuilen gelede wanden, stucdecoraties en een stucplafond,
een balustertrap en een schouw met Pallas Athene in marmerreliëf. Van het
bijbehorende laat-18de-eeuwse koetshuis (Batterijstraat 67) is de straatgevel rond
1900 vernieuwd. De brede hardstenen lijstgevel van Grote Gracht 56 heeft een rijk
gedetailleerde
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middenpartij in Lodewijk XVI-stijl. De pui is enigszins gewijzigd, met name aan de
linkerzijde. Het bijzonder grote herenhuis Rouffaer (Hoogbrugstraat 72) werd in
1790 gebouwd in opdracht van fabrikant Arnold Rouffaer ter plaatse van drie kleinere
panden. De brede middenpartij van de hardstenen lijstgevel wordt bekroond door
een groot gebogen fronton met mergelvulling (recent geschilderd), gedragen door
twee dubbele consoles met acanthus- en maskerversiering. Bij de geblokte pui zijn
zware gebeeldhouwde sluitstenen toegepast. Om de hoek ligt het uit 1773 daterende
poortgebouw (Wycker Grachtstraat 38) van het achterterrein. Het eveneens zeer grote
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herenhuis Van Hasseltkade 20 heeft een middenpartij met verdiepte pilasters met
festoenversiering en een rijk uitgewerkte ingangspartij met uitbuigend balkon. Het
bovenlicht van de in een rondboogomlijsting gevatte balkondeuren toont het
gebrandschilderd familiewapen van Dominique Jacques de Erens. Deze voormalige
gouverneurgeneraal van Nederlands-Indië bewoonde het pand in het begin van de
19de eeuw. Het interieur bevat veel onderdelen in Lodewijk XVI-stijl, met name de
vestibule met koepelgewelf op zuilen. Ook bij kleinere huizen vonden Lodewijk
XVI-vormen ingang. Een rijk versierde lijstgevel in Lodewijk XVI-stijl bezit het
huis Brusselsestraat 76. De verdieping heeft een Frans balkon
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met smeedijzeren hek en balkondeuren in een rondboogomlijsting en twee flankerende
segmentboogvensters. De begane grond is voorzien van een grote koetspoort en een
waarschijnlijk van elders afkomstige ingangsomlijsting in Lodewijk XV-stijl. Op de
verdieping bevindt zich een kamer met stucwerk, toegeschreven aan Petrus Nicolas
Gagini. Opmerkelijk is de rechterhelft van het op de oude stadsmuur gebouwde, en
via een hoge bordestrap toegankelijke, huis Het Bat 4. Boven de hoge onderbouw
met rusticawerk bevindt zich een eenlaags gevel met gecanneleerde pilasters en
boven de segmentboogvensters stucwerk met een Lodewijk XVI-ornament in de
vorm van een krans doorstoken met gekruiste takken. Rijk gedecoreerd is de sierlijke
hardstenen drielaags lijstgevel van Hoogbrugstraat 36, voorzien van een smal
middenrisaliet met rijk gebeeldhouwde ingangsomlijsting, vlakke pilasters met
trofeeën en een gebogen fronton met portretmedaillon. Vrij sober gedecoreerde
hardstenen gevels in Lodewijk XVI-vormen hebben Maastrichter Brugstraat 6
(moderne pui), Vrijthof 13 (gewijzigde pui), Markt 15 - het jaartal ‘1714’ in het
fronton boven de balkondeur moet op een oudere situatie slaan - en het herenhuis
Markt 19. De brede in- en uitgezwenkte bekroning met zijvoluten van de
laatstgenoemde gevel is waarschijnlijk ouder. Staande bij het
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Maastricht, Generaalshuis

stadhuis is overigens goed te zien hoe bij dit huis en bij de buurpanden aan de Markt
in de 18de eeuw een meer moderne gevel is gebouwd door het Maaslandse dak van
de oudere achterliggende kern aan de voorzijde op te lichten met een schilddak,
mansardedak of zadeldak met topgevel.
Aan het eind van de 18de eeuw komt de geblokte strakke vensteromlijsting weer
in zwang, maar dan met een meer architecturale toepassing. Deze is te zien bij
Kesselskade 48 en Hoogbrugstraat 58. Interessant is ten slotte de hardstenen voorgevel
in Lodewijk XVI-stijl van Stokstraat 11, gebouwd in 1790 door beeldhouwer Reijnier
Delcommune. Alleen de kroonlijst is in mergelsteen uitgevoerd. Onder deze lijst
zitten vierkante blokken met rozetversiering die als kapitelen fungeren voor de
pilasters van de verdieping. Een gebeeldhouwde draperie met ovaal medaillon onder
het middenvenster van de verdieping draagt de tekst ‘Nous désirons la paix’, een
verwijzing naar de in 1789 uitgebroken revolutie in Parijs en Luik.
19de-eeuwse huizen
Op de fundamenten van het in 1795 opgeheven en in 1803 deels gesloopte
Wittevrouwenklooster verrees in 1804-'05 het zogeheten Generaalshuis (Vrijthof
45-47) [71], genoemd naar de generaals Dibbets en Destombe die hier in de eerste
helft van de 19de eeuw woonden. Koopman P.F. de Ceuleneer liet dit zeer brede
herenhuis in empire-stijl bouwen naar ontwerp van F. Hermans. Het was
oorspronkelijk ingedeeld in twee woningen, waarbij de grootste - bestaande uit de
middenpartij en de rechtervleugel - als woonhuis voor De Ceuleneer dienst deed.
Het driehoekig fronton van het middenrisaliet bevat een door M. Tombay vervaardigd
reliëf met personificaties van landbouw en handel. Ook de kroonlijst en de gebogen
frontons van de smalle zijrisalieten (met koetspoorten) zijn met reliëfs versierd. Het
interieur bevat verschillende onderdelen in empire-stijl; zo is het stucplafond van de
vestibule gedecoreerd met een Napoleontische adelaar. De voorm. balzaal op de
verdieping heeft wandschilderingen van Ch. Soubre (1860), met personificaties van
de vier elementen en de vier jaargetijden en bovendeurstukken met voorstellingen
van de schone kunsten. Het gebouw heeft in de 20ste eeuw veel verschillende
bestemmingen gehad. Het diende onder meer als gemeentearchief, stadsbibliotheek
en Museum voor Schone Kunsten. Sinds de vooral inwendige, aan de achterzijde
ingrijpende restauratie en verbouwing rond 1988, dient het Generaalshuis als
entreegebouw voor het achterliggende nieuwbouwcomplex van het Theater aan het
Vrijthof. Van de kloosterbebouwing resteren een uitgebouwde, achtzijdige traptoren
op vierkante onderbouw aan de achterzijde van het Generaalshuis en twee kelders
met een zoldering op achtzijdige hardstenen middenzuilen met gotische kapitelen.
Een ander restant van het kloostercomplex is het blijkens jaartalankers in 1619
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opgetrokken pand Statenstraat 11a met aan de noordzijde een (deels zichtbare)
kroonlijst met consoles. De kopse straatgevel is in het midden van de 19de
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eeuw gepleisterd.
Eveneens in empire-stijl gebouwd is het vroeg-19de-eeuwse drielaags herenhuis
Boschstraat 108, met wit gepleisterd middendeel en hardstenen zijrisalieten. Uit de
eerste helft van de 19de eeuw dateren verder de gevels van Kesselskade 63
(vermoedelijk 1818, pui jonger) en Muntstraat 13 (moderne onderpui) en het grote
herenhuis Batterijstraat 48, met in het midden een brede koetspoort (nu deels met
een glaspui dichtgezet). Het wit gepleisterde herenhuis Markt 28 kwam midden 19de
eeuw tot stand in neoclassicistische stijl met in de geblokte hardstenen onderpui een
koetspoort. Eveneens neoclassicistisch zijn de met koetspoort uitgevoerde herenhuizen
Brusselsestraat 87b-c, Witmakersstraat 5 en St.-Amorsplein 12-13, de laatste met
opmerkelijke, licht getoogde hardstenen vensteromlijstingen. Een neoclassicistische
lijstgevel met blokbepleistering en rondboogvensters toont het pand Onze Lieve
Vrouweplein 26.
Neoclassicistisch in opzet, maar met eclectische vensteromlijstingen zijn de in het
derde kwart van de 19de eeuw gebouwde huizen Grote Gracht 77-81 en het tot
winkelpand verbouwde herenhuis Brusselsestraat 10 met attiek. Het herenhuis
Boschstraat 45 werd in 1863 gebouwd voor fabrikant Petrus Regout, mogelijk naar
ontwerp van de Akense architect W. Wickop. De gepleisterde lijstgevel heeft een
vrij sobere onderbouw met rechthoekige koetspoort en bij de verdiepingen opval-
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lende, rijke neoclassicistische vensteromlijstingen en neoromaanse vormen.
Gepleisterde lijstgevels in weelderige eclectische vormen hebben het vierlaags pand
Maastrichter Brugstraat 31-33 (circa 1880) en het smalle pand Nieuwstraat 10 (beide
met moderne pui). De laat-19de-eeuwse bebouwing langs de Stationsstraat toont
diverse rijk geornamenteerde gepleisterde eclectische gevels.
Bij sommige eclectische gevels wordt duidelijk teruggegrepen op vormen uit de
18de eeuw, zoals bij Vrijthof 49, waar venstervormen met geprofileerde bovenlijsten
en naar beneden toe doorgetrokken zijstijlen op originele wijze zijn gecombineerd
met elementen als lambrekins en rozetten. De gepleisterde gevels van de herenhuizen
Kapoenstraat 2 (1882) en Parallelweg 47-53 grijpen terug op de laat-18de-eeuwse
classicistische architectuur in de stad. Dat is ook het geval bij een groep rond 1900
gebouwde laat-eclectische huizen, die opvallen door het gebruik van fel gekleurde
verblendsteen. In gele verblendsteen uitgevoerd is de gevel van het herenhuis Kleine
Gracht 1, gebouwd in 1891 voor C. Houtappel, wiens initialen zijn opgenomen in
het smeedijzeren balkonhek. Het balkon rust op consoles in de vorm van adelaars.
Felgele verblendsteen boven een onderbouw in rustica-stucwerk toont de door J.
Hollman voor L. Sougniez ontworpen gevel van het dubbele herenhuis Keizer
Karelplein 16 uit 1898. Vergelijkbaar is de gevel van O.L.-Vrouweplein 4 (circa
1900) met een meer oranjekleurige verblendsteen en een kroonlijst met mozaïekband.
Andere voorbeelden van deze stijl zijn het herenhuis St.-Servaasklooster 30, het hoge
vierlaagspand Grote Staat 1-3 (moderne winkelpui) en het curieuze pand Rechtstraat
21, met terug liggende middenpartij voorzien van een achtzijdige erker boven een
poortje. Eveneens vergelijkbaar, maar met gewone rode baksteen uitgevoerd zijn het
naar ontwerp van J. Hollman voor A. Reijnen gebouwde herenhuis Wilhelminasingel
73 en de herenhuizen Wilhelminasingel 102 en Wilhelminasingel 104 (alle circa
1900). Het laatste pand heeft een vrijwel ongewijzigd, rijk interieur uit de
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bouwtijd, met onder meer muurschilderingen met voorstellingen van kastelen van
J. Wingen (1901). In de woonkamer verwijst een stucrozet met vogels naar de
opdrachtgever J. Vogels. Een gepleisterde variant van de voorgaande eclectische
gevels heeft het dubbelhuis Wilhelminasingel 84-86 (1896), waarschijnlijk naar
ontwerp van J.H. Meyers. Een laat voorbeeld is het rijk geornamenteerde, wit
geschilderde herenhuis Wilhelminasingel 69 (1907), met als modernere elementen
de grote houten verdiepingserker en de balkons met ijzeren hekken in
jugendstil-vormen.
Geheel anders van karakter dan de voorgaande gevels is de opmerkelijke
neogotische gevel uit 1883 van het pand Boschstraat 92, met gepleisterde spitsboog-
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en driepasdecoraties boven de verdiepingsvensters. Eveneens neogotisch van
detaillering zijn de gevels met diepe, geprofileerde vensternissen van de rond 1890
gebouwde herenhuizen Stationsstraat 18-20. Meer naar de neorenaissance neigend
is de gevel van het huis Brusselsestraat 28 met wit gepleisterde sluitstenen met
diamantkopmotief en ojiefconsoles bij de aanzet van de vensterbogen. In- en
uitgezwenkte topgevels en neorenaissance-vormen hebben de rond 1880 gebouwde
gevels van Maastrichter Brugstraat 13-15. De beste neorenaissance-voorbeelden
zijn de drie in 1890

Maastricht, Woonhuizen Wilhelminasingel 76-80

gebouwde drielaags herenhuizen Wilhelminasingel 76-80, waarschijnlijk naar ontwerp
van J.H. Meyers. In de met rijk sierstucwerk uitgevoerde boogvelden zijn koppen
en heraldische motieven verwerkt. De pilasters tussen de vensters zijn voorzien van
consoles met koppen. Nummer 80 heeft een afwijkende indeling in de derde bouwlaag
en bezit geen lijstgevel maar een als mengvorm van tuit- en trapgevel uitgevoerde
topgevel met een driepasachtige banddecoratie. Het naastgelegen, wit geschilderde
herenhuis Wilhelminasingel 82 kwam in 1896 tot stand, waarschijnlijk eveneens naar
plannen van Meyers. De speels gedecoreerde gevel is voorzien van een klein balkon
op een halfzuil, die weer wordt ondersteund door een knielende figuur.
Neorenaissance-vormen vertonen verder de grote herenhuizen Wilhelminastraat 64
(met gaaf bewaard gebleven interieur), Wilhelminasingel 66 (1896), het hoekpand
Wilhelminasingel 88-90 en Wilhelminasingel 100 (1895; erker 1904).
20ste-eeuwse huizen
Begin 20ste eeuw werden veel huizen gebouwd in een mengvorm van stijlen. Zo
ontwierp J. van Gils het in 1900 voor de stalknecht van burgemeester W.H. Pijls
gebouwde huis Batterijstraat 58 in een stijl, waarbij zowel neorenaissance- als
chaletstijl-elementen zijn
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gebruikt. De op consoles uitkragende derde bouwlaag van de voorgevel is uitgevoerd
in een vakwerkconstructie met baksteenvulling. Het in 1901 voor T. Scharner naar
ontwerp van W. Sprenger gebouwde herenhuis Spoorweglaan 7 toont
jugendstil-kenmerken, zoals het decoratieve gebruik van verschillende kleuren steen
en boogvelden met yezeria-stucwerk, gecombineerd met decoratief houtwerk in
chaletstijl bij topgevel en erker. Neorenaissance-vormen in combinatie met fraai
opengewerkt houtsnijwerk bij sierspant en terrasgalerij zijn zichtbaar bij het rond
1905 gebouwde herenhuis Lage Kanaaldijk 5.
Veel panden tonen met de kleurrijke toepassing van materialen en het gebruik van
vloeiende vormen de invloed van jugendstil. Zeer kleurrijk, afwisselend gedetailleerd
en voorzien van grote houten erkers zijn de in 1901 gebouwde huizen
Wilhelminasingel 52-56, ontworpen door C.L.J. Hoogenstraaten. Jugendstil-elementen
bepalen ook zijn ontwerp voor het huis Prins Bisschopsingel 17, gebouwd in 1907-'08
voor M. Michon. Bij het herenhuis Papenstraat 4c, gebouwd in 1905 voor J. Wijnands
naar plannen van J. Hollmann, springt de door twee hardstenen penanten in drieën
gedeelde rondboogvormige loggia in het oog. Het vergelijkbare buurpand Papenstraat
4b is gelijktijdig gebouwd, maar daar is die opzet doorbroken door een grote houten
erker. De in 1904-'05 voor J.B.H. Klijnen gebouwde huizen Herbenusstraat 132-134
hebben een verrassende mengvorm van jugendstil- en neogotische elementen naar
ontwerp van A. Deussen. Jugendstil-invloeden vertonen
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verder het woonhuis-magazijn Alexander Battalaan 83 (1906), gebouwd voor
suikerwerkenfabrikant L. van den Eerenbeemt naar ontwerp van C.L.J.
Hoogenstraaten, de woning Bosscherweg 185 (1907), gebouwd voor directeur De
Vries van de naburige leerlooierij (inmiddels gesloopt), en de huizen Spoorweglaan
10 (1908), Spoorweglaan 15 (1910) en St.-Lambertuslaan 22-24 (circa 1910). Rechter
J.A.M.M. Pijls liet in 1904-'05 het herenhuis Vrijthof 19 bouwen naar plannen van
de Luikse architect S. Rémont in op de Franse renaissance geïnspireerde vormen.
Dit is vooral goed zichtbaar bij de monumentaal uitgewerkte rechterpartij met grote
erker en hoog schilddak. Het rijke interieur bevat veel onderdelen uit de bouwtijd.
Iets jonger is een groot glas-in-lood raam van atelier Kerling (circa 1942). Het gebouw
heeft na de Tweede Wereldoorlog een tijd als kantongerecht gediend. Voor het
gebruik als rechtzaal is de grote salon - met cassetteplafond en houten lambrisering
- uitgebreid met de vroegere zomersalon. Het voorm. koetshuis (Papenstraat 4a) is
uit dezelfde tijd als het herenhuis en is daarmee verbonden door een ondergrondse
gang met wijnkelder. Een overwegend door neorenaissance-elementen bepaalde
vormgeving heeft het drielaags herenhuis Papenstraat 4d, gebouwd in 1904-'05 voor
J. Nijst naar ontwerp van J. Hollman. Neogotische en neorenaissance-elementen
bepalen het uiterlijk van de in 1904 in opdracht van J.M. Reinders & Cons.
gerealiseerde herenhuizen St.-Lambertuslaan 30-36, met vooral bij de hoekpanden
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een rijke detaillering met lisenen, rondboogfriezen, pinakels en baksteenmozaïekwerk.
Eenvoudiger decoratief metselwerk en trapgevels met heel kleine frontons vertonen
de in 1918 voor Woningvereniging St. Servatius gebouwde woningen Volksplein
4-12 (gerenoveerd in 1982) naar ontwerp van J.H.H. van Groenendael. De
portieketagewoning Wilhelminasingel 25-27, gebouwd in 1916 naar plannen van A.
Knols, vertoont rationalistische elementen.
Een verzorgde expressionistische vormgeving hebben enkele naar ontwerp van
de Amsterdamse architecten Z. Gulden en J. Geldmaker gerealiseerde sociale
woningbouwcomplexen van de socialistische Woningvereniging ‘Beter Wonen’. Het
met verschillende typen arbeiderswoningen en enkele hoekwinkels gebouwde complex
Van den Berghstraat 2-30 e.o. uit 1919 (gerenoveerd in 1993) is opvallend vanwege
de halfronde ‘torentjes’ tussen de ingangen en de stijl oplopende dakvlakken. Meer
gangbare expressionistische vormen bezit het complex Schildersplein e.o. uit 1920-'21
(gerenoveerd in 1987), met middenstandswoningen aan de Franciscus Romanusweg
en een poortdoorgang naar de achtergelegen arbeiderswoningen aan het plein. De
Bouwvereniging Woningzorg liet in 1920-'21 de ambtenarenwoningen Meerssenerweg
319-351/Scharnerweg 124-146 e.o. bouwen naar een ontwerp in traditionalistische
vormen met expressionistische elementen van V.E. Marres en W.J. Sandhövel. Dit
complex met verschillende woningtypen is na de Tweede Wereldoorlog enkele keren
gerenoveerd. Het in 1921 voor glazenier J. Rosier gebouwde woonhuis-atelier
Lyonnetstraat 12 is ontworpen in expressionistische stijl door A.J.N. Boosten en J.
Ritzen. Boven de (verbouwde) atelierruimte bevinden zich twee bouwlagen voor het
woonhuis, voorzien van tweezijdig uitgebouwde houten erkers en stenen balkons.
De Maastrichtse architect A.J.N. Boosten ontwierp nog meer interessante
expressionistische huizen, zoals de in 1928 in opdracht van W. Hommes gebouwde
herenhuizen St.-Lambertuslaan 23-29 met een doorlopend geknikt schilddak, hoge
en smalle schoorstenen en opvallende geribbelde erkerbetimmeringen. Vergelijkbaar
maar iets soberder is zijn ontwerp voor de in 1929-'30 voor W. Hommes onder één
kap uitgevoerde herenhuizen Graaf van Waldeckstraat 18-22. In
zakelijk-expressionistische stijl ontwierp hij het in 1924 gebouwde woonhuis met
kantoor Franciscus Romanusweg 44, dat in opdracht van de Coöperatieve
Bouwvereniging ‘Ons Belang’ tot stand kwam voor aannemer J. Mesters-Philippens.
Opvallend als verticaal accent zijn de gekoppelde dubbele schoorsteenkanalen aan
de linkerzijde van de voorgevel. Voor dezelfde bouwvereniging ontwierp
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Boosten de in 1933 in zakelijk-expressionistische stijl opgetrokken praktijkwoning
Hertogsingel 43. Het hoge venster boven de entree is uitgevoerd met glas-in-lood
van atelier Felix, voorzien van symbolen die verwijzen naar de dokterspraktijk in dit
pand. Van zijn hand is verder het in sobere zakelijk-expressionistische vormen
uitgevoerde socialewoningbouwcomplex Boschpoort (Bosscherweg 201-235 e.o.)
uit 1935-'36 (gerenoveerd in 1982), gebouwd in opdracht van de Bouwvereniging
St. Servatius. Een interessant zakelijk-expressionistisch ontwerp van A. Schellinx is
het in 1935 voor J.H. van Munster in gele baksteen gebouwde dubbele woonhuis
Hondstraat 2a-b. De begane grond van het hoekvolume met afgeronde hoek en
dakterras heeft inmiddels een winkelbestemming gekregen.
In functionalistische stijl uitgevoerd is het in 1932-'33 voor J. van der Port
gebouwde dubbele herenhuis Blekerij 62a-b. Dit door J. Huysmans ontworpen, wit
gepleisterde pand bestaat uit een L-vormig vierlaags bouwdeel met in de binnenhoek
een drielaags bouwvolume met afgeronde hoek, voorzien van balkons en dakterras.
Eveneens in functionalistische stijl gebouwd is 't Sonnehuijs (Scharnerweg 104) uit
1933, ontworpen door F.P.J. Peutz voor zijn zwager M. Swaen. Het aan de voorzijde
met een grote glaspui uitgevoerde pand heeft inwendig een ovaal trappenhuis met
in de open trapspil een van boven tot onder doorlopend verlichtingsarmatuur.
Bijzonder zijn ook het centrale ventilatiesysteem en de indeling met flexibele
vouwwanden. Bij de begane grond kan een van die wanden door middel van een
ingenieus bedieningssysteem worden verzonken in het souterrain.
Villa's. Op de oostflank van de St.-Pietersberg staat de in 1873 voor
behangselfabrikant A. Claereboets gebouwde Villa Maaszicht (Ursulinenweg 3, Sint
Pieter). Het eclectische ontwerp van A. Slootmakers vertoont veel neogotische
elementen als kantelen en keperboogfriezen. Bij het huis ligt een terrassentuin en
tegen de binnenzijde van de tuinmuur staat een particuliere, met vuursteenkeien uit
een naburige mergelgroeve opgebouwde Lourdesgrot met bidkapel uit 1880. De
familie Claereboets schonk de villa al snel aan de zusters ursulinen als buitenverblijf.
E. Regout liet in 1879 de grote Villa Wyckerveld (Meerssenerweg) bouwen naar
plannen van de Luikse architect J.E. Rémont en zijn zoon S.J. Rémont. De in 1880
met neorenaissance-elementen gebouwde villa Heugemerweg 57-57a is later inwendig
gesplitst en voorzien van een houten veranda. Aan de noordwestzijde bevinden zich
twee reliëfbeelden (‘Architecture’ en ‘Peinture’). Enigszins vergelijkbaar in
vormgeving is de rond 1880 gebouwde villa Huize Kampveld (Van Slijpestraat 2,
Amby), voorzien van een torenachtige uitbouw met schilddak. De familie Lhoëst
liet eind 19de eeuw de gepleisterde, eclectische Villa Lhoëst (Blekerij 52) bouwen,
waarschijnlijk naar plannen van J.E. en S.J. Rémont. De entreepartij heeft een balkon

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

op hardstenen ionische zuilen en wordt bekroond door een afgetopte spits. De rond
1900

Maastricht, Woonhuis Franciscus Romanusweg 44

in eclectische vormen gebouwde villa Meerssenerweg 166a (Limmel) is een L-vormig
gebouw met erker, houten veranda's en torenpartij met schilddak. De gebogen
smeedijzeren luifel van de ingang is vervaardigd door de Engelse firma Dorman.
Ten zuiden van de binnenstad kwam vanaf circa 1885 de wijk Villapark tot stand.
Aan het centrale plein van deze wijk - dat vanwege de nieuwe oprit naar de
Kennedybrug in 1966 onherkenbaar is geworden - verrezen vier villa's in de radialen.
De reder A. Bonhomme liet in 1890 op de noordwesthoek Villa Marguerite
(St.-Lambertuslaan 6) bouwen, voorzien van een uitgebouwde torenpartij met
afgeknotte spits. W. Sprenger maakte het ontwerp in een door de chaletstijl beïnvloede
stijl. De villa werd in 1910 verbouwd en kreeg in 1913 een loggia. Op de
zuidwesthoek van het plein verrees in 1895 de eclectische villa St.-Lambertuslaan
8 voor M. en E. Regout, mogelijk naar plannen van S.J. Rémont. Deze villa onderging
enkele verbouwingen en kreeg in 1930 aan de achterzijde een serre met balkon. De
grootste villa van de wijk werd de door bankier H.J. Seydlitz in 1903 gebouwde Villa
Maya (St.-Lambertuslaan 9-11), die na de Tweede Wereldoorlog is gesplitst. Het in
rode baksteen met speklagen in gele steen uitgevoerde gebouw heeft een in hoofdlijn
T-vormige plattegrond met als accent een toren met hoog schilddak en nokversiering.
De serre is in 1904 aangebouwd. Als laatste kwam in 1911 op de noordoosthoek van
het plein
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Maastricht, Villa St.-Lambertuslaan 2-4

de Villa St. Michaël (Prins Bisschopsingel 16) tot stand, oorspronkelijk als dubbele
villa. Dit wit geschilderde pand vertoont jugendstil-invloeden en heeft een gevelsteen
met de afbeelding van St. Michaël.
Verder verrezen in het Villapark diverse grote villa's in verschillende stijlen. De
dubbele eclectische villa St.-Lambertuslaan 1-3 kwam rond 1895 tot stand met het
rechterdeel als kantoorwoning voor notaris N.J. Jesse. De diagonaal geplaatste
hoektoren wordt bekroond door een ingesnoerde spits op geornamenteerde houten
consoles. Rond 1900 gebouwd is de grote, in neorenaissance-vormen uitgevoerde,
driedubbele villa St.-Lambertuslaan 2-4/Henri Hermanspark 2. Het brede front wordt
geaccentueerd door hoektorens

Maastricht, Villa Wilhelmina

met afgeknotte spitsen en een middenrisaliet met rijk gedecoreerde topgevel. De in
1904 gebouwde Villa Hubertus (St.-Hubertuslaan 23-25/Prins-Bisschopsingel 26),
een driedubbele villa met grote houten erkers, kwam tot stand naar ontwerp van W.
Sprenger in opdracht van L. Polis & Cons. Architect Sprenger woonde zelf op nummer
25, waarvan de gevel is voorzien van een voorstelling met passer, winkelhaak en
liniaal als symbolen van het architectenberoep en een van elders afkomstige
18de-eeuwse gevelsteen. Sprenger maakte ook het ontwerp voor de villa My Home
(St.-Lambertuslaan 5), gebouwd in 1909 voor P.G.H. Regout en P. Marres, met
uitgebouwde veranda (gewijzigd in 1966) en een risalerende torenpartij. Rijke
chaletstijl-vormen vertoont de in 1915 voor H. Rutten-Delvoie gebouwde Villa
Wilhelmina (St.-Lambertuslaan 10). Bij de bouw werd afgeweken van het
oorspronkelijke ontwerp van J. Hollman. De villa heeft sierspanten met rijk
houtsnijwerk en een driezijdig gesloten erker met neoclassicistische stijlelementen.
De ronde topgevelvensters zijn omgeven door yezeria-stucwerk met florale motieven.
Voorbeeld van villa's in ‘Um 1800’-stijl zijn Hortus Rosae (St.-Lambertuslaan 19;
circa 1915), Huis Groenhove (Prins Hessen-Casselstraat 15; circa 1920) en Berg en
Rust (Prins Bisschopsingel 6). Voor de laatstgenoemde villa maakten V.E. Marres
en W.J. Sandhövel in 1920 het ontwerp in opdracht van J.H.B.M. Verhulst. Op enige
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afstand ten westen van de wijk Villapark staan nog enkele interessante villa's aan
het Aldenhofpark. H. Koene liet in 1925 de villa Zonnehuis (Aldenhofpark 30)
bouwen naar een ontwerp van V.E. Marres en W.J. Sandhövel in een combinatie van
‘Um 1800’-vormen en expressionistische vormen. Een jaar later kwam voor E. Sträter
de wit gepleisterde expressionistische villa Aldenhofpark 5 tot stand naar een ontwerp
van F.P.J. Peutz.
Landhuizen. In de buitenwijken en aan de randen van de stad liggen verschillende
landhuizen en buitenplaatsen. De geschiedenis van het Huis Severen (Severenstraat
8, Amby) gaat terug tot de late middeleeuwen, maar in zijn huidige vorm is het een
grotendeels omgracht landhuis uit 1742, gebouwd voor burgemeester Godaert van
Slijpe. De ingangsomlijsting in Lodewijk XV-vormen toont het alliantiewapen van
de families Van Slijpe en Van Bogaert. De tuingevel heeft een middenrisaliet met
afhangende guirlandes en een door een dakerker met ovalen zoldervenster doorbroken
fronton. Na de aankoop in 1880 liet P.J.H. Stevens veranda's aanbouwen en de
tuingevel voorzien van een portiek met dubbelzuilen. Het terras kreeg een hardstenen
balustrade en een stenen boogbrug naar de in landschapsstijl heringerichte tuin met
slingervijver. Van 1912 tot 1985 was op het terrein het St. Vincentiusgesticht Severen
gevestigd. De Woningvereniging Maasvallei heeft het huis na aankoop in 1986
gerestaureerd en verbouwd tot appartementen. Bij het huis ligt een wit gepleisterde,
gesloten hoeve (Westrand 23A). Het uit 1647 daterende poortgebouw werd rond
1700 verhoogd, waarbij de bestaande ingezwenkte gevel met fronton werd ingebouwd
en voorzien van het wapen van de familie Pain et Vin. De poort heeft een koepeldak
met hoge lantaarn. Een deel van de hoeve wordt ingenomen door het nieuwe kantoor
van de Woningstichting Maasvallei Maastricht, gebouwd in 1996-'97 naar ontwerp
van G. Kerbusch.
Huis Eyll (Rijksweg 12, Heer), voorheen De Croonenhof', was in 1570 in bezit
van Dionysius Sutendael. Bij een ingrijpende verbouwing in 1771 in opdracht van
kanunnik Alard Jan Joseph
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van Eyll kreeg het huis een nieuwe voorgevel in Lodewijk XVI-stijl met in mergel
uitgevoerde lisenen en fronton. Het interieur bevat fraaie stucdecoraties, zoals het
door Petrus Nicolas Gagini in 1789 uitgevoerde stucwerk in Lodewijk XVI-stijl in
de grote zaal op de begane grond. De stucpanelen tonen stadsgezichten, landschappen
en personificaties van de vrije kunsten. Het huis is gerestaureerd in 1954-'59. Het
tweelaags woongedeelte van de naastgelegen U-vormige hoeve ‘De Kroon’ (Rijksweg
10) heeft in de gepleisterde gevel een wapensteen met kroon en het jaartal 1738;
erboven zit een steen met de naam van de hoeve. Op het ommuurde terrein staan
verder een bakstenen koetshuis (tweede helft 18de eeuw) en een mergelstenen bakhuis.
De buitenplaats Vaeshartelt (Weert 9) - genoemd naar (Ser)vaes van Hartelt die
eind 14de eeuw ter plaatse een versterkte boerenhoeve bezat - heeft als kern een
L-vormig, wit geschilderd landhuis met mansardedaken. De oostvleugel kwam in
1739 tot stand voor Rudolf Sturler en werd eind 18de eeuw verbouwd en vergroot.
De in empire-stijl uitgevoerde noordvleugel werd in 1805 toegevoegd in opdracht
van J.P. Nolens. Bij de wijzigingen aan het huis na aankoop door koning Willem II
in 1841 kwam de hardstenen poort van de oostvleugel tot stand en kreeg de
noordvleugel rondboogvensters op de begane grond. In 1851 kocht Petrus Regout
het pand. Hij liet in 1865 aan de noordvleugel een gietijzeren serre met balkon
toevoegen en een bouwdeel met rooksalon. In opdracht van J.H.G. Regout kreeg de
poort van de oostvleugel in 1890 een gecementeerde vierkante koepeltoren met
klokkentorentje naar ontwerp van de Brusselse architect Baer. De oostvleugel bevat
zowel laat-18de- als 19de-eeuwse interieuronderdelen. In de noordvleugel bevinden
zich verschillende in empire-stijl uitgevoerde vertrekken (1805, deels gewijzigd in
1865), met als meest opmerkelijke de ronde tuinzaal (Rotonde). De rooksalon
(Fumoir) uit 1865 is gedecoreerd met landschapsschilderingen op linnen, onder
andere van J. Lefevre.
Het landhuis vormt tegenwoordig met enkele oude en nieuwe gebouwen een
rechthoekig complex om een grote binnenplaats. Aan de zuidzijde staan een wit
geschilderd L-vormig koetshuis, vermoedelijk uit 1739 maar diverse keren gewijzigd,
een eenvoudige poort en een tuinmuur met daartegen vijf in 1906 gebouwde garages.
In 1994 is het complex gerestaureerd en verbouwd voor de vestiging van een hotel
annex conferentieoord. Aan de westzijde van de binnenplaats is een
nieuwbouwvleugel met conferentieruimten en restaurant tot stand gekomen, met
dwars daarop een grote hotelvleugel. In het moderne verbindingslid tussen landhuis
en nieuwbouw heeft men een laat-19de-eeuwse inrijpoort opgenomen. Ten zuiden
van het hoofdcomplex ligt een in oorsprong 18de-eeuws boerderijcomplex.
De park- en tuinaanleg bevatten restanten van een 18de-eeuwse formele aanleg,
zoals een door lanen gevormd carré en het lanenpatroon van een sterrenbos. Petrus
Regout liet naar een ontwerp uit 1853 van de Belgische tuinarchitect J. Gindra ten
noorden van het huis een landschapspark aanleggen, waarbij een bestaande vijver
werd ingepast. Later werd die aanleg getransformeerd tot één groot ‘theaterdecor’
met fonteinen, beelden en kleine bouwwerken. Na de dood van Petrus Regout in
1878 is dit decor grotendeels ontmanteld. Er resteert onder meer een kunstmatige
heuvel met ijskelder. Aan de oostzijde bevindt zich de uit circa 1865 daterende
toegang met forse hekpijlers bekroond door natuurstenen vazen en leeuwen. Ernaast
staat een eenlaags poortwoning (1906). Vaeshartelt werd het middelpunt van een
complex van vijf door Petrus Regout en
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zijn familie gebouwde of verbouwde landhuizen (Vaeshartelt, Klein Vaeshartelt,
Grande Suisse, Petite Suisse en Kruisdonk), onderling verbonden door lanen. In 1861
kocht Petrus Regout de nabijgelegen eclectische villa Klein Vaeshartelt (Weert 18),
gebouwd in 1857 voor papierfabrikant G.T. Schrammen naar ontwerp van W. Wickop.
Hij liet de villa in 1863 uitbundig verfraaien, maar bij een verbouwing rond 1900
werd deze weer versoberd en in 1907 uitgebreid. De huidige tuinaanleg in
landschapsstijl kwam begin 20ste eeuw tot stand in opdracht van de familie Lhoëst.
Uit 1899 dateren de dienstwoningen Weert 20 en 22.
De kern van het landhuis De Kanjel of Grande Suisse (Mariënwaard 35),
oorspronkelijk bekend als Mariënwaard, is de wit geschilderde classicistische
zuidvleugel, die in 1736 werd gebouwd in opdracht van Jacques de Mewen. Na de
aankoop in 1862 liet Petrus Regout in 1865-'66 een ingrijpende verbouwing en
uitbreiding uitvoeren, waarbij enkele bestaande bouwdelen aan de straatzijde
(westvleugel) werden samengevoegd achter een wit geschilderde gevel, die net als
de zuidvleugel een middenrisaliet met gebeeldhouwd fronton kreeg. Deze westvleugel
werd verbreed met twee neoclassicistische mergelstenen zijvleugels, beide voorzien
van een slanke toren met ingesnoerde spits. Vanaf die tijd heette het landhuis ‘La
Grande Suisse’. De overige vleugels zijn in de 20ste eeuw verbouwd of gebouwd
bij het gebruik
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Maastricht, Landhuis Petite Suisse of Villa Kanjel, interieur (1995)

van het complex als klooster. Ten zuiden van het huis ligt een grote ommuurde tuin
met op de hoeken twee tuinhuisjes met ingezwenkt mansardedak (1736). Het
ingangshek nabij het huis heeft zware mergelstenen paviljoens in neoclassicistische
vormen (1866).
Naast Grande Suisse ligt het landhuis Petite Suisse of Villa Kanjel (Meerssenerweg
1), nu bekend als Dr. Poelsoord. Het grote, wit gepleisterde, eclectische landhuis met
toren kwam in 1880 tot stand voor A. Weustenraad-Regout naar ontwerp van W.
Wickop. In de 20ste eeuw is het in gebruik genomen als herstellingsoord (Dr.
Poelsoord). Het achterterras is in 1950 vervangen door een serre. Het interieur van
het in 1994 gerenoveerde gebouw bevat onder meer een in rijke neo-empire-vormen
uitgevoerde centrale hal. Het naastgelegen koetshuis met koetsierswoningen, eveneens
naar plannen van Wickop, is in 1994 versoberd. De laat-19de-eeuwse parkaanleg in
landschapsstijl, met parkweide en slingervijvers, is ontworpen door J. Gindra. Er
zijn drie ijzeren rondboogbruggen (circa 1900), waarvan een uitgevoerd als
‘Zwitserse’ brug met gecementeerde rotspartijen. De twee smeedijzeren
toegangshekken hebben mergelstenen hekpijlers in neoclassicistische vormen.
De buitenplaats Kruisdonk (Kruisdonk 66) heeft als kern een landhuis uit 1880,
gebouwd in opdracht van H.G.L. Regout op de locatie van de voorm. Kruismolen
van de proosdij Meerssen. Hij veranderde de naam in Kruisdonk. Het in mergel
opgetrokken gebouw is geel gesausd en heeft een groot, op kolommen uitgebouwd,
balkon en twee torens met rijke bekroningen. Bij de renovatie van het complex in
1992-'93 is de gietijzeren serre aan de voet van de brede zeshoekige toren dichtgezet.
Het nu als kantoor dienende huis bevat interieuronderdelen in neo-empire-stijl. Bij
de huidige toegang van het terrein staan de portierswoning en het U-vormige
koetshuis, beide rond 1900 gebouwd met neorenaissance- en chaletstijl-elementen.
Het park in landschapsstijl is vermoedelijk aangelegd naar ontwerp van J. Gindra.
Ten zuiden van Maastricht liet Petrus Regout rond 1860 ook nog de gepleisterde
eclectische Villa Canne (Mergelweg 454) bouwen. De eenlaags uitbouw met keuken
kwam in 1879 tot stand. Het gebouw is verbouwd in 1905 naar plannen van W.J.
Sandhövel. Tussen Jeker en Mergelweg ligt een landschappelijke parkaanleg. De
familie Regout liet twee koetshuizen met koetsierswoning bouwen: het drielaags
koetshuis Mergelweg 363 (1886, uitgebreid in 1925) en het U-vormige koetshuis
Nekummerweg 19 (1905), het laatste naar plannen van W.J. Sandhövel. Dit bij de
Jeker gelegen gebouw wordt grotendeels omgeven door een 18de-eeuwse mergelmuur
met hardstenen toegangspoort.
Winkels. De 17de-eeuwse natuurstenen gevel van Muntstraat 1 is midden
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19de eeuw voorzien van twee gebogen etalagekasten. Etalageramen uit dezelfde tijd
zijn verder nog te vinden bij Mariastraat 17 en Tongersestraat 45. De 18de-eeuwse
gevel van het pand Grote Staat 35 heeft een laat-19de-eeuwse gietijzeren winkelpui
in rijke eclectische vormen, met slanke ronde kolommen en een door kariatiden
gedragen kroonlijst. Ook zeer uitbundig is de (gewijzigde) gietijzeren onderpui van
Nieuwstraat 13. Eclectische gietijzeren kolommen hebben verder onder meer de
winkelpuien van Wolfstraat 16, Wolfstraat 18-20, Achter het Vleeshuis 23, Wycker
Brugstraat 46 en Brusselsestraat 11 en 13, die alle eind 19de eeuw zijn toegevoegd
aan oudere panden bij de verbouwing tot winkel. Rond 1900 toegevoegd is de deels
natuurstenen, deels ijzeren pui met zware, geometrisch versierde latei van Achter
het Vleeshuis 13. Het huidige horecapand Wolfstraat 32 heeft een grote glaspui (circa
1900) met middenportiek en eclectische pilasters.
Het drielaags woon- en winkelpand Grote Gracht 1B is in 1899 gebouwd in
eclectische stijl naar ontwerp van J. Hollman voor J. de Vries. In 1980 heeft men de
oorspronkelijke winkelpui uitgebroken ten behoeve van een doorgang naar het
achterliggende moderne winkelcentrum. Opvallend is de op een kraagsteen met
vergulde ramskop rustende driezijdige houten erker met ui-vormige
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Maastricht, Winkel Grote Staat 34

spits. Eveneens in eclectische stijl - met overwegend neobarokke elementen - is het
in 1904 gebouwde vierlaags woonen winkelpand Wycker Brugstraat 25.
Opdrachtgever J.H. Cox-Heckrath liet de voorgevel rijker ornamenteren dan in het
oorspronkelijke ontwerp van C. Joosten was voorzien. De winkelpui met portiek is
opmerkelijk vanwege de afgeronde glazen etalage, de marmeren mozaïekvloer (met
de naam van de bouwheer) en de gegraveerde plaat en geslepen spiegel in
jugendstil-vormen. Een voor de jugendstil typerend kleurrijk materiaalgebruik toont
het voor J. Lodewick gebouwde drielaags woon- en winkelpand Grote Staat 34 (circa
1900) met zijn geel en groen geglazuurde baksteen. De omlopende houten winkelpui
van dit hoekpand dateert uit circa 1910. Een vergelijkbaar hoekpand, maar dan
uitgevoerd in witte en rode baksteen, is Grote Staat 20 (circa 1905; moderne
winkelpui). Helder wit geglazuurde steen en accenten in rode steen bepalen de gevel
van de vroeg-20ste-eeuwse gevel van het vierlaags winkelpand Grote Gracht 43, die
ook neogotische elementen (tudorbogen) vertoont.
De N.V. ‘Toebackslijterij d'Hollandse Damper’ liet in 1919-'20 op een klein
hoekperceel het vierlaags woon- en winkelpand Muntstraat 50 bouwen. Op de hoek
zit een reliëfvoorstelling van een hofnar. Het ontwerp van V.E. Marres combineert
rationalistische vormen met een traditionalistische bouwwijze, zoals natuurstenen
vensteromlijstingen en banden. Ook de houten winkelpui met glas-in-lood
bovenlichten - de figuratieve voorstellingen tonen verschillende vormen van
tabaksconsumptie - oogt traditionalistisch. In art déco-vormen uitgevoerd is de houten
winkelpui met geometrisch glas-in-loodwerk (circa 1925) van Grote Staat 32. De
gevel van het winkelpand Brusselsestraat 9 is eveneens opgetrokken in art
déco-vormen (circa 1925). De onderpui is bekleed met blauw geglazuurde tegels.
De hier bij de muurdammen toegepaste expressionistische verticale gekartelde band
komt in het groot terug bij het warenhuis Grote Staat 26-28 (circa 1930; pui modern).
Functionalistisch is de met kunststeen beklede gevel van het vierlaags woon- en
winkelpand Wycker Brugstraat 13, gebouwd in 1928 naar ontwerp van A.J.N. Boosten
voor de Coöperatieve Bouwvereniging ‘Ons Belang’. Het voorm. warenhuis Maussen
(Wycker Brugstraat 26) uit 1932, naar plannen van J. Joosten, is een wit gepleisterde
vierlaags hoekpand in functionalistische stijl (winkelgalerij gerenoveerd).
Banken. De voorm. bank van de Geldersche Credietvereeniging (O.L.-Vrouweplein
21) [72], ook wel het ‘Huis met de Pelikaan’ genoemd, is in 1905 gebouwd naar
rationalistisch ontwerp van de Haagse architect J.J. Limburg. De brede, licht gebogen
voorgevel is uitgevoerd in zandsteen en hardsteen (plint). Opvallend is de
afgeschuinde, als schijngevel uitgevoerde linker hoekpartij. Het beeldhouwwerk met
gestileerde
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dierenfiguren en het Gelderse provinciewapen is van J.C. Altorf. Het rijk uitgevoerde
interieur - met geometrische en exotische decoraties - is goed behouden, met name
in de vestibule, het trappenhuis en de centrale hal met twee lichtkoepels. De beglazing
is ontworpen door J.W. Gips. Het voorm. filiaal van de Nederlandsche Bank (Vrijthof
17) [73] kwam in 1920 tot stand naar ontwerp van Ed. Cuypers in ‘Um 1800’-vormen.
De later wit geschilderde gevels worden geleed door ionische pilasters. Onder de
verdiepingsramen zitten gevelstenen met de wapens van de Nederlandse provincies
en hoofdsteden. Het tegenwoordig bij de Banque Artesia in gebruik zijnde pand is
in 2001 verbouwd.
Horeca. De geschiedenis van de in Wyck gelegen herberg In den Gouden Leeuw
(Rechtstraat 69) [74] gaat terug tot de 16de eeuw. De huidige voorgevel
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dateert van een verbouwing in 1704; gevelstenen vermelden dit jaartal en de naam
van het pand (met afbeelding leeuw). De brede gevel heeft een mergelstenen kroonlijst
met consoles en hardstenen vensteromlijstingen. Links geeft een grote rondbogige
koetspoort toegang tot het binnenterrein. Het voorm. logement Du Levrier (Boschstraat
76) [75] was in de 19de- en begin 20ste eeuw een vermaard hotel waar hoge gasten
verbleven. Na een overname in 1897 hanteerde men de naam: Du Levrier et de l'Aigle
Noir. Het zeer brede pand kreeg zijn gepleisterde lijstgevel op hardstenen onderbouw
met (gewijzigde) koetspoort in de eerste helft van de 19de eeuw bij de samenvoeging
van vier oudere panden. Het gebouw is in 1976 gerestaureerd.
In Wyck vestigden zich eind 19de eeuw diverse hotels en café's aan de nieuwe
verbinding tussen station en Maasbrug. Zo liet brouwerij Marres in 1888 het café
Victoria (Wycker Brugstraat 24) [76] bouwen naar ontwerp van J.W. Blijenburg.
Dit drielaags hoekpand in rijke eclectische vormen heeft boven de ingang bij de
afgeschuinde hoek een grote houten erker met ui-vormige bekroning. Het wit
gepleisterde, eclectische hotel Beaumont (Wycker Brugstraat 2) [77] uit circa 1890
is rond 1905 in bijpassende stijl met een vierde bouwlaag verhoogd. Het tegenover
het station gelegen hotel De l'Empereur (Stationsstraat 2) [78] is rond 1902 gebouwd
naar een ontwerp met verschillende stijlelementen van J. van Gils en is later
uitgebreid. In de gevels van het L-vormige drielaags gebouw zijn verschillende
natuursteensoorten verwerkt en banden van groen geglazuurde baksteen. Het gebouw
is rijk voorzien van sculptuurdecoraties, tegeltableaux en mozaïeken, zoals de
provinciewapens bij de hoektoren. De kroon-achtige koepel van deze toren verwijst
naar de opdrachtgever, brouwerij De Keizer.
Op de hoek van het Vrijthof staat het voorm. café-restaurant Dominicain
(Helmstraat 16) [79], gebouwd in 1928-'29 voor brouwerij Oranjeboom. Het ontwerp
van architectenbureau Granpré Molière, Verhagen & Kok is traditionalistisch met
een sobere baksteenornamentering. Het naastgelegen hotel Du Casque (Vrijthof 52)
[80] kwam in 1931 tot stand in opdracht van brouwerij Heineken naar een ontwerp
met functionalistische elementen van J. Joosten en F.A.W. van der Togt. Het vierlaags
bouwdeel aan het Vrijthof vormt een L-vormig geheel met het vijflaags pand
Helmstraat 14; beide hebben natuurstenen gevels. Op de plaats van de gesloopte
Tweebergenpoort staat café De Poort (Oude Tweebergenpoort 8B) [81], gebouwd
in 1927 als café-hotel. Brouwerij Brand liet dit drielaags hoekpand in
expressionistische stijl bouwen naar ontwerp van A. van de Sandt. Voor
Maastrichtenaren heeft de in het uit 1730 daterende pand In den Vogel Struys (Vrijthof
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15) [82] gevestigde tapperij een speciale betekenis. Bij de verbouwing in 1955 is
een 19de-eeuwse splitsing van het pand ongedaan gemaakt. Boven de ingang zit een
grote gevelsteen met de afbeelding van een struisvogel. De kogel onder het rechter
venster op de tweede verdieping dateert waarschijnlijk van het beleg van Maastricht
in 1748.
Sociëteiten. De voorm. Groote Sociëteit (Vrijthof 36) [83], gesticht in 1760 voor
burgers en militairen, werd in 1762 gevestigd in een hoekpand, dat enkele jaren
daarvoor was gebouwd. De hoge, rijk gedecoreerde neoclassicistische zaal op de
begane grond dateert uit 1868, toen de eerste verdieping werd uitgebroken en de
verdiepingsramen als schijnvensters werden uitgevoerd. De Groote Sociëteit gebruikte
het voorm. klooster Slavante op de helling van de St.-Pietersberg vanaf 1838 als
buitensociëteit en liet in 1846 op het hoogste terras het zogeheten Casino Slavante
(Slavante 1) bouwen. Dit in 1973 gerestaureerde gepleisterde neoclassicistische
eenlaagspand met mezzanino en terrasoverkapping op ranke gietijzeren kolommen
werd door stadsarchitect N. Kraft ontworpen. De voorm. sociëteit Momus (Vrijthof
8) [84] kwam in 1883 tot stand naar een eclectische ontwerp van J. Rémont.
Opdrachtgever was de in 1840 opgerichte sociëteit en carnavalsvereniging
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Momus. De gevelbekroning toont een borstbeeld van Momus, de Griekse god van
spot en kritiek. Het neobarokke interieur van de grote zaal is ingrijpend verbouwd.
Het neogotische sociëteitsgebouw De Stuers (Kruisherengang 12) [85] werd in 1903
gebouwd naar plannen van P.J.H. Cuypers voor de Stichting Emile ridder de Stuers.
De gevel is versierd met het familiewapen van De Stuers en een portretbuste van
Emile de Stuers.
Brouwerijen. De voorm. brouwerij De Keizer (Wycker Grachtstraat 26) [86]
kwam voort uit de in 1758 door Hubert Vlieckx opgerichte brouwerij ‘Den Dobbelen
Sleutel’ die in 1827 overging in handen van schoonzoon N.A. Bosch. Achter de
brouwerswoning (Rechtstraat 61) liet de firma N.A. Bosch rond 1870 een nieuwe
brouwerij met vloermouterij bouwen. Bij de vernieuwing van de bedrijfsinventaris
in 1882-'84 ging men op stoomkracht over. De fabriek werd in 1970 gesloten. Het
complex met inrichting bleef behouden en is thans een van de weinige compleet
ingerichte ambachtelijke brouwerijen in Nederland. De bedrijfsruimten aan
weerszijden van een binnenplaats tonen alle facetten van het productieproces. Naast
het poortgebouw staat de vijflaags vloermouterij, het meest opvallende pand van het
verder uiterst sobere complex. De voorm. brouwerij De Zwarte Ruiter werd gesticht
in 1871, in 1883 vernieuwd aan de Brouwersweg en in 1935 gesloten. Het terrein is
later deels met woningen opgevuld. Het witgeschilderde brouwhuis (Sint Annalaan
23) bestaat uit acht geschakelde bedrijfshallen met daaronder een uitgebreid stelsel
van lager- en ijskelders, voorzien van bakstenen tongewelven. Verder resteren de
rond 1885 gebouwde eclectische directievilla (Sint Annalaan 21) en het tot
wooneenheden verbouwde mouthuis aan de zijde van het Volksplein. De nog actieve
brouwerij De Ridder (Oeverwal 9) [87] werd aan de Rechtstraat gesticht door de
familie Van Aubel. In 1929-'30 verrees - wat verborgen achter de bebouwing aan de
Oeverwal - een nieuw, vijflaags brouwhuis in zakelijk-expressionistische stijl naar
ontwerp van J. Joosten en met een betonconstructie naar plannen van H. Huydts.

Maastricht, Aardewerkfabriek De Sphinx

De aardewerkfabriek De Sphinx, nu N.V. Koninklijke Sphinx (Boschstraat 24)
[88], werd in 1836 nabij het Bassin gesticht door Petrus Regout. Voor het
hoofdkantoor (1956) staat een door W. van Hoorn vervaardigd bronzen standbeeld
van de stichter (1961). Uit de beginperiode van de fabriek resteert nog de (iets
verplaatste) neoclassicistische toegangspoort (circa 1840). De oorspronkelijke
bekroning met klok en twee beelden is verdwenen. Een opvallend gebouw is de in
1929-'30 begonnen sanitairfabriek, ook wel de ‘Eiffel’ genoemd. Dit wit gesausde,
achtlaags fabrieksgebouw is ontworpen door P. Knols en werd in 1932 en 1940-'41
in noordelijke richting uitgebreid, respectievelijk naar plannen van G. Verbaet en H.
Huydts. Het zuidelijke deel en het middenbouwdeel van het langgerekte gebouw
hebben een betonskelet met paddestoelkolommen. Het noordelijke bouwdeel heeft
een staalskelet. Op het uitgestrekte fabrieksterrein aan weerszijden van de Boschstraat
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staan diverse fabrieksgebouwen, waaronder de aan de oostzijde bij het Bassin gelegen
werkplaatsen (Boschstraat 5) uit 1905, met sheddaken, en de voorm.
elektriciteitscentrale (Boschstraat 7) uit 1910, een wit gepleisterde hal in traditionele
vormen.
De voorm. aardewerkfabriek Société Céramique werd in 1851 opgericht door
W.N. Clermont en C. Chainaye, fuseerde in 1958 met Sphinx (N.V.
Sphinx-Céramique) en beëindigde de productie in 1963. Na de verkoop in 1987 van
het uitgestrekte fabrieksterrein zijn slechts enkele resten van het industriële complex
behouden, zoals de voorm. bisquithal (Maaspuntweg) [89] uit circa 1880, die
oorspronkelijk diende voor het inbranden van bisquitaardewerk. Het pand is recent
verbouwd tot theaterruimte. Een tweede relict is de Wiebengahal (Avenue Céramique
250) [90], een tweebeukig gedeelte van de middenvleugel van het in 1912 opgerichte
T-vormige hallencomplex voor de productie van sanitair aardewerk (Division II).
Dit complex was in functionalistische vormen ontworpen door J.G. Wiebenga, toen
nog als constructeur in dienst van de N.V. Industriële Maatschappij F.J. Stulemeijer
& Co. die het gebouw uitvoerde. De draagconstructie van gewapend beton heeft
gewelfde schaaldaken. Opvallend is de verjonging van de kolommen vanaf de begane
grond tot de derde bouwlaag.
Overige fabrieksgebouwen. Bij het Bassin staat de papierfabriek
Lhoëst-Weustenraad & Cie. (Biesenweg 16) [91], opgericht in 1850. De kern van
het uitgebreide complex is de wit geschilderde, L-vormige blekerij met magazijn,
gebouwd in 1859-'61 en verhoogd in 1883 en 1950 (plat dak). Het interieur heeft
een ‘fire-proof’-constructie met gietijzeren kolommen en gewelfde bakstenen
zolderingen. Interessant zijn verder de voorm. warmtekrachtcentrale (1926) en de
afwerkingsgebouwen met shedconstructie (1927-'28). De voorm. tabaksfabriek van
de N.V. Tabaksindustrie v/h Gebr. Philips (Tongerseweg 55-57) is in 1918-'21 tot
stand gekomen in een door de art déco beïnvloede stijl naar ontwerp van J. London
en is in 1933 verbouwd. Naast het hoofdgebouw met vier vleugels rond een open
binnenplaats staan op het terrein nog een ketelhuis met fabrieksschoorsteen, een
hoogspanningsgebouwtje, en een voorm. wagenhuis met paardenstal en bovenwoning
(Tongerseweg 55). De grondstoffenhal van de ENCI (Lage Kanaaldijk 115) werd in
1951 gebouwd naar ontwerp van P.H. Dingemans. Watermolens. Aan de zijtakken
van de Jeker die het zuidelijke deel van de binnenstad doorsnijden liggen enkele
watermolens, zoals aan de noordelijke tak van de Jeker de voorm. Bisschopsmolen
(Stenenbrug 1) [92]. Een in 1099 ter plaatse genoemde molen was in bezit van
Godfried van Bouillon. Na zijn dood bleef de molen tot 1442 in bezit van de
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prins-bisschop van Luik, waarna het Brouwersgilde het gebouw als moutmolen ging
exploiteren. De huidige molen is een sinds de 19de eeuw als korenmolen ingerichte
17de-eeuwse middenslagmolen. In de achtergevel uit 1609 herinneren twee stenen
aan de molenmeesters in dat jaar. De vroeg-18de-eeuwse classicistische voorgevel
heeft een door mergelpilasters geaccentueerde middenpartij met frontonachtige
bekroning, waarin rond 1770 een cartouche in Lodewijk XV-stijl met het embleem
van de brouwers is toegevoegd. Aan de zuidtak van de Jeker ligt de voorm.
Leeuwenmolen (Sint Pieterstraat 29) [93], ook wel Molen van Clemens genoemd.
De in baksteen en mergel uitgevoerde vleugel langs de Jeker dateert blijkens een
gevelsteen uit 1694. De korte haakse vleugel is midden 19de eeuw bijgebouwd. Het
molenrad en de strekdam dateren van circa 1900. Bij de restauratie en verbouw tot
woonhuis in 1974 is de moleninstallatie verwijderd. Aan de overzijde van de stroom
zijn in de achtergevels van St.-Pieterstraat 31 en 33 twee met hardsteen omlijste
molenasgaten zichtbaar. De molenraderen zijn rond 1900 verwijderd. De voorm.
molen De Vijf Koppen (Begijnenstraat 1) [94], genoemd naar het nabijgelegen
bolwerk, is een uit enkele bouwdelen bestaand molencomplex dat zijn huidige vorm
heeft gekregen bij een renovatie in 1814. Daarna diende het als vol- en runmolen
totdat het complex in 1908 werd verbouwd tot woningen. Het waterrad is verdwenen
evenals dat van de voorm. papiermolen De Ancker (Vijf Koppen 1) [95], gebouwd
in 1775 in opdracht van stadsadvocaat Willem Frederik de Jacobi. Het wit
geschilderde gebouw heeft in het dak een reeks luchtopeningen voor het drogen van
het papier op zolder. De fabriek is in 1867 gesloten. Het mergelwerk in de gevel aan
de Jekerzijde is een restant van een in 1733 ontplofte kruitmolen. De voorm.
watermolen De Reek (Heksenstraat 1) [96], genoemd naar de nabijgelegen waterpoort,
was oorspronkelijk een volmolen, maar werd door de Société Céramique van 1863
tot 1935 gebruikt als glazuurmolen. Kunstenaar Ch. Eyck liet het gebouw in 1957
ingrijpend verbouwen en uitbreiden tot woonhuis en atelier.
Ten zuiden van Maastricht liggen aan de Jeker de twee voorm. Molens van Lombok
(bij Jekermolenweg 81). Bij deze voornamelijk in mergel opgetrokken
molengebouwen is één ijzeren waterrad (1937) aanwezig. Verder zuidelijk ligt de
bij Villa Canne behorende
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Nekummermolen (Nekummerweg 25). Op de locatie van een in 1856 door Petrus
Regout gekochte molen liet deze in 1869 een drielaags watermolen bouwen, die tot
1930 in gebruik bleef als glazuurmolen voor de Sphinx-fabriek. De molen is in 1937
onttakeld en later verbouwd tot woonhuis.
De torenmolen van Gronsveld (Rijksweg 90) is tussen 1618 en 1623 gebouwd
in opdracht van Joost Maximiliaan van Bronckhorst, graaf van Gronsveld. De molen
heeft een cilindrische bakstenen romp, versierd met speklagen en sierblokken in
mergel, en een met dakleer gedekte draaibare kap. In 1766 kreeg de molen een taps
toelopende verhoging van ruim drie meter en een aarden berg met grondkerende
mergelmuur. Na brand in 1944 is bij de restauratie in 1959 gebruik gemaakt van
onderdelen van molens uit Horssen (Gl.) en Maarheeze (NB). De laatste restauratie
is in 1987 uitgevoerd. De wit geschilderde molenaarswoning dateert uit de 19de
eeuw.
De Maas- of St.-Servaasbrug bestaat uit zeven hardstenen bogen en aan de
Wyckse zijde een modern stalen bruggedeelte over de vaargeul naar de
Wilhelminabrug (sinds 1934). Tussen
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1280 en 1298 liet het Servaaskapittel een brug met negen bogen bouwen. De eerste
boog bij de linkeroever werd in 1640 dichtgemetseld vanwege het opschuiven van
de kade. In 1646 nam de stad het beheer van de brug over. Aan de Wyckse zijde
werden in 1801 een houten bruggedeelte en de laatste van twee verdedigingstorens
gesloopt. In de kademuur herinneren hergebruikte sluitstenen (met stadsengel) aan
een grote stenen boog die in 1827 werd voltooid, maar in 1932 werd afgebroken. De
brug onderging diverse herstellingen en is tweemaal grotendeels vernieuwd
(1683-1716 en 1932-'34), met betonconstructies versterkt en bij het herstel na de
Tweede Wereldoorlog voor het autoverkeer verbreed (1946-'47). Het bruggenhoofd
van de vaargeul heeft een door Ch. Vos vervaardigd beeld van St. Servaas (1934).
Waterbouwkundige werken. Als schakel tussen de Maas en de destijds net
voltooide Zuid-Willemsvaart werd in 1826 het Bassin aangelegd. Het oorspronkelijke
aarden talud van deze binnenhaven werd in 1857 vervangen door een kademuur voor
de kelders van de omringende bebouwing. Door de aanleg van het Julianakanaal
(1929) en de Beatrixhaven (1950) verloor het Bassin zijn functie. Het grootste
bouwwerk aan het Bassin is het voorm. pakhuis van het Maastrichts Veem (Bassin
136-144) [97] uit 1860. Dit vijflaags pakhuis met werfkelder heeft een verticale
gevelgeleding met getoogde verdiepte velden, waarin pakhuisdeuren en gekoppelde
rondboogvensters in neoromaanse trant zijn opgenomen. In 1980-'81 is het pand
verbouwd tot appartementen. De sluis met ijzeren ophaalbrug tussen de Maas en het
Bassin (bij Biesenweg 16) is in 1931 vernieuwd.
In de Zuid-Willemsvaart bevindt zich de in 1826 aangelegde Sluis 19 (bij
Bosscherweg 34-36), waarvan de huidige ijzeren ophaalbrug, houten sluisdeuren en
bedieningsinstallaties uit 1929 dateren. De dubbele sluiswachterwoning (Bosscherweg
34a-b) en de brugwachterwoning (Bosscherweg 36) zijn in de tweede helft van de
19de eeuw gebouwd. Iets noordelijker bevindt zich onder de Bosscherweg een duiker
uit 1867 als verbinding tussen de Zuid-Willemsvaart en het Voedingskanaal. Aan
de zijde van de vaart hebben de vier doorstroomopeningen sluitstenen met een
gekroonde initiaal W (koning Willem III). Aan de
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zijde van het Voedingskanaal is een nieuw afsluitmechaniek aangebracht. Nog verder
noordelijk ligt de hefsluis in het Afvoerkanaal (Bosscherweg 101), tussen
Zuid-Willemsvaart en Maas, gebouwd in 1931 in opdracht van Rijkswaterstaat naar
ontwerp van O. Reich. De in gewapend beton uitgevoerde sluis heeft aan beide
uiteinden grote betonnen heftorens met overbrugging en hefinstallatie voor de grote
stalen hefdeuren.
De spoorbrug in de lijn naar Hasselt (Brusselseweg 691) werd in 1854-'56
gebouwd naar plannen van J.A. Kool en J.G. van den Bergh. De brug heeft ijzeren
liggers en bakstenen bruggenhoofden met in mergel uitgevoerde vijfkantige torentjes.
In 1975 zijn aan weerszijden van de weg fietstunnels aangebracht. Het voorm.
tramstation (Koningin Emmaplein 9-10) [98], gebouwd in 1894 door de Belgische
Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMBS), diende als vertrekpunt voor
de trams naar Glons (1894) en later ook Maaseik (1898) en Tongeren (1909). De
eclectische gevel heeft gestuukte corinthische zuilen, vensters met frontons en een
dakopbouw met groot fronton. De onderpui is gewijzigd.
Het station (Stationsplein 25) [99] is gebouwd in 1912-'15 naar ontwerp van G.W.
van Heukelom voor de Staatsspoorwegen en is opgezet als gecombineerd kopstation
(lijn naar Roermond) en doorgaand station. Het exterieur van het langgerekte gebouw
vertoont een sobere, door de neorenaissance beïnvloede
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rationalistische stijl. Ten zuiden van het hoofdgebouw met entree is in de dienstvleugel
een hoge toren met zadeldak en trapgevels opgenomen. Gevelplaquettes met
provinciewapens sieren de kroonlijst van de entreepartij. Boven de ingang waken
twee granieten leeuwen met het wapen van Maastricht, ontworpen door W.C. Brouwer
en uitgevoerd door S.J. Tempelman. Het interieur vertoont rationalistische invloeden
met veel schoon metselwerk, versieringen met geel-groene tegels en geglazuurde
baksteen en decoraties in graniet en hardsteen. De stationshal heeft een houten
plafondbetimmering. De door Ch. Eyck ontworpen glas-in-loodramen (1949) hebben
als thema ‘Limburgs Welvaart’ en tonen verder de wapens van de gemeenten die
een halte hadden aan de in 1949 geëlektrificeerde lijnen.
Aan de spoorzijde bevindt zich een gewapend betonnen perronoverkapping (1916),
met stalen kolombanden en geelgroene tegelornamenten. Bij het stationsemplacement
horen de verderop gelegen voorm. goederenloods (ingang Parallelweg), gebouwd
in 1915 naar plannen van G.W. van Heukelom, en een seinhuis uit 1932-'33,
ontworpen door S. van Ravesteyn in functionalistische stijl.
Energievoorziening. De voorm. stedelijke gasfabriek (Cabergerweg 45) kwam
in 1912 tot stand in functionalistische stijl. De door de N.V. Industriële Maatschappij
F.J. Stulemeijer & Co. uitgevoerde gewapende betonconstructies zijn berekend door
J.G. Wiebenga. De gebouwen van de in 1930 stilgelegde gasfabriek - een stokerij
(verlengd in 1914), een bunkergebouw en een kolenloods - worden nu geheel omringd
door jongere fabrieksgebouwen. Het trafostation aan de Akerstraat (bij nr. 10) werd
in 1909 gebouwd maar kreeg bij een verbouwing in 1925 een expressionistische
vormgeving met bijzondere plastische detaillering, mogelijk naar plannen van H. de
Ronde. Eveneens uit 1925 is het grote U-vormige schakelstation met dienstwoningen
(President Rooseveltlaan 215-217), gebouwd naar plannen van A.J.N. Boosten.

Maastricht, Standbeeld Johannes Petrus Minckelers

Gedenktekens. Bij de Markt staat het in 1904 onthulde bronzen standbeeld van
Johannes Petrus Minckelers († 1824), uitvinder van de steenkolengasverlichting.
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Het door B. van Hove ontworpen beeld toont Minckelers in de toga van de Leuvense
universiteit met een brandende toorts in de hand. Het in 1952 ingezegende
Mariamonument op de kruising Stationsstraat/Wilhelminasingel is ontworpen door
A. Termote en C.M. van Moorsel met bronzen beelden van Maria en de heiligen
Monulphus, Hubertus, Lambertus en Servatius. Op het Vrijthof staat de in 1955
heropgerichte perroen, vervaardigd door J. Sondeijker, die herinnert aan de in 1796
afgebroken middeleeuwse perroen, symbool van het bestuur van de Luikse
prins-bisschop.
Straatmeubilair. Aan het begin van de Boschstraat bij de Markt staat een
laat-19de-eeuwse smeedijzeren paardendrinkbak met rijk geornamenteerde ronde
drinkschaal. Uit dezelfde tijd of iets jonger is de rijk versierde paardendrinkbak met
straatklok aan de Stationsstraat (tegenover nr. 60).
De Alg. begraafplaats (Tongerseweg 292), aangelegd in 1811 naar plannen van
stadsarchitect J.F. Soiron, is een grote ommuurde begraafplaats met poortgebouw,
enkele eenvoudige toegangspoorten en een geometrisch padenpatroon met rotonden
op de belangrijkste kruisingen. Door uitbreidingen in 1857-'59, 1910 en 1953,
respectievelijk naar plannen van J.G. van den Bergh, P.L. Rosseels en W.J.
Dingemans, ontstond een zeer grote begraafplaats. Behalve het katholieke en het
protestantse deel zijn er een (apart ommuurd) joods en een (ongewijd) socialistisch
gedeelte. Op een van rotonden staat een door de familie Claereboets gestichte,
achtzijdige neogotische kapel met portiek en grafkelder, gebouwd in 1885-'86 naar
plannen van Joh. Kayser.
Het grote eclectische grafmonument van de paters jezuïeten, opgericht rond 1870
door H. Pierey, bestaat uit een hardstenen triomfboog, een grafkelder en een door
een kruisbeeld bekroonde gedenkplaat. Op de begraafplaats liggen diverse Limburgse
gouverneurs, burgemeesters van Maastricht en andere notabelen begraven, ook
diverse adellijke families
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hebben er een grafteken. In de vorm van een Romeinse mijlpaal uitgevoerd is het
marmeren grafteken voor J.L.A. ridder de Behr († 1814) en enkele familieleden.
Vergelijkbaar is de granieten obelisk op cippus voor burgemeester W.H. Pijls (†
1903), gemaakt door H. Tonglet en M. Dufrique. Op een van de rotonden staat de
hardstenen gedenknaald van de familie De Stuers (1861). In de grafkelder ligt onder
andere jhr. V.E.L. (Victor) de Stuers († 1916) begraven, grondlegger van de
monumentenzorg in Nederland. In een driehoek geplaatst zijn de als antieke
sarcofagen uitgevoerde monumenten voor staatsraad P.A. van Meeuwen († 1848),
gouverneur P.D.E. MacPherson († 1846) en diens weduwe R.M.J. van Meeuwen (†
1889). De naast elkaar staande monumenten voor gouverneur jhr. P. Gericke van
Herwijnen († 1845) en zijn vrouw C. baronesse De Salis Soglio († 1875) hebben een
natuurstenen tempelfront. In gietijzer uitgevoerd zijn het rijk geornamenteerde
hekwerk op het graf van B.A.C.C.O. Bosch van Drakestein († 1842) en het door F.
van der Laar ontworpen eclectische grafmonument voor J.L. Hamers († 1889);
gegoten door de Gebr. Hamers & Janssens te Maastricht.
Ook de graven van Maastrichtse fabrikanten zijn hier te vinden, zoals dat van: C.
Chainaye († 1858), stichter van de Société-Céramique, en H.G.L. Regout († 1905),
stichter van de porseleinfabriek Mosa. Talrijke andere bekende Maastrichtenaren die
hier hun laatste rustplaats hebben gevonden, zoals G.D. Franquinet († 1900), de
eerste stadsarchivaris van Maastricht, en de architecten A.J.N. Boosten († 1951) en
Th. Boosten († 1990). Het gebeeldhouwde grafmonument van kunstschilder Jos
Postmes († 1934), directeur van de Maastrichtse Kunstnijverheidschool, is vervaardigd
door studenten en docenten van die school onder leiding van de hier eveneens
begraven beeldhouwer Ch. Vos († 1954).
Kastelen. Aan de randen van de stad bevinden zich enkele kastelen, die
oorspronkelijk bij dorpen in de omgeving van Maastricht behoorden, maar die nu
binnen de bebouwde kom liggen. Op de St.-Pietersberg staat de uit een vierkante
donjon bestaande kasteelruïne De Lichtenberg (Lichtenbergweg 2, Sint Pieter). De
bouw van het kasteel begon waarschijnlijk in 1212 onder prins-bisschop Hugo de
Pierrepont. Het geslacht Van Eynatten liet het kasteel in de 15de en 16de eeuw
herbouwen en uitbreiden. De in vuursteenblokken en kolenzandsteen uitgevoerde
onderbouw van de toren is waarschijnlijk 13de-eeuws, de grotendeels in mergel
opgetrokken bovenbouw laat-middeleeuws. Na 1640 verloor het kasteel aan militaire
betekenis. Midden 18de eeuw brandde het af. Op het kasteelterrein werd een gesloten
hoeve gebouwd, waarvan het 18de-eeuws woonhuis thans het oudste deel is. Het
poortgebouw met geknikt schilddak en de stallen ten zuiden van de poort dateren uit
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1816. De stallen van de zuid- en oostvleugel zijn in 1870 vernieuwd. Als gevolg van
de afgraving van de St.-Pietersberg door de ENCI vanaf 1926 staat

Maastricht, Kasteel Bethlehem

de ruïne nu op een steile kale rotspartij. In 1985 zijn de bijgebouwen hersteld en is
de ruïne geconsolideerd. Kasteel De Burght (Burghtstraat 25, Heer) is een omgracht
donjon-achtig gebouw op rechthoekige plattegrond, waarvan de in kolenzandsteen
uitgevoerde onderbouw met kelder teruggaat tot de late 13de of begin 14de eeuw.
Het muurwerk van de bovenliggende bouwlagen is grotendeels in mergel opgetrokken.
Het gebouw was in bezit van het St.-Servaaskapittel en diende tot het eind van de
18de eeuw voornamelijk als woning van de rijproost van de rechtbank van Heer. Bij
verbouwingen in de 19de en 20ste eeuw zijn delen van het opgaand werk vernieuwd
en gewijzigd en is het huidige ingezwenkte mansardedak aangebracht. De oorsprong
van kasteel Bethlehem (Bethlehemweg 2, Limmel), aanvankelijk kasteel Limale of
Limmel geheten, gaat terug tot de 13de eeuw. In de 14de eeuw kwam het in handen
van de Duitse Orde, die het begin 16de eeuw ingrijpend liet verbouwen en het de
naam Bethlehem gaf. Het nu wit geschilderde kasteel bestaat uit vier vleugels om
een binnenplaats met slanke achtzijdige traptoren en is toegankelijk via een stenen
boogbrug aan de westzijde. De oudste delen van het grotendeels in mergel
opgetrokken kasteel zijn laat-middeleeuws en 16de-eeuws. De zuidvleugel is in 1806
vernieuwd en een deel van de oostvleugel is midden 19de eeuw gewijzigd in een
gepleisterd eclectisch herenhuis met driezijdig gesloten aanbouw en een breed
overdekt bordes met balkon op gietijzeren

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

246

Maastricht, Huis De Torentjes

kolommen en een portiek op natuurstenen dubbelzuilen. Het complex huisvest
momenteel de Internationale Hotelvakschool. Het nabijgelegen kasteel Jeruzalem
(Jeruzalemweg 2, Limmel) kwam rond 1515 tot stand ter plaatse van een ouder
gebouw (de ‘Drieshof’) in opdracht van Pieter van den Driesch Proenen. Zijn zoon
Andries gaf het kasteel de huidige naam na een reis naar het Heilige Land. Het oude
muurwerk van het U-vormige kasteel met slanke achtzijdige traptoren is uitgevoerd
met mergelstenen banden. Begin 19de eeuw werd de binnenplaats volgebouwd met
een eenlaags bouwdeel en verplaatste men de toegang naar de voormalige achtergevel,
die nieuwe vensters en een segmentvormig fronton kreeg. In de tuin staat een
neogotisch koetshuis uit 1904. Het in mergel opgetrokken Huis De Torentjes (Lage
Kanaaldijk 63, Sint Pieter) bestaat uit twee vleugels met trapgevels, een hoge traptoren
met ui-vormige spits en enkele aanbouwen. Het ligt op de oostflank van de
St.-Pietersberg en staat op een terras met bakstenen keermuur, op de hoek voorzien
van een klein vierkant paviljoen. Het oorspronkelijke kasteel ter plaatse werd begin
15de eeuw verwoest en daarna herbouwd. Kanunnik Nicolaas Beijssel liet het in
1526 in vroege renaissance-stijl verbouwen; daarvan resteert mogelijk nog een deel
van de zuidelijke zijgevel met de haardpartij aan de binnenzijde daarvan. Na aankoop
in 1907 liet brouwer N. Gilissen het gebouw in aangepaste stijl uitbreiden met de
grote en hoge noordvleugel naast de toen verhoogde traptoren. De met trapgevels
uitgevoerde portierswoning (Ursulinenweg 1) dateert eveneens van deze
bouwcampagne.
De geschiedenis van kasteel Geusselt (Marathonweg 1, Amby) gaat terug tot de
14de eeuw, maar de kern van het huidige, omgrachte gebouw is een begin 17de eeuw
opgetrokken zaalgebouw (oostvleugel) met vierkante traptoren. Bij een verbouwing
in 1657 werd de ingang verplaatst naar de toren, die een gebeeldhouwd ovalen
sierraam en een zonnewijzer kreeg. De familie Van Brienen liet midden 18de eeuw
de oostvleugel ingrijpend vernieuwen met behoud van de oude kelders met
tongewelven. De huidige U-vormige opzet werd begin 19de eeuw voltooid in opdracht
van Cornelis Cramer. De noordvleugel heeft nog een gedeelte muurwerk met
natuurstenen banden van een rond 1635 opgetrokken haakse vleugel. Bij de restauratie
in 1996-'97 is onder meer de torenspits herbouwd. Het huis Hoogenweerth (Hoge
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Weerd 2, Heugem) wordt voor het eerst vermeld in de 15de eeuw als ‘Houweert’.
Het huidige, rechthoekige gebouw met in- en uitgezwenkte topgevels en een vierkante
traptoren met ingesnoerde spits, kwam eind 17de eeuw tot stand in opdracht van
Antonius Vaes en werd in 1754 door Andreas Vaes verbouwd en aan de noordzijde
uitgebreid. Na aankoop in 1821 liet Th. Coenegracht het opnieuw uitbreiden, waarbij
hij de westgevel liet moderniseren. Het geel en grijs geschilderde gebouw, dat nu
dient als hotel, vertoont zowel neorenaissance als neoclassicistische elementen. Aan
de noordzijde van de grote ommuurde tuin staat een langgerekt 19de-eeuws
bijgebouw.
Boerderijen. Aan de randen van de stad bij de geïncorporeerde dorpskernen en
directe omgeving staan nog veel boerenhoeven, zoals aan de noordwestzijde de Grote
Hoeve (Van Akenweg 83), die vroeger behoorde tot de heerlijkheid van Pietersheim
te Lanaken (B). De schuren van deze gesloten hoeve zijn deels 17de-eeuws. Het
woongedeelte dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw, maar vertoont bouwsporen
van een dichtgemetselde poort. Rechts staat een poort uit 1805. Andere, in oorsprong
18de-eeuwse hoeven te Caberg zijn: Van Akenweg 84 (poort 1749), Van Akenweg
94-96 (circa 1780), Van Akenweg 101, Van Akenweg 107 (circa 1791; poort 1803),
Van Akenweg 80 (poort 1892) en Postbaan 8. Iets zuidelijker ligt de hoeve Hazendans
(Heserstraat 20), oorspronkelijk midden 18de eeuw gebouwd, maar herbouwd na
een brand in 1783. De met mergelstenen speklagen uitgevoerde westvleugel dateert
van die tijd. De grote schuur aan de noordzijde is uit 1883. Het woonhuis is na de
Tweede Wereldoorlog herbouwd naar plannen van H. Koene. Van de grotendeels in
mergel opgetrok-
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ken gesloten hoeve De Winhof (Burg. Ceulenstraat 80) bij St. Pieter zijn de schuren
deels uitgevoerd in vakwerk met baksteenvullingen. Het wit geschilderde tweelaags
woongedeelte is uitgevoerd met fronton. In oorsprong 18de-eeuws, maar later deels
vernieuwd zijn onder meer de gesloten hoeven Pletzerstraat 10 en Pletzerstraat 40
(schuur 1771) te Wolder, de Hoeve Vogelzang (Vogelzang 6) bij Heugem en Den
Kakert (Wethouder van Caldenborghlaan 35) en Wethouder van Caldenborghlaan
34 te Scharn en Meerssenerweg 11 te Limmel. De laatste heeft een tweelaags
woongedeelte met een ingangsomlijsting in Lodewijk XV-vormen.
Ten zuiden van Amby ligt de in oorsprong mogelijk 17de-eeuwse Withuishof
(Bergerstraat 2-4), die zijn huidige landhuis-achtige vorm rond 1800 kreeg bij een
ingrijpende verbouwing in opdracht van de familie Schoenmaeckers. In 1801 werd
het woongedeelte vernieuwd tot een wit gepleisterd neoclassicistisch tweelaags
herenhuis met mansardedak, mogelijk naar plannen van Mathias Soiron. Van zijn
hand is in ieder geval het ontwerp voor de grote salon, die rijk is gedecoreerd met
stucwerk in empire-stijl. Het bouwdeel rechts van het herenhuis is - waarschijnlijk
rond 1880 - verhoogd met een verdieping en een met frontons versierde torenpartij.
Verder staan rond de binnenplaats verschillende vroeg-19de-eeuwse bedrijfsgebouwen
en aan de oostzijde bevindt zich een schuur met vakwerkgedeelte. Bij de oude
dorpskern Amby liggen nog diverse andere interessante boerderijen. De boerderij
Gravenhof (Ambyerstraat-Zuid 155) werd begin 18de eeuw gebouwd door de familie
Graven. Hun wapen is zichtbaar is op de hardstenen poort. Aan de binnenplaatszijde
van die poort zit een duiventil in vakwerkconstructie. Van het huidige complex met
twee tegenover elkaar gelegen vleugels, is het wit gepleisterde tweelaags woonhuis
met trapgevel in de zuidvleugel rond 1900 herbouwd met hergebruik van de oude
hardstenen vensteromlijstingen. De Tiendschuur of Hagenhof (Hagenstraat
16-18/Achter de Hoven 1) was tot het eind van de 18de eeuw een cijnshoeve van het
St.-Servaaskapittel. Van deze grotendeels 18de-eeuwse gesloten hoeve is de
westvleugel in 1769 met een schuur doorgetrokken. Aan de oostzijde staat haaks op
de straat een tweelaags herenhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw met afgewolfd
mansardedak en wit geschilderde kopgevel. De oudste vermelding van de hoeve De
Heihof (Bodemsweg 2-3), gelegen ten oosten van Amby, is uit 1406, toen het een
leengoed was van de heer van Valkenburg. De huidige, grotendeels 18de-eeuwse,
gesloten hoeve wordt sinds het begin van de 20ste eeuw gesplitst bewoond. De grote
bakstenen schuur met mergelstenen hoekblokken dateert uit 1743, de met speklagen
uitgevoerde schuur is later haaks aangebouwd.
Ten zuiden van Maastricht bevinden zich ook enkele interessante boerderijen. Op
de St.-Pietersberg staat de Hoeve Zonneberg (Zonnebergweg 10), gebouwd in 1875
door E. Duchateau met mergel uit een onderliggende groeve. Het woonhuis van deze
gesloten hoeve heeft een fronton met daarin het wapen van de familie Duchateau.
Op de westelijke rug van het Jekerdal ligt de Apostelhoeve (Susserweg 201), genoemd
naar het Twaalf Apostelenhuis dat het complex van 1604 tot in de 20ste eeuw in
bezit heeft gehad. Het tweelaags woonhuisgedeelte van deze in mergel opgetrokken
gesloten hoeve dateert uit de eerste helft van de 16de eeuw, de overige vleugels uit
de 17de en 18de eeuw. In het Jekerdal staat de grote bakstenen Hoeve Nekum
(Nekummerweg 31), een gesloten hoeve met gebouwen uit de tweede helft 18de en
begin 19de eeuw. Op het oorspronkelijk omgrachte terrein staan verder nog enkele
bijgebouwen en iets verderop langs de Cannerweg bevindt zich een kazemat uit 1936.

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

De St.-Pietersberg, gelegen ten zuiden van Maastricht, bevat dankzij eeuwenlange
mergelwinning een uitgebreid gangennetwerk, dat in zuidelijke richting doorloopt
tot in België. Op Nederlands grondgebied wordt onderscheid gemaakt in vier stelsels
(totale lengte circa 200 km), waarvan de middelste zijn genoemd naar het klooster
Slavante en de Hoeve Zonneberg, die boven deze groeven liggen. Interessant zijn
onder meer de vanaf de 16de eeuw behouden gebleven opschriften en merktekens

Maastricht, Douanepost Cannerweg

van blokbrekers en exploitanten. De winning is tot circa 1900 doorgezet, waarna in
de verlaten gangen diverse houtskooltekeningen en beeldhouwwerken zijn aangebracht
door onder meer H. van der Veur, A. Simays en J. Sondeijker, zoals een voorstelling
van de Mosasaurus. Van deze en andere dieren zijn tijdens de exploitatie fossielen
gevonden. Het gangenstelsel bood in tijden van oorlog een schuilplaats voor de
inwoners van Maastricht, zo ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 1926 wordt
op grote schaal in dagbouw mergel gewonnen door de ENCI, waardoor grote delen
van de groeven inmiddels zijn verdwenen.
De St.-Servatiusbron (bij Cannerweg 451), gelegen ten zuiden van Maastricht,
wordt in 1595 voor het eerst vermeldt. De huidige bron heeft een ronde ommuring
met een ijzeren bekroning, waarop onder een baldakijn een neogotisch houten beeld
van St. Servaas staat. Het toegangspoortje is samengesteld met hergebruikte
18de-eeuwse bouwfragmenten uit Maastricht.
Douanekantoren. Ten zuiden van Maastricht liggen twee voorm. douanekantoren.
Het in 1847 in eenvoudige neoclassicistische vormen opgetrokken kantoor Lage
Kanaaldijk 124-125 diende voor het inklaren van goederen van schepen op het
naastgelegen kanaal naar Luik (1963 gedempt). Iets ten noorden van de grensovergang
bij Neerkanne (B) staat de in 1894 in rijke chaletstijl opgerichte douanepost
Cannerweg 801-807, die tevens dienst deed als tramstation. Het pand is verbouwd
tot wooneenheden.
Kasteel Neercanne of Agimont (Cannerweg 800), gelegen ten
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Maastricht, Kasteel Neercanne of Agimont vanuit het zuiden

zuiden van Maastricht tegen de oostflank van de Cannerberg, is een U-vormig
mergelstenen gebouw op een groot, uit de heuvel afgegraven terras met zware
keermuur. Hier stond in de 15de eeuw kasteel Agimont, in 1465 verwoest en later
herbouwd. Melchior van Pallant liet het kasteel in 1611 vernieuwen. De huidige
vorm kreeg het in 1698 in opdracht en naar ontwerp van Daniël Wolf van Dopff,
waarbij aan de noordzijde een vleugel werd toegevoegd. De als zijrisalieten naar
voren stekende zijvleugels zijn niet even breed, waardoor het kasteelfront niet volledig
symmetrisch is. Het alleen door twee ingekerfde lijnen gesuggereerde middenrisaliet
wordt bekroond door een fronton met gebeeldhouwde wijnranken om een rond
venster. Ook de Franse ramen in hardstenen omlijstingen en waarschijnlijk de
okerkleurige beschildering dateren van deze verbouwing. Sinds de restauratie rond
1955, naar plannen van J. Huysmans, heeft het kasteel een horecafunctie. Van het
oude interieur zijn slechts enkele onderdelen behouden, zoals in de hal de balustertrap
en een gestukadoord reliëf met wapentrofeeën. In de rotswand achter het kasteel zit
een groot aantal oude duivennissen.
Aan de zuidzijde van het hoofdterras staat de in 1611 gebouwde kasteelhoeve in
eenvoudige maniëristische vormen. De stalvleugel bevat een tweebeukige, met
kruisgewelven gedekte, ruimte. Het aansluitende vierkante poortgebouw met tentdak
heeft een mergelstenen onderbouw. Aan de andere zijde loopt de hoeve door tot een
korte dwarsvleugel, die aan de achterzijde in de rotswand is uitgebouwd. Het
hoofdterras wordt afgesloten door een zware mergelstenen keermuur, die
waarschijnlijk vóór 1500 is opgetrokken. Aan de oostzijde bevinden zich twee
halfronde uitbouwen en op de muur twee achtkantige torentjes (circa 1700). Aan de
noordzijde vormt een natuurstenen poortje met het wapen van de bouwheer en het
jaartal 1698 de toegang tot het terras. De zuidoosthoek wordt geaccentueerd door
een 17de-eeuwse vierkante toren met maniëristische bovenbouw en ingesnoerd
helmdak met lantaarn. Aan de voet van de keermuur ligt de rond 1700 aangelegde
terrassentuin, een benedentuin met twee terrassen. De manshoge mergelstenen
ommuring heeft drie ijzeren hekken tussen bakstenen pijlers, bekroond door vazen
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met vlamornament. Een dubbele trap voert naar het middenterras. De terrasmuren
zijn tussen 1985 en 1989 gerestaureerd, de oorspronkelijke tuinaanleg is in de jaren
negentig gereconstrueerd naar plannen van W.J.A. Snelder. Ten
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noordwesten van het kasteel ligt het Cannerbos, met restanten van het in opdracht
van Van Dopff aangelegde sterrenbos.

Mamelis
(gemeente Vaals)
Gehucht, ontstaan uit een vroeg-middeleeuwse ontginningshoeve op de plaats van
de huidige hoeve Mamelis. Een hoeve ter plaatse wordt voor het eerst genoemd in
1392. In de directe omgeving verrezen aan de oude weg van Maastricht naar Aken
enige boerderijen en een watermolen, die samen tegenwoordig een beschermd gezicht
vormen. De aanleg van de nieuwe verbindingsweg Maastricht-Aken (1825) heeft
het gehucht in tweeën gedeeld.
De abdij St.-Benedictusberg (Mamelis 39) werd gebouwd op initiatief van abt
Romualdus Wolters van de benedictijnerabdij in Merkelbeek. Na aankoop

Mamelis, Abdij St.-Benedictusberg, plattegrond

van de herenhoeve Mamelis kwam in fasen het huidige gebouwencomplex tot stand.
Van het oorspronkelijke ontwerp van de Duitse architecten D. Böhm en M. Weber
werd in eerste instantie alleen het kloosterhuis gerealiseerd. Dit in 1922-'23 rond een
vierkante kloosterhof opgetrokken gebouw in expressionistische stijl - met Moorse
en middeleeuwse elementen - bestaat uit drie vierlaags vleugels en twee zware ronde
hoektorens met tentdak. Bij de bouw werd beton gebruikt voor diverse onderdelen,
waaronder voor de gewelven in de kruisgang en de abtskapel. Het gebouw is rijk
voorzien van siermetselwerk, beeldhouwwerk en glas-in-lood. Een gedeelte hiervan
is in de jaren zestig verwijderd bij een versobering van in- en exterieur. In 1956 kreeg
Dom H. van der Laan opdracht de abdij te voltooien. Men realiseerde in 1960-'62
naar zijn ontwerp de crypte en de sacristie, en in 1967-'68 de abdijkerk met het atrium
en de ingangspartij met spreekkamers. De abdijkerk is een grijs gesausde basilicale
kerk in de sobere stijl van de Bossche School. Het sobere meubilair is eveneens
ontworpen door Van der Laan. De luiklok is in 1926 gegoten door Petit en de Gebr.
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Edelbrock. Uit 1985-'86 dateert een tweede binnenhof met een nieuwe bibliotheek.
In 1992-'93 volgde een laatste aanbouw.
Boerderijen. In de huidige toestand gaan de oudste delen van de Hoeve Mamelis
(Mamelis 21-23) terug tot de 17de eeuw. De belangrijkste delen van deze grote
gesloten hoeve zijn de poortvleugel, met aan de binnenplaats een uitgebouwde
vakwerkverdieping uit 1709, en de woonhuisvleugel in mergel en baksteen uit 1617.
De kruis- en tussendorpelkozijnen zijn uitgevoerd in hardsteen. Aan de voorzijde
bevindt zich een rondboogpoortje van Naamse steen, gedateerd ‘1623’. De hoeve is
in 1956-'57
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gerestaureerd onder leiding van H.J. Palmen. De vakwerkhoeve Mamelis 37 bestaat
uit twee vleugels aan weerszijden van een open plaats. Het woonhuis is voorzien van
een geschoord dakoverstek en heeft aan de binnenplaats een vakwerkgevel met twee
aan twee gekoppelde tussendorpelvensters voorzien van glas-in-lood. De versierde
bovendorpel van de ingangsomlijsting draagt het jaartal ‘1735’. De U-vormige
boerderij Mamelis 35 omvat een in vakwerk uitgevoerd woongedeelte uit 1740,
vakwerkschuren (thans 29a) en een woongedeelte uit het eind van de 19de eeuw.
De watermolen Mamelis 27-29 aan de inmiddels overkluisde beekarm van de
Selzerbeek dateert uit de 18de eeuw. Het molenrad is niet meer aanwezig. Het in
vakwerk opgetrokken voorste gedeelte van het molengebouw heeft een vernieuwd
zadeldak. Aansluitend hierop staat een dwars geplaatst tweelaags vakwerkhuis met
afgewolfd zadeldak.

Margraten
Dorp, gelegen op het plateau van Margraten. Dit vanuit Gulpen ontgonnen gebied
werd in 1262 een zelfstandige parochie. Tot 1794 maakte het deel uit van de
heerlijkheid Gulpen. Margraten ontwikkelde zich tot een verdicht wegdorp. Na de
Tweede Wereldoorlog is het aan de noordwestzijde uitgebreid.
De R.K. St.-Margaritakerk (Past. Brouwersstraat 21) is een eenbeukige kerk
met twee koren en een toren op plint met ingesnoerde spits. Van de in 1262 voor het
eerst vermelde kerk resteert een deel van de westelijke schipmuur, waartegen in de
14de eeuw een toren werd aangebouwd. Deze toren kreeg bij een herstelling in 1617
een mergelstenen omklamping en een nieuwe spits. Erin hangt een door J. Perrin
Drouot gegoten klok (1817). Het driezijdig gesloten mergelstenen koor verrees eind
15de eeuw in laat-gotische vormen. In 1921 heeft men het schip afgebroken, waarna
in 1922-'28 dwars op de oude kerkas naar plannen van A.J.N. Boosten een nieuwe
mergelstenen kerk tot stand kwam op een plint van Kunradersteen en met een rond
gesloten koor met kooromgang en een ingangsportaal.
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Margraten, St.-Margaritakerk, plattegrond

Margraten, St.-Margaritakerk (1988)

Het interieur van het als zijkapel gebruikte 15de-eeuwse koor wordt gedekt door een
net- en een stergewelf. Op deze gewelven, de koormuren en de triomfboog bevinden
zich fragmenten van schilderingen uit het laatste kwart van de 15de eeuw. De
schilderingen op de nieuwe triomfboog zijn - evenals de gebrandschilderde ramen van H. Schoonbrood (1934-'35). Tot de inventa-
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ris behoren een doopvont (circa 1850), kruiswegstaties, beide van atelier Stoltzenberg
(circa 1850), een door J.E. Hacking vervaardigde neogotische preekstoel (1872) en
een door Pereboom & Leyser gebouwd orgel (1879) op een orgelgalerij (1841).
Tegen de kerk staan enkele grafkruisen (1615-'60), een grafsteen (1816) en een
grafzerk (1843). Het H. Hartbeeld dateert uit 1925. De rond 1800 tegen de toren
gebouwde pastorie (Past. Brouwersstraat 19) heeft men in 1836 verhoogd. Toen is
ook de mergelstenen schuur aangebouwd. De daarin opgenomen latei met het jaartal
1575 is afkomstig uit het kerkschip.
Het voorm. liefdesgesticht (Rijksweg 30-32) werd in 1911 gebouwd voor de
zusters van O.L. Vrouw. Dit tweelaags kloostergebouw is voorzien van een
middenrisaliet met puntgevel en neogotische details. Ernaast staat de voorm.
Juliameisjesschool, gebouwd in 1911-'12 met een H. Hartbeeld in een gevelnis.
Het voorm. raadhuis (Hoenderstraat 2) is een deels wit geschilderd rijzig pand
uit 1880 met neoclassicistische details in mergelsteen. Ernaast staat de voorm.
openbare lagere school (Hoenderstraat 4), een tweeklassige gangschool uit circa
1910.
Boerderijen. De al in de 15de eeuw genoemde laathof Dobbelstein (Rijksweg
6-8) is een forse gesloten hoeve met aanbouwen. Onder het woongedeelte, dat blijkens
de windvaan in 1780 zijn huidige vorm kreeg, bevinden zich 16de-of 17de-eeuwse
kelders. Het interieur bevat een (herplaatste) vroeg-17de-eeuwse maniëristische
pilasterschouw. De muur aan de straatzijde, overgaand in een grote tweebeukige
doorrijschuur, dateert van 1825 toen een deel van de binnenhof werd afgesneden ten
behoeve van de aanleg van de rijksweg Maastricht-Vaals. Het woonhuis van de
L-vormige hoeve Sprinkstraat 12-14 heeft in fasen een versteningsproces ondergaan.
Het vroeg-17de-eeuwse woongedeelte heeft een kelder met mergelstenen tongewelf
en een straatgevel met veldkeien tussen mergelstenen hoekblokken. Aan de
achtergevel is het vakwerk nog zichtbaar. De gesloten hoeve Past. Brouwersstraat
5 is voorzien van een mergelstenen schuur met het jaartal ‘1675’.

Margraten, Amerikaanse Erebegraafplaats

Het oorspronkelijk in vakwerk opgetrokken woongedeelte is begin 19de eeuw
versteend. De naastgelegen tweebeukige doorrijschuur (Hoenderstraat) dateert uit
het midden van de 19de eeuw. Van de rij geschakelde gesloten hoeven aan de
Hoenderstraat dateert Hoenderstraat 15 in opzet uit de 18de eeuw; de schuur is als
winkel ingericht, de inrijpoort met klinket heeft fraai beslagwerk. Hoenderstraat 17
dateert uit 1845 en Hoenderstraat 9-11 uit het derde kwart van de 19de eeuw.
Woonhuizen. De rijzige maar sobere voorm. molenaarswoning Rijksweg 52 dateert
uit 1915. Het woon- en winkelpand Past. Brouwersstraat 20a werd rond 1920
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gebouwd en heeft een winkelpui met glas-in-loodstrook. Ervoor bevindt zich een
zwingelput met draairad en houten puthuis.
Het ongelukskruis aan de Rijksweg (ten westen van nr. 6) werd in 1858 opgericht
voor de op 17-jarige leeftijd verongelukte F. Huinen.
De Amerikaanse Erebegraafplaats (Amerikaanse Begraafplaats 1) is eind 1944
gesticht op een voor eeuwig aan de U.S.A. afgestaan stuk grondgebied en wordt
beheerd door de American Battle Monuments Commission. Het is de laatste rustplaats
voor alle in Nederland gesneuvelde Amerikaanse soldaten en tevens - omdat er geen
Amerikanen in Duitse grond zijn begraven - voor de gevallenen van de Roer- en
Rijnveldtochten. Van de oorspronkelijk ruim 17.000 graven, resteren na herbegraving
8.300 grafstenen. De door de landschapsarchitecten Clarke, Rapuano en Halleran
ontworpen parkaanleg kwam in 1960 gereed, evenals het ereplein met toren annex
kapel naar plannen van de architecten Shepley, Bulfinch, Richard en Abbot. Het
ereplein bestaat uit een ‘court of honor’ met waterbassin en twee ‘Walls of the
Missing’ met daarin de namen van 1722 vermisten. Het in brons uitgevoerde beeld
van een rouwende vrouw is van J. Kiselewski.
Groot- en Klein-Welsden. Deze gehuchten ten noordwesten van Margraten zijn
plateaunederzettingen ontstaan in de middeleeuwen. Het houtskelet van de vrijstaande
vakwerkschuur Groot Welsden 38 dateert uit 1848; de verbouwing tot twee woningen
is uitgevoerd in 1979-'81. Van de hoeve Welsderhof (Groot Welsden 70-72) gaat het
oudste mergelstenen deel terug tot de 17de eeuw. Verbouwingen hebben plaats gehad
in 1911 (woonhuis), 1857 en 1911-'13 (schuren). De Dreeshof (Groot Welsden 9-11)
is een in oorsprong laat-18de-eeuwse U-vormige hoeve die is vergroot na een brand
in 1859. Van de gesloten hoeve Klein Welsden 21 is het gedeelte aan de straat
overwegend uitgevoerd in mergelsteen en het achterliggende bedrijfsdeel in vakwerk.
Deze hoeve, die op de bovendorpel van de schuurpoort is gedateerd ‘1773’, werd in
1827 uitgebreid.
Scheulder. Dit dorp ten noordoos-
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ten van Margraten is ontstaan in de middeleeuwen op het plateau van Margraten.
Het bescheiden wegdorp behoorde tot 1794 tot de Vrije Rijksheerlijkheid Wijlre en
vervolgens tot 1982 tot de gemeente Wijlre. De forse, nagenoeg gesloten hoeve
Dorpsstraat 99 is voorzien van de jaartalstenen ‘1805’ en ‘1806’; het haaks op de
straat staande woongedeelte dateert waarschijnlijk nog uit de tweede helft van de
18de eeuw. De twee geschakelde L-vormige mergelstenen boerderijen Dorpsstraat
60-62, beide met poortmuur aan de straatzijde, dateren uit de tweede helft van de
18de eeuw. Samen met de wit geschilderde gesloten mergelstenen hoeve Dorpsstraat
64 uit 1800 vormen zij een fraaie boerderijgroep. Van de L-vormige mergelstenen
boerderij Dorpsstraat 56 dateert de woonvleugel uit 1815 en de schuur uit 1868. De
R.K. St.-Barbarakerk (Dorpsstraat 70) is een eenbeukige mergelstenen kerk met rond
gesloten koor en een toren van vier geledingen met ingesnoerde naaldspits. Deze
neoclassicistische kerk kwam in 1850 tot stand ter vervanging van een kapel uit 1631.
De neogotische toren verrees in 1903-'04. De schipvensters zijn toen voorzien van
spitsbogen. Het interieur wordt gedekt door een gestukadoord tongewelf. Tot de
inventaris behoren verder een St-Barbarabeeld (circa 1525), neobarokke altaren en
een communiebank (circa 1850), een Nöhren-orgel (1877) met orgeltribune (1904)
en ten slotte kruiswegstaties van de Gebr. Windhausen (1915-'16). De
neoclassicistische pastorie (Dorpsstraat 70) werd in 1871-'72 gebouwd.
Termaar. Dit gehucht ten zuidoosten van Margraten is een middeleeuwse
plateaunederzetting, gesticht nabij een dries met waterpoel (‘maar’) en zwingelput.
De grote gesloten hoeve Termaarhof (Termaar 65-67) is uitgevoerd met
mergelstenen speklagen. Aan de binnenplaats heeft het woonhuis een gevel met
hardstenen kruisvensters uit de eerste helft van de 17de eeuw; de gevel aan de
straatzijde dateert uit de tweede helft van die eeuw. De schuren aan de noordzijde
zijn uit 1862. Van de drie geschakelde hoeven Gen Höf 10-14 is de middelste gesloten
hoeve (nr. 12) vermoedelijk de oudste; in de poortgevel bevindt zich een sluitsteen
met het jaartal ‘1717’. Kort daarop heeft men de andere gesloten hoeve (nr. 10)
ertegenaan gebouwd. De L-vormige hoeve (nr. 14) dateert uit de tweede helft van
de 18de eeuw. Laat-18de-eeuws is het vakwerkhuis Termaar 41-43. De met
vakwerkdelen uitgevoerde L-vormige hoeve In Gen Bauwerkoel 3 dateert ook uit de
18de eeuw maar is eind 19de eeuw verbouwd; hetzelfde geldt voor de gesloten hoeve
In Gen Bauwerkoel 5.
Honthem. Dit gehucht ten zuidwesten van Margraten is een plateaunederzetting
waarvan de huidige bebouwing tot de 18de eeuw teruggaat. De L-vormige
vakwerkboerderij Honthem 8 dateert uit die tijd. De Honthemershof (Honthem 43)
is een gesloten herenhoeve uit 1849 (poortsluitsteen). De gepleisterde wegkapel
(Honthem ong.) met dakruiter dateert van 1924 en is herbouwd in 1999.

Mechelen
(gemeente Gulpen-Wittem)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen bij een herenhoeve die in 1215 door Hendrik III,
hertog van Limburg, geschonken werd aan de johannieterorde. De heerlijkheid was
vanaf de 14de eeuw in bezit van de heer van Wittem. Een deel van het dorp en de
Commanderie lagen tot 1796 als een afzonderlijke enclave binnen deze heerlijkheid.
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In 1803 werd Mechelen een afzonderlijke parochie door de afscheiding van
Wahlwiller. Mechelen ontwikkelde zich tot een wegdorp en kreeg na de Tweede
Wereldoorlog uitbreidingen aan de zuidzijde.
De Heerenhof (Heerenhofweg 8), bestaande uit vier vleugels rond een grote
binnenplaats, was in oorsprong een commanderij en pachthoeve van de johannieters.
Na de opheffing van deze orde in 1797 kwam het complex in particulier bezit. In
1986 werd het als gemeentehuis van Wittem in gebruik genomen. Het oudste gedeelte
van dit in het verleden enkele malen door brand verwoeste gebouwencomplex is de
tiendschuur (westzijde) uit 1754 (wapensteen). Dit bouwdeel heeft een wapensteen
van commandeur Claudius Joseph Duding. Uit de 18de eeuw dateren ook de
voormalige pachterwoning en aansluitende laagbouw (zuidzijde). De aanbouw tegen
de tiendschuur, de poort in de noordgevel en de open schuur zijn waarschijnlijk kort
na 1803 gebouwd. De noordoosthoek, de poort in de oostgevel en de aansluitende
aanbouw zijn mogelijk na een brand in 1825 opgetrokken met gebruik van ouder
materiaal. Van na de brand van 1897 dateert het gedeelte in eclectische stijl aan de
zuidoostzijde met een hoektoren in neorenaissance-vormen.
De R.K. St.-Joannes de Doperkerk (Hoofdstraat 2) is een eenbeukige kerk met
pseudotransepten, forse koorpartij, vieringtoren en een toren van twee geledingen
met ingesnoerde naaldspits. De oorspronkelijke middeleeuwse kerk werd in 1568
door brand verwoest. Het muurwerk van de met rondboogvensters en mergelstenen
speklagen herbouwde kerk heeft men in 1810-'11 gebruikt voor de bouw van een
hoger schip naar plannen van Mathias Soiron. In de jaren 1863-'67 werd het schip
westwaarts uitgebreid en voorzien van pseudotransepten en de huidige toren. In 1935
kwam naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers de huidige oostpartij tot stand in
Kunradersteen en met een hogere vieringtoren.
Het interieur wordt gedekt door stucgewelven en heeft een wandgeleding met
pilasters. Tot de inventaris behoren een preekstoel in Lodewijk XIV-stijl (circa 1730),
een neobarok hoofdaltaar (circa 1825), zijaltaren en een communiebank (circa 1850).
Het op een galerij geplaatste 18de-eeuwse orgel is rond 1850 uitgebreid door de
Gebr. Müller en is in 1874 gerestaureerd. De vroeg-19de-eeuwse orgelkast bevat
oudere fragmenten. De gebrandschilderde ramen zijn van F. Nicolas (1919).
Het kerkhof bevat enkele oude grafkruisen en wordt afgesloten door een keermuur.
De voorm. pastorie (Heerenhofweg 1), later kapelanie dateert uit de eerste helft van
de 19de eeuw en bestaat uit een hoofdvleugel met hardstenen vensteromlijstingen
en een lagere aanbouw met een vakwerkgevel op breukstenen plint.
Het Panhuis (Hoofdstraat 9-17) kwam tussen 1724 en 1737 tot stand in opdracht
van Ferdinand von Plettenberg naar plannen van Laurenz Mefferdatis.
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Mechelen, Panhuis

De brede middenvleugel wordt geflankeerd door risalerende tweelaags hoekvleugels.
Boven de ingang bevindt zich een gevelsteen met de wapens van de bouwheer en
Bernardina von Westerholt Lembeck. Het Panhuis is een dwangbrouwerij van de
heren van Wittem geweest en mogelijk ook de plaats waar de schepenbank van
Mechelen zitting hield.
Het voorm. raadhuis (Heerenhofweg 6) werd gebouwd rond 1928 en heeft een
ingangspartij in nieuw-historiserende vormen.
De voorm. R.K. lagere meisjesschool (Hilleshagerweg 5) werd in 1932 gebouwd
als een vierklassige middengangschool in expressionistische vormen.
Woonhuizen. Een van de oudste vakwerkpanden van Mechelen is Overgeul 13,
gebouwd in 1659 en verhoogd met een verdieping in de 19de eeuw. Voorbeelden
van 18de-eeuwse vakwerkpanden - veelal met verdieping - zijn Hoofdstraat 22,
voorzien van bolkozijnen met getoogde bovendorpel, en het onder de naam ‘Oud
Mechelen’ bekend staande L-vormige pand Hoofdstraat 33 met geschoord
dakoverstek. Verder Hoofdstraat 71 (op balk gedateerd 1743 en vergroot in de 19de
eeuw), met bespijkerde deur, en Hoofdstraat 25 met lage zolderverdieping en
bakstenen voorgevel. De grote vakwerkhuizen Commandeurstraat 36-38 en 50,
hebben een geschoord dakoverstek en bolkozijnen. Bommerigerweg 2-6 is een
complex van drie vakwerkhuizen onder één dak, met tweelichtsvensters en een
geschoord dakoverstek.
De Oude Brouwerij (Hoofdstraat 53) bestaat uit twee vleugels aan weerszijden
van een binnenplaats. De rechtervleugel wordt gevormd door een onderkelderd
herenhuis uit 1782 (sluitsteen ingang). De bepleistering met imitatievoegwerk en het
eclectisch ornamentwerk bij de vensters is rond 1870 aangebracht. De andere vleugel
dateert uit de 19de eeuw. De voorm. R.K. pastorie Hoofdstraat 23 werd gebouwd in
1853 en is thans in gebruik als woonhuis-café. Opvallend is de ingangspartij met
hardstenen omlijsting en een snijraam (wijnranken en kelk met kruis), waarboven
een nis met madonnabeeld is aangebracht.
De watermolen ‘Onderstemolen’ of ‘Commandeursmolen’ aan de Geul
(Hoofdstraat 101) wordt voor het eerst vermeld in 1215, toen de johannieter
commanderij de oorspronkelijke korenmolen op de linkeroever ten geschenke kreeg.
Omstreeks 1820 liet Carl Joseph Hollmann op de rechteroever een papiermolen bij
bouwen. In 1848 werden beide molens herbouwd. De papiermolen werd vervolgens
in 1876 na brand opnieuw herbouwd. Het toen gebouwde molenaarshuis (Hoofdstraat
99) werd vernieuwd rond 1910. In 1881 richtte men de papiermolen in als korenmolen
en de oude korenmolen als bijbehorend woonhuis en koffiehuis. Tussen de beide
gebouwen werd boven het water een turbinekamer gebouwd. Het molencomplex
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bleef tot 1980 op bovenstaande wijze in gebruik. In 1987 is de Commandeursmolen
ingericht als korenmolen voor biologische graanproducten. De inventaris

Mechelen, De Oude Brouwerij

dateert uit het begin van 20ste eeuw. In 1989 zijn turbine en drijfwerk gereviseerd.
Boerderijen. In oorsprong mogelijk daterend uit 1661, maar in de huidige vorm
grotendeels 18de-eeuws is het vakwerkcomplex Hilleshagerweg 2-14, bestaande uit
een vrijstaand bakhuis en een gesloten vakwerkbebouwing met binnenplaats. Inwendig
bevindt zich een in mergel opgetrokken kelder met tongewelf. Hilleshagerweg 20 is
een langgerekt, deels gepleisterd vakwerkpand met dwarsdeel. Commandeurstraat
26 bestaat uit een woning, een dwarsdeel en een stal onder één dak met geschoord
overstek. De boerderij Bommerigerweg 8 heeft een vakwerkvleugel met een naar
voren verlengd woonhuisgedeelte en een uitbouw onder een doorgetrokken dakschild.
De bakstenen bedrijfsvleugels zijn in de 19de eeuw gebouwd. Van Bommerigerweg
5-5a is het 18de-eeuwse vakwerkgedeelte in 1881 (jaartalankers) vergroot in baksteen.
Aan de rand van Mechelen liggen ook enkele interessante boerderijen. Uit de 17de
eeuw dateert Hoeve Den Dyck (Eperweg 3-3a), een vakwerkhoeve met breukstenen
onderbouw en kelder, een in baksteen vernieuwde voorgevel en een geschoord
dakoverstek. De oorspronkelijke ingang in de zuidgevel is voorzien van gesneden
korbeels en bovendorpel en bevat een bespijkerde deur. Op het erf staan een
vakwerkschuur (circa 1850) en een bakhuis met uitgebouwde ovenruimte (begin
20ste eeuw). Sinds de restauratie
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Hilleshagen bij Mechelen, Woonhuis Hilleshagerweg 94

in 1992 zijn boerderij en schuur als woonhuis in gebruik. De naastgelegen
18de-eeuwse hoeve Eperweg 5-9, bestaande uit drie deels in baksteen vernieuwde
vakwerkvleugels, maakte oorspronkelijk ook deel uit van het complex Den Dyck.
De 18de-eeuwse Hoeve De Pley (Overgeul 1) is een gesloten vakwerkhoeve voorzien
van een kelder met mergelstenen gewelven. Bij de hoeve staan een aparte oogstschuur
met dwarsdeel en een bakhuis met uitgebouwde ovenruimte, eveneens in vakwerk.
Het complex dient nu als hotel-restaurant.
Hilleshagen. Dit gehucht ten oosten van Mechelen bestaat hoofdzakelijk uit 18deen 19de-eeuwse vakwerkpanden. Mogelijk in oorsprong 17de-eeuws is het grote
vakwerkpand Hilleshagerweg 94, waarvan het woonhuisgedeelte een uitkraging
heeft bij de ingang van de teruggelegen langsdeelschuur. Interessant zijn verder
Hilleshagerweg 43-45, een L-vormige hoeve met bakstenen topgevel (1861),
Hilleshagerweg 118-120, een langgerekte vakwerkhoeve met dwarsdeel, en de deels
in baksteen vernieuwde panden Hilleshagerweg 102 en Hilleshagerweg 112. Ook
bij de gesloten hoeve Hilleshagerweg 108a heeft men de gevels aan de buitenzijde
in de 19de eeuw vernieuwd in baksteen.
Elzet/Kleeberg. In deze gehuchten ten zuidoosten van Mechelen staan
verschillende 18de-eeuwse vakwerkpanden, zoals de T-vormige hoeve Elzetterweg
2 en de U-vormige hoeve Elzetterweg 3-5. De laatste heeft boven een onderkeldering
een grotendeels in vakwerk uitgevoerd woongedeelte met verdieping. De L-vormige
hoeve Kleebergerweg 4 is voorzien van een 18de-eeuws vakwerkhuis met lage
verdieping. Het langgerekte vakwerkhuis Kleebergerweg 1 is uitgevoerd met een
geschoord dakoverstek. Helle. Het gehucht Helle, gelegen ten zuiden van Mechelen,
is een beschermd gezicht met enkele vakwerkhoeven. Uit de 16de-18de eeuw dateert
de grote gesloten hoeve Bommerigerweg 14a-16a. De hoofdvleugel omvat het
woongedeelte, met opkamer boven een overwelfde kelder, en een dwarsdeelschuur
en is voorzien van een uitbouw en een op balkeinden uitkragend kaashok. Boven de
poort bevinden zich aan de binnenplaatszijde duivengaten. Bommerigerweg 20-22
is een vakwerkhoeve met vrijstaand woonhuis aan een binnenplaats. De voormalige
schuur uit 1740, met tegen de kopgevel een kruisbeeld uit 1747 (met jonger corpus),
behoorde voorheen bij Bommerigerweg 24, een vakwerkhoeve met verschillende
gebouwen rond een gesloten binnenplaats.
Bommerig. Gehucht ten zuiden van Mechelen met verspreid liggende bebouwing.
Het van oorsprong 17de-eeuwse vakwerkhuis Op de Weide (Weyerweg 2) heeft een
geschoord dakoverstek en een vernieuwde kopgevel. Uit de 18de eeuw stamt het
L-vormige vakwerkcomplex Bommerigerweg 34-38 met geschoord dakoverstek.
Aan de overzijde van de weg staat het bijbehorende bakhuis met uitgebouwde
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ovenruimte. De aaneen gebouwde 18de-eeuwse hoeven Bommerigerweg 40-42
hebben dwarsdeelschuren. Ook hier staat een

Helle bij Mechelen, Hoeve Bommerigerweg 14a-16a

bakhuisje aan de overzijde van de weg. Uit de 18de eeuw dateren verder de
vakwerkhuizen Bommerigerweg 44 en Bommerigerweg 46; de laatste met een lagere
dwarse aanbouw. Bommerigerweg 32 is een 19de-eeuws vakwerkhuis met
aangebouwde dwarsdeelschuur.
Höfke. Dit ten zuidwesten van Mechelen gelegen gehucht bestaat voornamelijk
uit 18de-eeuwse vakwerkhoeven en is een beschermd gezicht. De hoeve Höfke 2 is
voorzien van een geschoord dakoverstek en bolkozijnen. Een gesneden bovendorpel
toont een inscriptie en ‘1783’. Inwendig bevinden zich oude schouwen en een
onderkelderde woonkamer met moerbalkzoldering. Interessant zijn verder de
L-vormige vakwerkpanden Höfke 1-3 en 5, en het grote 17de-eeuwse vakwerkhuis
Höfke 7, voorzien van een aangebouwde schuur met geschoord dakoverstek. Aan de
Geul ligt de dubbele watermolen ‘Bovenste Molen’ (Eperweg 19-21), een als
korenmolen ingerichte

Bommerig bij Mechelen, Bakhuis Bommerigerweg
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Höfke bij Mechelen, Vakwerkpanden Höfke 1-3 en 5

middenslagmolen. Het complex omvat een woonhuis, een molengebouw uit 1828
(gevelsteen) en een 18de-eeuwse - tot woningen verbouwde - vakwerkschuur. Reeds
in de 13de eeuw lag hier een molen, die tot in de 18de eeuw banmolen van de heren
van Wittem is geweest. In 1828 werden de bestaande gebouwen op de rechteroever
afgebroken en vervangen door nieuwbouw, waarin C.J. Hollmann een papiermolen
vestigde. Het molengebouw op de linkeroever heeft men rond 1850 verbouwd tot
woonhuis. Boven de ingang bevindt zich een gevelsteen met het alliantiewapen van
Ferdinand von Plettenberg en Bernardina von Westerholt Lembeck. In 1914 kreeg
de buiten werking geraakte papiermolen een turbine en een inrichting als korenmolen.
Bij de restauratie in 1975-'78 is de turbine vervangen door een waterrad met
bijbehorend gangwerk. Het pand op de linkeroever is verbouwd tot meerdere
wooneenheden. Vlakbij de molen ligt het gehucht Hurpesch met een verspreide,
voornamelijk 18de-eeuwse vakwerkbebouwing langs de weg van Helle naar de Geul,
zoals: Hurpescherweg 2-4, 3, 5 en 10.
Schweiberg. Dit gehucht ten zuidwesten van Mechelen heeft diverse 18de-en
19de-eeuwse vakwerkpanden, zoals de hoeve Schweibergerweg 1-3a met (deels
gemoderniseerde) losse gebouwen rond een binnenplaats, waaronder een schuur met
dwarsdeel en een bakhuis. Ook de hoeve Schweibergerweg 6 bestaat uit losse
gebouwen om een binnenplaats, zoals een tweelaags woonvleugel met vernieuwde
bakstenen voorgevel, een L-vormige poortvleugel en een vrijstaande schuur op
breukstenen plint. Interessant zijn verder de L-vormige hoeven Schweibergerweg 8,
met een bakhuisje uit 1743, en Schweibergerweg 12, met een tweelaags woonhuis
en een lager L-vormig bedrijfsgedeelte. Het langgerekte pand Schweibergerweg
13-15 bestond oorspronkelijk uit twee woonhuizen met aan de uiteinden een
dwarsdeelschuur. Het westelijk gelegen huis stamt uit het begin van de 18de eeuw,
het oostelijke werd in 1780 gebouwd. De woningen hebben overwelfde kelders. Aan
de straat staat een grote voormalige langsdeelschuur met hoekoverhuiving (nr. 15c).
Van belang zijn verder Hoeve Doorn (Schweibergerweg 17), de vakwerkhuizen
Schweibergerweg 25-31, en de 18de-eeuwse gesloten hoeve De Beukehof
(Schweibergerweg 44), met aan de achterzijde een uitgebouwd drooghok voor kaas.

Meerlo
(gemeente Meerlo-Wanssum)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen langs de Grote Molenbeek en sinds 1485 een
zelfstandige parochie. Het middeleeuwse kasteel werd in 1580 verwoest. De
heerlijkheid Meerlo werd in 1648 onderdeel van Spaans Gelre en kwam in 1713 aan
Pruisen. In de Franse tijd ontstond uit de heerlijkheden Meerlo, Blitterswijck en
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Swolgen één gemeente, die in 1815 bij Nederland werd gevoegd. In 1944 liep het
dorp flinke oorlogsschade op. Na de oorlog is aan de westzijde enige nieuwbouw tot
stand gekomen.
Het Kasteeltje (Moleneind 4) bestaat uit enkele om een binnenplaats gelegen
gebouwen. Van het in 1230 vermelde kasteel Meerlo - verwoest in 1580, herbouwd
in 1619 en afgebrand in 1752 - bevinden zich mogelijk nog muurresten in de na 1752
opgetrokken tiendschuur aan de noordoostzijde. De nederhof kwam begin 17de eeuw
in opdracht van Johan van Winckelhuysen tot stand met een rijzig poortgebouw
voorzien van trapgevels en een doorrit uit 1619. Na de brand van 1752 liet Edmund
Floris Cornelis graaf van Hatzfeldt de nederhof herbouwen. Toen zijn ook de
genoemde tiendschuur annex rentmeesterwoning en een haaks op het poort staand
stalgebouw opgetrokken. In 1986 is het complex gerestaureerd.
De R.K. St.-Johannes de Doperkerk (Hoofdstraat 15) is een driebeukige
kruisbasiliek met een terzijde geplaatste toren van vier geledingen met ingesnoerde
spits. Deze door J. van Groenendael ontworpen kerk met neogotische details kwam
in 1934-'35 tot stand ter vervanging van de rond 1500 gebouwde dorpskerk. Bij het
herstel van de oorlogsschade in 1947 kreeg de westgevel een roosvenster. De in 1954
naar ontwerp van de gebroeders Linskens gebouwde toren lijkt sterk op de in 1944
opgeblazen kerktoren uit het eind van de 15de eeuw. In de toren hangt een door
Johannes van Venlo en Johannes van Stralen gegoten klok (1493). De kerk bevat
onder meer twee 15de-eeuwse heiligenbeelden en een preekstoel uit circa 1700.
Woonhuizen. Het rijzige, wit geschilderde dwarse huis Mgr. Jenneskensstraat 2
heeft twee gezwenkte topgevels uit circa 1700 en een vroeg-19de-eeuwse

Meerlo, Woonhuis Mgr. Jennekensstraat 2
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ingang met gesneden bovenlicht. Sober neoclassicistisch van vorm zijn de herenhuizen
Huize Catharina (Hoofdstraat 20) uit 1887 en Hoofdstraat 13 uit dezelfde tijd.
Boerderijen. De boerderij Moleneind 8 heeft een mogelijk 18de-eeuws dwars
voorhuis. Laat 18de- of vroeg-19de-eeuws is het dwars geplaatste voorhuis van de
boerderij Megelsum 20.
De Mariakapel (Megelsum 29) is een kleine wegkapel met gezwenkte topgevel,
gebouwd rond 1700 en kort na 1821 vernieuwd en vergroot.

Meerssen
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen in het dal van de Geul. In het mogelijk
als Romeinse nederzetting ontstane Meerssen werd in 870 op de koningspalts ter
plaatse het Verdrag van Meerssen gesloten, waarbij het gebied van Lotharius II (†
869) werd verdeeld tussen Karel de Kale en Lodewijk de Duitser. Koningin

Meerssen, R.K. St.-Bartholomeuskerk (1989)

Gerberga schonk Meerssen in 968 aan de St.-Remigiusabdij te Reims die er een
benedictijner proosdij van maakte. De heer van Valkenburg werd voogd over dit
kerkelijk bezit; het ging uiteindelijk tot het Land van Valkenburg behoren. Door een
sacramentswonder in 1222 werd Meerssen een pelgrimsoord ter ere van het Heilig
Sacrament. Van 1661 tot 1795 was Meerssen Staats gebied. De oude proosdij werd
rond 1804 afgebroken. Ten zuiden van de kerk werd 1846-'53 de spoorlijn
Maastricht-Aken aangelegd. Ten noorden daarvan ontwikkelde zich een wegdorp.
Na de Tweede Wereldoorlog is Meerssen uitgebreid tegen de zuidflank van het
plateau van Schimmert.
De R.K. St.-Bartholomeuskerk (Markt 23) is een rijzige driebeukige mergelstenen
kruisbasiliek met een langgerekt, vijfzijdig gesloten koor en een forse vieringdakruiter.
Ter plaatse van de huidige kerk bevond zich oorspronkelijk de vroeg-middeleeuwse
paltskapel, die kort na 1100 onder leiding van de benedictijner monniken werd
verbouwd tot een romaanse kerk.
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Meerssen, R.K. St.-Bartholomeuskerk, interieur (1989)

In deze kerk vond in 1222 het sacramentswonder plaats. Het mede ten behoeve van
de pelgrims gebouwde gotische schip, dat oorspronkelijk slechts drie traveeën telde,
zal vóór 1318 gereed gekomen zijn. Het hoog-gotische koor en dwarsschip - dat niet
uitspringt buiten de zijbeuken - ontstonden bij een volgende bouwcampagne onder
leiding van proost Jean de Beaufort. Deze kort na 1334 aangevangen bouwfase duurde
vermoedelijk tot het eind van de 14de eeuw. In 1465 staken huursoldaten van de heer
van Borgharen het gebouw in brand. Hierbij voltrok zich een tweede
sacramentswonder: de relieken en hun redder kwamen ongeschonden uit de brand
te voorschijn. Bij de herbouw van de kerk werden luchtbogen toegevoegd en verrees
het rijke laat-gotische noordportaal waarop de sacramentsrelieken getoond konden
worden. In 1574 werd de gotische westtoren door Staatse troepen in brand gestoken.
De restanten hiervan stortten in bij een storm in 1649. De
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proosdij ging in 1612 over aan de augustijner monniken van Eaucourt. In 1633 werd
de kerk een simultaankerk voor katholieken en protestanten en bouwde men een
scheidingsmuur in de vorm van een oksaal tussen koor en dwarsschip. In 1747 werd
de kerk opnieuw door een storm zwaar beschadigd. Bij de herbouw in 1749 kon de
toren wegens geldgebrek niet worden herbouwd.
De proosdij werd in 1795 opgeheven en de kerk werd tussen 1798 en 1802 gesloten.
Na het opheffen van het simultaneum (1837) sloopte men de scheidingsmuur. Onder
leiding van Joh. Kayser werd de kerk in 1879-'82 ingrijpend gerestaureerd, waarbij
de kruisribgewelven in het schip werden vernieuwd. Ook verrees op de viering een
neogotische kruisingstoren. Bij de restauratie van het koor in 1895-1901 werden
venstertraceringen opnieuw aangebracht, evenals balustraden met pinakels langs de
dakrand. In 1910-'12 heeft men het noordportaal gerestaureerd. Bij een volgende
restauratie in 1936-'38 onder leiding van J.Th.J. Cuypers en P. Cuypers jr., verlengde
men het schip westwaarts met drie traveeën en werd de neogotische dakruiter
vervangen door een soberder variant. Na het gereedkomen van de restauratie werd
de kerk op grond van haar betekenis als bedevaartskerk van het Heilig Sacrament
verheven tot ‘Basilica Minor’. De laatste restauratie heeft plaatsgevonden in 1986-'88.
Hierbij zijn onder meer de pinakels vernieuwd.
Het rijzige interieur wordt gedekt door kruisribgewelven die via een triforium met
schalken rusten op spitsbogige arcaden, ondersteund door ronde zuilen met
Maaskapitelen en voorzien van kolonnetten (eind 13de eeuw). De kruising heeft een
stergewelf. Door zijn ruimtewerking wordt de kerk als een pronkstuk van de
Maasgotiek beschouwd. De kerk bevat een bijzonder rijk gehouwen laat-gotische
sacramentstoren - of Theoteca - van negen verdiepingen, vervaardigd begin 16de
eeuw in opdracht van de ‘Broederschap van Sintouwerenkas’. Van het figurale
beeldhouwwerk zijn de groepen van de mannaregen, het avondmaal en de offerande
van Melchisedech oorspronkelijk. De sacramentstoren is in 1910-'12 gerestaureerd
door de Gebr. Ramakers.

Meerssen, Grafkapel familie Regout

Verder bevat de kerk op het zijaltaar een laat-gotisch beeld van St. Barbara (circa
1500) en op een neogotische triomfbalk (1905) een 16de-eeuwse calvarie. Tot de
inventaris behoren ook een hoofdaltaar (1897), een communiebank (1898) en een
groot H. Hartbeeld (1910), alle ontworpen door P.J.H. Cuypers en vervaardigd door
Gebr. Ramakers. De in 1911 door Joh. Kayser ontworpen preekstoel is uitgevoerd
door H. Kohl en de Gebr. Ramakers. De gebrandschilderde koorvensters zijn
vervaardigd door F. Nicolas (1897), die in het schip door J. ten Horn (1950-'60) en
het westvenster is van Ch. Eyck. Het grote orgel is in 1988 door de firma Willebrand
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gebouwd ter vervanging van het Vermeulen-orgel uit 1938; het in 1980 gebouwde
koororgel bevat delen van een oude biechtstoel uit 1788.
De in 1878 tegen de zuidzijde van het koor gebouwde neogotische sacristie is
gerestaureerd in 1936-'38. Er tegenaan staan enkele hardstenen grafkruisen (17de
eeuw) en tegen de zuidmuur van de kerk bevinden zich de neoclassicistische
grafstenen voor C.C. Roemers († 1838) en H. van Aubel († 1863). Aan de oostzijde
staat de opvallend rijke neogotische grafkapel van de fabrikantenfamilie Regout
(Markt 15) uit 1869. Mede vanwege zijn gespannen verhouding met het Maastrichtse
gemeentebestuur liet Petrus Regout deze kapel voor zichzelf († 1878) en voor zijn
vrouw M.A. Hoeberechts († 1878) hier bouwen en niet in zijn woonplaats Maastricht.

Meerssen, Proosdijpark, theekoepel (1981)

Het Proosdijpark ten westen van de kerk werd in 1642 gesticht en was
oorspronkelijk classicistisch ingericht. De proosdijgebouwen en -tuin werden in 1804
gekocht door C.C. Roemers. Hij liet het complex afbreken en een herenhuis - ook
‘proosdij-kasteel’ genoemd - bouwen tegen de westzijde van de kerk. De tuin werd
in late landschapsstijl omgevormd. In de zuidoosthoek verrees in 1858 een folly in
de vorm van een - niet functionele - brug in vroege cementrustiek met onderdelen
van de gesloopte proosdij. Verdere landschappelijke aanpassingen volgden rond
1890 in opdracht van A. Stevens naar plannen van L. von Fisenne. In 1888 verrees
in Frans-eclectische vormen de opvallende theekoepel, die ‘Gloriette’ wordt genoemd.
Ter vervanging van het in 1936 afgebroken ‘proosdij-kasteel’ verrees in 1936-'38
iets westelijker het klooster van de Kleine Zusters van St. Joseph (Markt 25), annex
secretariaat van de St.-Bartholomeuskerk. Het ontwerp in traditionalistische vormen
is van J.Th.J. Cuypers. In de tuin bevindt zich een oorspronkelijk draaibaar tuinhuisje
uit die tijd. Ter inlossing van een belofte van de Kleine Zusters werd in 1942 eveneens
door Cuypers in traditionalistische stijl de zeskantige Vredeskapel gebouwd. Door
Ch. Eyck ontworpen en door G. Lahaye gemaakt zijn de vier flankerende beelden
(1950).
De Herv. kerk (Gansbaan 7) is een driezijdig gesloten neoclassicistische zaalkerk
met dakruiter en gepleisterde
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voorgevel, gebouwd in 1836-'37 na afkondiging van het Belgische Koninklijk besluit
tot opheffing van het simultaneum en daarom ook wel een ‘Leopoldkerkje’ genoemd.
Het is sinds 1987 een S.O.W.-kerk. Preekstoel en orgel dateren uit de bouwtijd en
zijn gemaakt door J. Binvignat.
Op het naastgelegen kerkhof liggen twee vermeldenswaardige grafstenen (1839
en 1842). De voorm. pastorie (Gansbaan 9) is een fors gepleisterd middenganghuis
uit circa 1830 met eclectische elementen.
De voorm. synagoge (Kuileneindestraat 22a) is een zaalgebouw met dakruiter en
halfronde sluiting, gebouwd in 1851-'53 in neoclassicistische stijl naar plannen van
J.L. Lemmens. Boven de omlijste ingang zijn de Hebreeuwse tekst van Psalm 96:9
en het jaartal 5611 (1851) aangebracht. Op de door A. Drielsma ontworpen bronzen
deuren uit 1992 staan de namen van de tijdens de Tweede Wereldoorlog weggevoerde
Joodse inwoners van Meerssen. Het neoclassicistische interieur is uitgevoerd met
pilasters en een gebogen vrouwengalerij. Van de arke zijn de beide deuren met
Hebreeuwse opschriften nog aanwezig.
De R.K. St.-Joseph Arbeiderkerk (Past. Creusenplantsoen 25) is een opvallende
moderne zaalkerk met vrijstaande bakstenen klokkentoren en een ingangsportiek
met kolossale zuilen. Deze kerk met functionalistische en traditionalistische elementen
kwam in 1958-'59 tot stand naar plannen van Ch. Eyck en met H.J.A. Koene als
uitvoerend architect.
Raadhuizen. Het voorm. raadhuis Beekstraat 22-24 is een vierlaags neogotisch
pand dat in 1867 naar plannen van C. Weber werd gebouwd als raadhuis annex
kantongerecht. Het kantongerecht sloot in 1875. Van 1952 tot 1987 was het pand in
gebruik als politiebureau, daarna is het verbouwd tot woningen. Het raadhuis werd
in 1952 gevestigd in het rond 1750 gebouwde gepleisterde middenganghuis Markt
10 dat onderdeel uitmaakte van een in oorsprong 17de-eeuwse boerderij. In 1988
betrok men de nieuwbouw Beekstraat 51 op een deel van het oude proosdijterrein.
Tot dit nieuwe complex behoort ook de zogeheten Proosdijhof (Kerkstraat 27), een
gesloten hoeve met een deels gepleisterd woonhuis uit circa 1840.
Het Groene Kruisgebouw (Kookstraat 58), opgetrokken rond 1935 met
functionalistische elementen, is een karakteristiek voorbeeld van dit gebouwtype.
Woonhuizen. In de nabijheid van de kerk bevinden zich enkele forse dwarse
huizen, waarvan de oudere scheidingsmuren doen vermoeden dat het gaat om
voormalige kapittelhuizen. Voorbeelden hiervan zijn Markt 1 en 3, alsmede Beekstraat
25. Alle drie hebben ze in de 19de eeuw een nieuwe voorgevel gekregen. Mogelijk
is ook Beekstraat 52 een kapittelhuis geweest. Het betreft een dwars huis uit de
tweede helft van de 18de eeuw met vier opvallende geplaatste schoorstenen en
vensters met (gedeeltelijke) hardstenen omlijsting. Boven de ingang bevindt zich
een (19de-eeuwse) zonnewijzer. Bunderstraat 21 heeft een mogelijk herplaatste
gevelsteen met rococo-details (midden-18de-eeuw). Ook het mergelstenen woonhuis
Gasthuisstraat 18 is in opzet vermoedelijk 18de-eeuws.
De forse burgemeesterswoning Villa Zuiderhof (Kuileneindestraat 6) werd rond
1905 gebouwd in neoclassicistische stijl met eclectische details. Eclectische details
hebben ook de burgerwoningen Bunderstraat 61-67 (1901). Neorenaissance-details
zijn te zien bij het hoekpand Kuileneindestraat 2 (1903) en de villa Houthemerweg
21 (circa 1905). De in 1907 gebouwde villa Huize Eyckendael (Houthemerweg 74)
wordt gekenmerkt door chaletstijl-details. Traditionalistisch van vorm, met elementen
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van de Engelse cottagestijl, is het zomerhuis Bunderstraat 32, gebouwd in 1918 in
opdracht van de Hengelose machinefabrikant D.W. Stork. De siroopfabrikant R.
Nagelschmidt liet in 1922 de villa Bliss (Bunderstraat 83) bouwen in ‘Um 1800’-stijl.
Het geheel houten huis Lydowine (Lange Raarberg 56) met chaletstijl-elementen
verrees rond 1925 voor de zakenman Guichard. Zakelijk-expressionistisch zijn de
villa Houthemerweg 15 (1934; ontwerp H.F.J. Stoks) en de dubbele villa Parallelweg
8-10 (1936). De forse villa Terra Nova (Houthemerweg 39), met mansardedak en
inpandige garage, kwam in 1941 gereed in traditionalistische vormen naar plannen
van H.H. Lendfers.
Horeca. Het voorm. hotel De Poort der Geulvallei (Tussen de Bruggen 1) is een
mergelstenen landhuis gesticht in 1760 door de notarisfamilie Van der Hooven. Het
oorspronkelijk L-vormige gebouw werd in 1824 uitgebreid tot carré-vorm. In 1887
kwam het in bezit van L. Regout en van 1903 tot 1952 was het een klooster van de
soeurs Sacrés Coeurs en daarna hotel. Het hotel Koningin Gerberga (Volderstraat
31) is een vermoedelijk in opzet 19de-eeuws mergelstenen pand dat rond 1900 is
verbouwd. Toen ook kreeg het een nis met een beeld van Maria met kind. Tot 1940
diende het als parochiaal centrum en daarna als hotel.
Winkels. De winkelpui van het pand Markt 4-8 (circa 1905) heeft jugendstil-details
en bij de winkel Stationstraat 3 (circa 1905) vertoont het pleisterwerk
jugendstil-vormen. Sobere expressionistische details vertonen de door J. Bemelmans
ontworpen winkelpanden Beekstraat 54-60 (1924) en Kruisstraat 9 (1929). Uit
dezelfde tijd stamt de art deco-pui van de ‘Firma Gez. Hennekens’, Beekstraat 62.
Kubistisch-expressionistisch van vorm is het woon- en winkelpand Bunderstraat
181 (1928), opgetrokken voor W. Bouwens naar plannen van M. Bouwens.
De boerderij Tussen de Bruggen 2-4 is een L-vormige mergelstenen hoeve met
hardstenen vensteromlijstingen, gebouwd in 1731 en verbouwd begin 19de eeuw.
De watermolen ‘Groote-of Banmolen’ (Molenveldweg 12-14) is een turbinemolen
op de Geul. Van het in opzet 18de-eeuwse gebouw (gevelsteen ‘1778’) werd het
woonhuis in 1918 vernieuwd naar ontwerp van L. de Macker. De waterraderen zijn
in 1931 vervangen door een dubbele horizontale Francisturbine; de asynchrone
generator is uit 1986.
Het voorm. station (Stationsplein 3) is in 1900-'01 gebouwd in chaletstijl naar
een ontwerp van W. de Jong en bestaat uit een gedeelte met dienstwoningen en een
lagere zijvleugel. Het tuinontwerp van het voorplein (1961) was van H.
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Otto. Het woonhuis Stationstraat 41, met breukstenen traptoren en een verdieping
in vakwerk, is vermoedelijk gelijk met het station gebouwd als
overwegwachterswoning.
De St.-Josephkapel (bij Bunderstraat 156) is een neogotische mergelstenen
wegkapel, gebouwd in opdracht van de familie Budé naar ontwerp van A. Hoen.
Begraafplaatsen. De R.K. begraafplaats (tegenover Past. Creftenstraat 4) werd
rond 1880 in gebruik genomen. In het midden staat een hardstenen neoclassicistische
grafkapel met het opschrift ‘Begraafplaats van Aubel’, uitgevoerd rond 1920 door
de beeldhouwer Thys van de Luikse firma Robermont. De in 1898 opgetrokken
neoclassicistische hardstenen grafkapel voor de familie Brouwers is vervaardigd
door E. Salu uit Brussel. De familie Kleuters-Janssen liet rond 1910 een open
grafkapel maken door J. Cremers-Vermeulen. Andere interessante graftekens zijn
het kruis op postament voor J.H. Demelinne († 1890) en H.M. Ruland († 1901),
alsmede de beide door Thys gemaakte graftekens voor de familie van Aubel-Eich
(circa 1920) en de familie Maas (circa 1925). Ook de schilder en beeldhouwer Ch.
Eyck († 1983) is hier begraven. De Herv. begraafplaats (Korte Raarberg ong.) werd
in 1861 gesticht door dominee Hendriksz († 1895), die hier begraven ligt evenals de
architect J.M. van der Mey († 1949) en de geoloog J.H.F. Umbgrove († 1954). De
Isr. begraafplaats (tegenover Tussen de Bruggen 21), in gebruik sinds 1715 en
gerestaureerd in 1990-'91, bevat onder meer een grafsteen voor S. Richar († 1913)
gemaakt door J. Cremers.
Raar. Dit gehucht ten oosten van Meerssen, gelegen op het plateau van Schimmert,
wordt voor het eerst vermeld in 1347. Toen lag hier een kloosterhoeve van het
Houthemse klooster. De gesloten hoeve Raar 37-39 werd in 1771 gebouwd in
baksteen met hardstenen vensteromlijstingen. Raar 40 is een wit gepleisterde
langgerekte hoeve met een 18de-eeuws woongedeelte. Vroeg-19de-eeuws is de
gesloten hoeve Raar 21. In vakwerk uitgevoerd is het woonhuis Raar 47. Het voorhuis
van de gepleisterde gesloten hoeve Raar 10 dateert uit 1913. De wegkapellen bij
Raar 10 en bij Raar 50 stammen respectievelijk uit 1854 en 1909.

Meijel
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen op een hogere zandrug temidden van moerassige
venen van de Zuidelijke Peel. In de 12de eeuw bouwde men hier een kerk. Meijel
werd een vrije rijksheerlijkheid, die in 1716 tot het Oostenrijkse Overkwartier ging
behoren. Als pleisterplaats op de weg van Deurne naar Kessel - de enige doorgang
door dit deel van de Peel - groeide het in de 19de eeuw uit tot een langgerekte
nederzetting. Het in 1944 zwaar beschadigde dorp breidde na de oorlog aan de
westzijde en zuidzijde fors uit.
De R.K. St.-Nicolaaskerk (Raadhuisplein 13) is een driebeukige kerk met recht
gesloten koor en een forse toren van vier geledingen met ingesnoerde spits. De kerk
is gebouwd in 1953-'55 naar plannen van F.P.J. Peutz. De oorspronkelijke
middeleeuwse kerk ter plaatse werd in 1830 vernieuwd. De daarvoor in 1901-'02 in
de plaats gekomen neogotische kerk werd in 1944 vernield. De huidige toren is op
de neogotische voorganger geïnspireerd. Het hele kerkgebouw heeft speklagen van
mergelsteen. Het in mergel uitgevoerde interieur wordt gedekt door netgewelven.
Behalve de inventaris uit de bouwtijd, waaronder het hoofdaltaar, de preekstoel en
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de communiebanken, bevat de kerk een 16de-eeuws Mariabeeld en twee 18de-eeuwse
heiligenbeelden. Het door de Gebr. Franssen gebouwde orgel (1864) is afkomstig
uit de kerk van Lieshout (geplaatst in 1965). Op het kerkhof bevinden zich interessante
graftekens met kruis voor W.H. Goossens († 1903) en P.J. Truyen († 1919).
De voorm. kapelanie (Kalisstraat 1) is een L-vormig eenlaagspand uit 1752, dat
tot 1868 diende als pastoorswoning en daarna tot 1912 als kapelanie. De bepleistering
heeft men rond 1868 aangebracht. Het rechter deel was oorspronkelijk het koetshuis.
Het voorm. St.-Jozefklooster (Alexanderplein 2) is in 1898 gebouwd als
franciscanessenklooster annex meisjesschool. Het tweelaags hoofdgebouw

Meijel, Raadhuis Schoolstraat 10-18, schoolgedeelte

Meijel, Groene Kruisgebouw

met - oorspronkelijk lagere - vleugels vertoont neogotische details. In 1923 werd een
lokaal aangebouwd en in 1928 verrees een afzonderlijke tweeklassige bewaarschool.
De noordvleugel heeft men in 1953 verhoogd.
Raadhuizen. Het voorm. raadhuis Schoolstraat 10-18 werd in 1914 gebouwd met
rationalistische details naar ontwerp van J.W. Gooden. Het bestaat uit een tweelaags
raadhuisgedeelte (oostzijde) en een oorspronkelijk vierklassige jongensschool
(westzijde). Het schoolgedeelte kreeg in 1928 een vijfde lokaal. Het raadhuistorentje
werd in 1944 verwoest. Het gebouw dient nu als brandweerkazerne. Het huidige
gemeentehuis Raadhuisplein 1 dateert uit 1960 en is gebouwd in traditionalistische
stijl.
Het Groene Kruisgebouw (J. Truyenstraat 9), opgetrokken in 1952 in
traditionalistische stijl, is een karakteristiek voorbeeld van dit gebouwtype.
Boerderijen. De langgevelboerderij Dorpsstraat 7 is gedateerd ‘1757’ en heeft
een gepleisterde voorgevel. Voorbeelden van kleine 19de-eeuwse, eenbeukige
langgevel-Peelboerderijen zijn Heldensedijk 21 en Molenstraat 53.
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Het woonhuis Kerkstraat 14 is een tweelaags pand met later aangebouwde veranda
uit 1882 voor burgemeester P.J. Truyen.
Hotel-restaurant ‘De Zwaan’ (Dorpsstraat 19) is een tweelaags pand met
rationalistische details uit circa 1910.
De St.-Willibrordusput (bij Hof 8) heeft een ronde bakstenen opbouw met
gepleisterde conische afdekking en Willibrordusbuste. Bij deze al in 1325 vermelde
bron op de grens tussen Meijel en Deurne plaatste men in 1761 een grenssteen (nu
replica). De huidige opbouw dateert waarschijnlijk uit 1900.
De St.-Annakapel (Heufkesweg ong.) is een gepleisterde vierkante wegkapel,
gesticht rond 1770 door Anna C. Schoenmakers uit Thorn.
Kazematten. Aan de Vossenberg ten westen van Meijel bevinden zich enkele in
gewapend beton uitgevoerde S-kazematten die daar in 1939-'40 zijn gebouwd als
onderdeel van de Peel-Raamstelling.

Melick
(gemeente Roerdalen)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen nabij de Roer. Op de daar gelegen Kerkberg
ontwikkelde zich de oudste kern. Melick breidde zich in de 19de eeuw uit tot een
langgerekte lintbebouwing die reikte tot het toenmalige gehucht Waterschei. Na de
Tweede Wereldoorlog heeft Melick - als forenzendorp van Roermond - door

Melick, Boerderij Tonedenhof

sterke uitbreidingen aan de noord- en oostzijde het lineaire karakter verloren.
De R.K. St.-Andreaskerk (Kerkstraat 4) is een driebeukige pseudobasilicale
kruiskerk, gebouwd in 1954-'56 ter vervanging van de na de oorlog afgebroken kerk
op de Kerkberg. Het ontwerp van J. Franssen vertoont de traditionalistische vormen
van de Bossche school. In de opvallend zware vieringtoren hangt een klok uit 1337.
De aardbevingsschade uit 1992 is in 1994 hersteld.
Het voorm. raadhuis (Dorpsstraat 43) is een diep pand met souterrain, gebouwd
in 1888 en verbouwd in 1919 tot het huidige aanzicht. Onder het raadhuis bevonden
zich oorspronkelijk een brandspuithuisje en een cachot. Sinds de uitbreiding en
renovatie in 1994-'96 is het pand in gebruik als verenigingsgebouw van Harmonie
Concordia.
De Tonedenhof (Heinsbergerweg 3) is een in de tweede helft van de 17de eeuw
in opdracht van Herman van Hollogne herbouwde gesloten hoeve, waarvan de
geschiedenis teruggaat tot 1452. De ingangsvleugel bevat een hoger poortpaviljoen
met zijtopgevels voorzien van duivengaten.
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Villa Rosendael (Heinsbergerweg 34). Dit forse eclectische herenhuis werd in
1881 gebouwd voor bierbrouwer en jeneverstoker H. Spielmans op de plaats van een
18de-eeuwse boerderij-brouwerij, waarvan delen in de kelder behouden zijn gebleven.
Links staat het in 1884 tot koetshuis verbouwde deel van de oude boerderij met een
18de-eeuwse bakstenen poort.
De windmolen ‘Prins Bernhard’ (Waterschei 70) is een open standerdmolen. Deze
korenmolen is in 1998-'99 nagenoeg geheel herbouwd.
De kerkhofkapel op de Kerkberg is een deels gepleisterd, zeszijdig neogotisch
gebouwtje uit 1867. Oorspronkelijk was het een van de koorkapellen van de dorpskerk
naar ontwerp van P.J.H. Cuypers, die na de oorlog is gesloopt. In de kapel bevinden
zich twee 18de-eeuwse grafzerken.

Merkelbeek, R.K. St.-Clemenskerk

Merkelbeek
(gemeente Onderbanken)
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen als ontginningsnederzetting bij de
Merkelbeek op het plateau van Doenrade. Het ontwikkelde zich tot een bescheiden
wegdorp. De laat-19de-eeuwse St.-Clemenskerk diende als parochiekerk voor de
dorpen Merkelbeek, Douve en Hout en kwam in plaats van de thans binnen de
gemeente Brunssum gelegen oude St.-Clemenskerk.
De R.K. St.-Clemenskerk (Wilmenweg 1) is een driebeukige kerk met driezijdig
gesloten koor en een ingebouwde toren van drie geledingen met ingesnoerde
naaldspits. Deze neogotische kerk kwam in 1876-'78 tot stand naar plannen van Joh.
Kayser. Het koor werd in 1935 vervangen door een transept en koorpartij in
neogotische trant naar plannen van J. Franssen. In 1972-'73 is de kerk gerestaureerd.
Boerderijen. De gesloten herenhoeve Bovenste Hof (Akkerweg 5) heeft als
woongedeelte een 18de-eeuws
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onderkelderd herenhuis in Lodewijk XVI-stijl met hardstenen segmentboogvensters.
De stallen zijn vernieuwd. Voorbeelden van andere gesloten hoeven zijn Haagstraat
33, met een tweelaags woonhuis uit 1828 (jaartalankers), Haagstraat 16 (1849) en
Haagstraat 24-26 (circa 1850) met ruitvormige ornamenten op de plint van het
woonhuis.
Woonhuizen. De rond 1905 gebouwde huizen Groeneweg 11-15 hebben een
gepleisterde voorgevel met eclectische detaillering. In 1916 gebouwd zijn het
onderkelderde woonhuis Mgr. Mannensstraat 10, met neorenaissance-details, en de
villa Haagstraat 27, uitgevoerd in chaletstijl met neorenaissance-elementen. Het
smeedijzeren wegkruis met gietijzeren corpus aan de kruising
Wilmenweg-Raadhuisstraat-Kerkstraat dateert van 1878.

Merselo
(gemeente Venray)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen op de hogere zandgronden aan de noordoostrand
van de Peel. In de 19de eeuw ontwikkelde Merselo zich tot een bescheiden lintdorp.
Na de Tweede Wereldoorlog is aan de noordzijde enige uitbreiding ontstaan.
De R.K. St.-Johannes de Doperkerk (Kleindorp 2) is een eenbeukige kerk met
driezijdig gesloten koor en aan de zuidwestzijde een slanke achtzijdige traptoren die
tevens als klokkentoren dienst doet. Het eenvoudige laat-gotische koor stamt uit circa
1400. Het oorspronkelijke schip werd in 1664 vervangen en dit schip maakte in
1890-'91 plaats voor het huidige - bredere - neogotische schip naar ontwerp van Joh.
Kayser. In 1944 werd enkel de traptoren zwaar beschadigd. Deze werd naar plannen
van J. Colsen in 1960 versoberd herbouwd. Het in 1973-'75 gerestaureerde interieur
wordt gedekt door kruisribgewelven. De gotische koorgewelven rusten op kraagstenen
met gebeeldhouwde koppen. De vermoedelijk later toegevoegde sluitstenen zijn in
hout uitgevoerd; die van de koorsluiting toont Johannes de Doper met het Lam Gods.

Merselo, R.K. St.-Johannes de Doperkerk

Tot de inventaris behoren een kruisbeeld en een Mariabeeld (beide begin 16de eeuw),
en neogotische altaren en biechtstoelen (1890-91). De kerkhofpoort en het baarhuisje
annex kerkhofkapel - met kruisigingsgroep -dateren uit 1890-'91; het H. Hartbeeld
is uit circa 1930.
De St.-Janskapel (Merseloseweg ong.) is een zogeheten ‘stoksken’, bestaande
uit een achtzijdige voet met daarop een massief volume met trapgevels en een
beeldnis. De kapel dateert mogelijk uit de 17de eeuw en is in 1973 naar hier verplaatst.
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De windmolen ‘Nooit Gedacht’ (Grootdorp 93) is een bergmolen met ronde stenen
romp en een met dakleer beklede kap. Deze voor molenaar Lambertus van den Brekel
gebouwde korenmolen uit 1867 is rond 1987 voor het laatst gerestaureerd.
De ballonzuil (Rozendaal ong.), gelegen ten noorden van Merselo, is een in 1896
onthulde obelisk op sokkel. Herdacht wordt de landing in 1871 van drie Franse
ballonvaarders, die uit het toen door de Duitsers belegerde Parijs waren opgestegen.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe van de Vrede te Vredepeel (Joh. van Stalbergweg
4), gelegen ten westen van Merselo, is een moderne doosvormige kerk met lage
aanbouw en vrijstaande stalen klokkenstoel. De kerk werd in 1962-'63 gebouwd naar
plannen van J. Magis & W.A.S. Witlox in dit in 1955 gestichte Peeldorp.

Mesch
(gemeente Eijsden)
Dorp, gelegen in het dal van de Voer en ontstaan in de vroege middeleeuwen. Mesch
ontwikkelde zich tot een kerkdorp en bleef tot 1794 als Vrije Rijksheerlijkheid in
bezit van het Akense Munsterstift. In 1943 kwam het bij de gemeente Eijsden.
De R.K. St.-Pancratiuskerk (Kerkplein 5) is een eenbeukige kerk met driezijdig
gesloten koor en een toren van drie geledingen met tentdak. Het in breuksteen
uitgevoerde schip - met aan de noordzijde een strook in visgraatverband - dateert
deels nog uit de 9de eeuw. Rond 1400 werd het laat-gotische mergelstenen koor
gebouwd. De oude toren stortte in 1876 in. Naar ontwerp van Joh. Kayser werd in
1888-'89 het oude schip verhoogd en verlengd en voorzien van een neoromaanse
toren. De kerk is in 1968-'69 door P. Satijn gerestaureerd. Het interieur wordt gedekt
door een vlakke zoldering. De triomfboog rust op hardstenen zuilen met
Maaskapitelen. Tot de inventaris behoren een St.-Pancratiusbeeld (circa 1400) en
een door Pereboom gebouwd orgel (1850).
Op het kerkhof staan tegen de kerkmuur enkele oude hardstenen grafkruisen
(1632-1702). De rijzige pastorie (Kerkplein 1) werd kort na 1781 gebouwd met
hardstenen vensteromlijstingen.
Het voorm. raadhuis (Grijzegraaf 17-19) is een wit gepleisterd L-vormig pand
uit 1876, gebouwd als raadhuis annex school en onderwijzerswoning.
Woonhuizen. In opzet 18de-eeuws zijn Klokkestraat 10, een woonhuis annex café
en hoefsmederij, en het in vakwerk en baksteen opgetrokken dwarse huis Klokkestraat
8. De huizen Bovenstraat 12-18 zijn in 1935 gebouwd in zakelijk-expressionistische
stijl naar plannen van L.H. Muller.
Boerderijen. De fraai gelegen gesloten hoeve Langstraat 2 heeft hardstenen
vensteromlijstingen en is gedateerd 1740 (poortsluitsteen). De sterk gerestaureerde
gesloten hoeve Kerkplein 14 dateert van 1751. De Laathof (Langstraat 3) is een
gesloten hoeve, gebouwd in 1761 als laathof van het Akense Munsterstift. De forse
gesloten hoeve Op den Dries 3 heeft een
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Mesch, Boerderij Op den Dries 3

zware plint van breuksteen; de ellipsboogpoort is gedateerd 1765 (sluitsteen). De
van 1805 stammende gesloten hoeve Langstraat 1 heeft een woongedeelte uit circa
1910. Het in 1890 gebouwde woonhuis van de boerderij Klokkestraat 1 vertoont
neorenaissance-details.
De watermolen ‘Meschermolen’ op de Voer (Meschermolen 1) is een
bovenslagmolen die deel uitmaakt van een U-vormige hoeve met de jaartalankers
‘1699’. Rond 1739 heeft men het molenwerk van deze korenmolen verplaatst naar
het oostelijk deel van de zuidvleugel, waarbij de Voer stroomopwaarts werd afgetakt.
Eind 19de eeuw is het oorspronkelijke houten middenslagrad vervangen door een
ijzeren bovenslagrad. Bij de boerderij bevindt zich een wegkapel in classicistische
vormen.
Het moordkruis ten noorden van Mesch (hoek Voerenweg/Uit de Pateel) is een
18de-eeuws hardstenen kruis voor ‘Jonckman Lambert’.
Withuis. Grensgehucht ten westen

Withuis bij Mesch, Het Witte Huis

van Mesch bij de splitsing van de weg van Maastricht naar Luik en Verviers, waar
in de 18de eeuw een tol werd gevestigd. Het Witte Huis (Withuis 8-16) is een
langgerekte hoeve annex tolhuis voorzien van een hoger opgaand middendeel en
mansardedak. De hoeve werd eind 18de eeuw gebouwd ter plaatse van een voorganger
uit 1735. Uit dezelfde tijd dateren aan de zuidzijde de voorm. brouwschuur en aan
de overzijde van de weg de eenlaags middenganghuizen Withuis 5-11. Het voorm.
benzinestation (Withuis 1), met luifel, kiosk en doorsmeerruimte, is rond 1950
gebouwd.

Meterik
(gemeente Horst aan de Maas)
Dorp, ontstaan als boshoevennederzetting. Rond het midden van de 19de eeuw
ontwikkelde Meterik zich als heideontginning en kwam er een kleine dorpskern.
De R.K. St.-Johannes de Doperkerk (Schadijkerweg 2) is een driebeukige kerk
met driezijdig gesloten koor en een terzijde staande toren van drie geledingen met
ingesnoerde spits. De oorspronkelijke kleine kerk uit 1889 kreeg in 1906 het huidige
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neogotische koor met aangebouwde sacristie. Naar ontwerp van J. Franssen kwamen
in 1923 een groter neogotisch schip en een toren tot stand. De toren werd in 1944
opgeblazen, waarna herstel in de oude staat volgde in 1946-'47 onder leiding van
C.J.H. Franssen. Tot de inventaris behoort een 18de-eeuwse preekstoel in Lodewijk
XV-vormen, afkomstig uit de kerk van Arcen. De forse, sobere pastorie
(Schadijkerweg 3) uit 1900 is ontworpen door W. Bos.
Het voorm. Theresiaklooster (Rector De Fauwestraat 28-38) werd in 1925
gebouwd naar ontwerp van H. Heijnen voor de Kleine zusters van de Heilige Joseph
uit Heerlen. Dit tweelaags liefdesgesticht heeft zijvleugels en een middenrisaliet met
puntgevel en vertoont neoclassicistische details. Aan de rechterzijde bevindt zich de
oorspronkelijk drieklassige meisjesschool (nr. 26) uit 1929, die in 1935 met een
lokaal is uitgebreid. Het klooster is na 1979 verbouwd tot woningen.
De voorm. openbare lagere school (St.-Jansstraat 18), gebouwd in 1894 als een
drieklassige gangschool naar plannen van J. Jorna, doet nu dienst als voorbouw van
de sporthal.
Woonhuizen. Het sobere neoclassicistische woon- en winkelpand annex
bedrijfsgebouw St.-Jansstraat 20-22 dateert uit 1869. In 1936 gebouwd is het forse
herenhuis St.-Jansstraat 1, dat door W. Janssen is ontworpen in
zakelijk-expressionistische vormen.
De St.-Luciakapel (Afhangweg 13) is een kleine wegkapel met puntgevel gesticht
in 1782 - op de windvaan staat ‘1783’ - en is gerestaureerd in 1971.
De windmolen ‘Eendracht maakt Macht’ (Schadijkerweg 28) is een bergmolen
met een ronde stenen romp en een met dakleer beklede kap. De molen werd in 1899
als korenmolen gebouwd door molenmaker J. Wijnhoven met gebruik van onderdelen
van een in 1798 gebouwde poldermolen uit Nieuwkoop (ZH). De molen is na
oorlogsschade in 1949-'50 gerestaureerd.

Mheer
(gemeente Margraten)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen op een hogere uitloper van het plateau van
Margraten. Op de hoogste plek werd een kasteel gesticht dat tot het Land van Daelhem
behoorde. In dit vanuit 's-Gravenvoeren ontgonnen gebied ontwikkelden zich twee
dorpskernen: ten noorden van kerk en kasteel (Duivenstraat, Rondelenstraat) en in
het lagere gebied ten zuiden hiervan (Dorpsstraat, Stalle-
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straat). In 1564 werd Mheer een heerlijkheid. Een in 1628 gestichte kapel werd in
1665 de parochiekerk. Oorspronkelijk liep de weg van Sint Geertruid naar Noorbeek
tussen kerk en kasteel door. Rond 1876 werd deze weg verlegd en kwam deze ten
oosten van de kerk te liggen. Na de Tweede Wereldoorlog is ten noordoosten van
de kerk een uitbreidingswijk ontstaan.
Kasteel Mheer (Dorpsstraat 6-10) wordt voor het eerst vermeld in 1314 als stenen
huis. Van het huidige complex met vier vleugels om een klein binnenhof stamt het
zaalgebouw aan de westzijde uit het begin van de 14de eeuw. Eind 14de eeuw kwam
de noordvleugel tot stand; de oostvleugel en een mergelstenen verhoging van de
ronde - in opzet middeleeuwse - toren volgde in de 15de eeuw. Waarschijnlijk onder
Gerard van Imstenraedt verrees rond 1570 de afsluitende zuidvleugel met aan de
binnenzijde een arcade op hardstenen zuilen. Zijn zoon Winand liet de zuidvleugel
completeren. Het interieur bevat twee hergebruikte

Mheer, Kasteel Mheer, plattegrond

schouwen, te weten uit 1514 (met wapenschilden) en uit 1667. In 1688 kwam het
kasteel in het bezit van de familie De Loë. De door Levinus de Loë vanaf 1914
geplande ingrijpende verbouwing werd tussen 1918 en 1923 gedeeltelijk uitgevoerd.
Naar plannen van J.

Mheer, Kasteel Mheer

Buchkremer en met A. Martens als uitvoerend architect werd een bibliotheek
toegevoegd aan de westvleugel en onderging de zuidvleugel een opmerkelijke
metamorfose in Engelse neogotische stijl.
De forse U-vormige nederhof heeft op
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Mheer, R.K. St.-Lambertuskerk

de zuidoosthoek een ronde toren (1619) en aan de oostzijde een poortpaviljoen in
maniëristische vormen (1612). Boven de toegang hangt een hardstenen mezekouw
geflankeerd door schietspleten. Aan de oostzijde bevindt zich een droge gracht met
een brug naar de toegangspoort. Deze hardstenen poort is voorzien van het
alliantiewapen van Winand van Imstenraedt en Mechteld van den Bongart, de
opdrachtgevers van deze tussen 1612 en 1623 in één bouwfase tot stand gekomen
kasteelhoeve.
Rond 1850 maakte J. Gindra in opdracht Otto Napoleon de Loë een plan voor een
parkaanleg ten noorden van het kasteel. Die aanleg werd in 1852 - vermoedelijk in
aangepaste vorm - uitgevoerd door P. Custodis en in 1861 op landschappelijke wijze
aangepast door L. Fuchs.
De R.K. St.-Lambertuskerk (Dorpsstraat 2) is een eenbeukige kruiskerk met
driezijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met ingesnoerde naaldspits.
Deze neogotische kerk kwam in 1876-'77 tot stand naar ontwerp van P.J.H. Cuypers
ter plaatse van een voorganger uit 1774. Het koor wordt geflankeerd door een sacristie
(zuid) en een bij-sacristie en privé-kapel voor de familie De Loë (noord). Het interieur
wordt gedekt door een houten tongewelf. De kerk bevat enkele oude beelden
(15de-18de eeuw) en een grafmonument voor Hans Adolf van Imstenraedt († 1668)
en Christina Sophia de Loë († 1693). In de De Loëkapel bevinden zich een portretzerk
voor Gerard van Imstenraedt († 1572) en Agnes van Amstenraed († circa 1600), een
wapenzerk voor Winand van Imstenraedt († 1622) en Mechteld van den Bongart (†
1643) en twaalf rouwborden van de familie De Loë (1861-1983). Het kerkorgel is
gebouwd door W. Koulen (1853). Tot de inventaris uit de bouwtijd van de huidige
kerk behoren een neogotisch hoofdaltaar van atelier Cuypers-Stoltzenberg (1879),
een Jozefaltaar (1880) en een Maria-altaar (1883) - beide vervaardigd door J.W.
Ramakers - en twee biechtstoelen (1881). Iets later toegevoegd zijn het door de firma
Billaux Grossé te Brussel vervaardigde doopvont (circa 1885) en de door W.
Schiffelers gemaakte preekstoel (1888). Verder zijn er kruiswegstaties van R.
Franquinet (1941). De gebrandschilderde ramen zijn van atelier F. Nicolas & Zn.
(1876 en 1928-'29) en H.J. Pieters (1946; transept). Op het kerkhof bevinden zich
tien hardstenen grafkruisen (1624-1770) en een grafsteen voor pastoor Willem van
der Halle († 1678). De in rijke neogotische vormen uitgevoerde mergelstenen
grafkapel werd in opdracht van O.N. baron de Loë († 1897) rond 1864 gebouwd
voor zijn vrouw J. Wolff Metternich († 1864) naar een ontwerp van C. Weber. De
pastorie (Dorpsstraat 9) is een in 1670 in breuksteen opgetrokken pand met jongere
vleugels om een binnenplaats. Inwendig bevindt zich een laat-18de-eeuwse schouw
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met rococo-stucwerk. De voorm. kapelanie (Dorpsstraat 11), gebouwd in breuksteen
in de tweede helft van de 18de eeuw, is in 1856 opgehoogd.
Het voorm. raadhuis (Burg. Beckersweg 75) is een dwars pand met bordes,
gebouwd in 1950 in traditionalistische vormen naar ontwerp van L. Fiddelers.
Boerderijen. De belangrijkste boerderijen van Mheer zijn opgetrokken in baksteen
met hardstenen vensteromlijstingen. De grote gesloten hoeve Bovenste Hof
(Rondelenstraat 2-6) werd gebouwd ter plaatse van een middel-eeuwse voorganger.
Aan de straatzijde bevindt zich een gedeelte met een 17de-eeuws bolkozijn; de rest
van de gebouwen zijn overwegend 19de-eeuws. De L-vormige hoeve Duivenstraat
1 heeft een in de kern 17de-eeuws woongedeelte, waar in 1767 een schuurdeel met
doorrit tegenaan werd gebouwd; de achtergevel van het huis heeft men in 1788
vernieuwd. Van de geschakelde gesloten hoeven Duivenstraat 10-14 dateert nr. 12-14
uit circa 1700. Het woongedeelte heeft een puntgevel met mergelstenen speklagen.
De U-vormige boerderij nr. 10 is daar in 1726 tegenaan gebouwd. De gesloten hoeve
Stallestraat 34 heeft een langgerekt woongedeelte uit de 18de eeuw; de overige
vleugels zijn rond 1830 gebouwd. Stallestraat 32 is een oorspronkelijk geheel in
vakwerk uitgevoerde, 18de-eeuwse gesloten hoeve. Bij de verstening van het
woongedeelte rond 1850 is zowel breuksteen, baksteen als mergelsteen toegepast.
De gesloten hoeve Stallestraat 18-20 is gedateerd ‘1769’ en ‘1789’. Poort en woonhuis
zijn in baksteen uitgevoerd. Haaks op de straat staan in vakwerk opgetrokken schuren.
Overwegend in vakwerk uitgevoerd zijn de geschakelde gesloten hoeven Dorpsstraat
40-44. Nr. 40-42, het Schepenhuis met tiendschuur en schaapsstal is boven de poort
gedateerd ‘1775’. De kern is een vroeg-17de-eeuws deel, meteen rechts naast de
poort. De U-vormige boerderij nr. 44 is daar in 1786 tegenaan gebouwd. De mooiste
gesloten vakwerkhoeve is Stallestraat 12-14, die gezien het in 1811 op de hoek
aangebrachte wegkruis is gebouwd rond 1800. Voorbeelden van 19de-eeuwse gesloten
hoeven zijn Dorpsstraat 24 en Duivenstraat 3 (1861).
Woonhuizen. Mheer wordt gekenmerkt door een opvallend groot aantal
vakwerkhuizen, overwegend daterend uit de tweede helft van de 18de en het begin
van de 19de eeuw. Goede voorbeelden hiervan zijn de diepe huizen Dorpsstraat 48,
Papenweg 3 en Steegstraat 19, en de dwarse huizen Duivenstraat 11-13 (1813),
Duivenstraat 2, Duivenstraat 19 en Steegstraat 21. De vakwerkhuizen Duivenstraat
4 en Rondelenstraat 10 hebben een L-vorm, waarbij het woongedeelte dwars op de
straat staat. De uit de eerste helft van de 19de eeuw daterende vakwerkhuizen
Rondelenstraat 12 en 14 hebben samen
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Mheer, Vakwerkhuizen Rondelenstraat 12-14 (1989)

een fraaie U-vorm. In baksteen opgetrokken is het middenganghuis Duivenstraat 30
(circa 1910). Rond 1920 liet Carel baron de Loë naar ontwerp van A. Martens de
villa Jonge Hagen 7 bouwen in Engelse landhuisstijl met rationalistische en
chaletstijl-elementen.
De wegkapel aan de Stallestraat (tegenover nr. 2) is een kapel met dakruiter in
wederopbouwstijl uit circa 1950.

Middelaar
(gemeente Mook en Middelaar)
Dorp met een lineaire structuur, ontstaan in de 12de eeuw. Na 1380 werd Middelaar
een Gelderse heerlijkheid. Het 14de-eeuwse Huis Middelaar werd begin 19de eeuw
gesloopt. Het in de Tweede Wereldoorlog vrijwel geheel verwoeste dorp is na de
oorlog herbouwd.
De R.K. St.-Lambertuskerk (Dorpsstraat 47) is een eenbeukige kruiskerk voorzien
van een ongelede mergelstenen toren met ingesnoerde spits. De huidige kerk kwam
in 1948-'49 tot stand naar plannen van J. Coumans ter vervanging van de in 1945
verwoeste, in oorsprong middeleeuwse, kerk. De op zijn voorganger (circa 1450)
gelijkende toren heeft men in 1949 toegevoegd. Hierin hangt een door Albert
Hachman gegoten klok (1533). Eveneens bewaard gebleven zijn vier 18de-eeuwse
heiligenbeelden. Het in 1966 geplaatste orgel (1854) is afkomstig uit Wapenveld
(G).
De O.L.-Vrouwe van Lourdeskapel (bij Eindweg 8) is een kleine wegkapel met
trapgevels, gebouwd in 1887 in opdracht van pastoor E. Wisman. De kapel werd
herbouwd in 1946

Middelaar, Bovenste Plasmolen

en gerestaureerd in 1981.
Plasmolen. In dit gehucht ten noorden van Middelaar heeft de aanwezigheid van
de St.-Jansberg en later ook de Mokerplas geleid tot de vestiging van een logement.
Na de verwoesting in 1945 (her)bouwde men rond 1950 twee nieuwe restaurants.
In traditionalistische vormen uitgevoerd is ‘De Plasmolen’ (Rijksweg 170). Het
gepleisterde pand ‘Nostalgia’ (Rijksweg 199) toont een meer moderne
wederopbouwarchitectuur. Aan de voet van de St.-Jansberg ligt de watermolen
‘Bovenste Plasmolen’ (Kiekbergsebaan 4), een midden- en bovenslagmolen op de
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Molenbeek. Deze voorm. papiermolen is een eenlaagspand met de jaartalankers
‘1725’. Bij de ombouw tot korenmolen in 1864 plaatste men het huidige grote ijzeren
waterrad. Dit rad wordt aan de bovenzijde aangedreven via een ijzeren watergang
en in het midden via een goot, die wordt gevoed door een tweede molenbeek. Rond
1906 is een benzinemotor bijgeplaatst en bij de restauratie in 1998-2000 is het
waterrad vernieuwd en het gangwerk weer maalvaardig gemaakt.

Montfort
(gemeente Ambt Montfort)
Kleine stad, ontstaan op een natuurlijke hoogte nabij een rond 1260 gebouwd kasteel.
In 1263 kreeg Montfort van graaf Otto II van Gelre stadsrechten, maar van een
stedelijke ontwikkeling was nauwelijks sprake. In 1623 werd het ambt Montfort in
pand gegeven aan graaf Hendrik van den Bergh. In 1647 gingen de heerlijke rechten
over op de prins van Oranje. De compacte driehoekige bebouwingskern werd in de
19de eeuw met een lintbebouwing in zuidelijke richting uitgebreid. Een bombardement
in 1945 verwoestte Montfort grotendeels. Nadien vond een aanzienlijke uitbreiding
plaats aan de noord- en oostzijde.
Ruïne van kasteel Montfort (bij Huysdijk 10). Dit kasteel werd in 1251-'67 in
opdracht van graaf Hendrik van Gelre, jongere broer van Otto II, gebouwd. Na
meerdere malen te zijn belegerd, beschadigd en herbouwd werd het kasteel in 1781-'86
grotendeels gesloopt. Behouden bleven de nagenoeg geheel natuurstenen resten van
de ringmuur op een onregelmatig veelhoekig grondplan en de aanzetten van vijf
ronde

Montfort, Ruïne kasteel Montfort (1997)
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Montfort, Pastorie St.-Catharinakerk

torens. De zware toren in het midden van de westvleugel, ook wel De Grauwert
genaamd, is een bijzondere midden-14de-eeuwse donjon. Deze zogenaamde tour-à-bec
heeft een puntvormige buitenmuur die moest voorkomen dat kogels zich door de
muur of nabijgelegen poort zouden boren. Op een van de torenresten staat het restant
van een in 1840 gebouwd achthoekig jachthuis. Van de kasteelboerderij ‘De Voorhof’
(Huysdijk 10), gelegen binnen de dubbele omgrachting van het kasteel, gaat de
geschiedenis terug tot de 14de eeuw. In de huidige vorm dateert deze gesloten hoeve
uit de 18de eeuw. Het woonhuis met de jaartalankers ‘1754’ en de schuur staan aan
weerszijden van een binnenplaats, die wordt afgesloten door een poortmuur.
De R.K. St.-Catharinakerk (Aan de kerk 7) is een moderne zaalkerk met
vrijstaande betonnen klokkentoren, gebouwd in 1963-'64 naar ontwerp van J Franssen
en J.F.M.W. van der Pluym ter vervanging van een neogotische voorganger (1856).
Het exterieur is bekleed met Nivelsteiner natuursteen. Tot de inventaris behoren de
kuip van een romaans doopvont (circa 1200) en enkele 16de-eeuwse beelden,
waaronder een eikenhouten Annatrits met een neogotische polychromering.
De pastorie (Kerkstraat 19) is een deels onderkelderd herenhuis uit 1787 met aan
weerszijden van het voorplein een haakse lage vleugel. Het voorplein wordt aan de
straatzijde afgesloten door een muur waarvan de poortpijlers en de tussenposten zijn
voorzien van natuurstenen bekroningen in Lodewijk XVI-stijl. De pastorie werd
gebouwd in opdracht van pastoor Carolus Franciscus Rijcksz, zoon van de drossaard
van Montfort. Een schoorsteenmantel op de verdieping toont in stucwerk het wapen
van de familie Rijcksz (1787).
Het klooster van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (Kerkstraat 1-3)
is in fasen gebouwd. Het dwars geplaatste, tweelaags bouwdeel aan de linker zijde
verrees rond 1910. Het rechter gedeelte met kleuterschool, kapel en trappenhuis werd
in 1935 in zakelijk-expressionistische vormen opgetrokken naar ontwerp van Th.
Krekelberg. Op het schoolplein is een kleine Lourdesgrot ingericht.
Het raadhuis (Markt 11), gebouwd in 1950 in traditionalistische vormen, heeft
een dakruiter en een door natuursteen omlijste, centrale ingangspartij.
De voorm. boerderij Markt 25 is een gesloten hoeve uit 1851 (volgens de sluitsteen
van de poort). De voorgevel heeft een blokbepleistering, een omlijste ingangspartij
en een inrijpoort.
De luchtwacht-uitkijktoren (Maasbrachterweg ong.), gelegen ten noorden van
Montfort, werd in 1953 gebouwd in prefab-beton volgens het Raat-systeem naar een
standaardontwerp van architectenbureau M. Zwaagstra.

Mook
(gemeente Mook en Middelaar)
Dorp met een lineaire structuur, ontstaan aan de weg van Nijmegen naar
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Mook, R.K. St.-Antonius Abtkerk

Venlo op een smalle strook tussen de Maas en de hogere uitlopers van de Nijmeegse
stuwwal. In 1227 verkocht de St.-Adelbertstift te Aken de heerlijkheid Mook aan de
graaf van Gelre. In 1473 werd het een Kleefs leen en in 1815 werd het bij Nederland
gevoegd. Na zware schade in 1944-'45 volgde de wederopbouw en raakte de strook
tussen Maas en Mookerheide gaandeweg bebouwd.
De R.K. St.-Antonius Abtkerk (Kerkstraat 1), oorspronkelijk gewijd aan St.
Adelbertus, is een driebeukige kruiskerk met driezijdig gesloten koor, dubbel transept
en een toren van vier geledingen met ingesnoerde spits. Tegen het oorspronkelijk
eenbeukige schip (14de eeuw) verrees rond 1400 een mergelstenen gotisch koor. De
bakstenen toren met laat-gotische nissengeleding verrees in de 15de eeuw. Begin
16de eeuw bouwde men een bakstenen dwarsbeuk. Ter plaatse van het in 1910
gesloopte schip kwam naar ontwerp van C.J.H. Franssen een kort driebeukig schip
met forse dwarsbeuk tot stand. Verder bouwde men toen de kapellen aan weerszijden
van de toren en een sacristie. Na het herstel van de lichte oorlogsschade in 1945 is
het oude - in de 19de eeuw gepleisterde - deel van de kerk in 1980-'81 gerestaureerd
en ontpleisterd. Het interieur wordt gedekt door gerestaureerde stenen kruisgewelven
(koor,
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oude dwarsbeuk) en houten tongewelven (schip, nieuwe dwarsbeuk). Het
kruisingsgewelf wordt gedragen door vier zuilen met Maaskapitelen. Tot de inventaris
behoren een albasten reliëf met de Aanbidding door de herders (circa 1600), dat nu
dient als deur van het tabernakel en enkele heiligenbeelden waaronder een in 1656
door de heer van Groesbeek geschonken Mariabeeld.
De O.L.-Vrouwekapel van de Dwaallichtjes (tegenover Mortel 9) is een kleine
wit geschilderde wegkapel met tentdak uit circa 1890. Het Mariabeeld (1947) is
gemaakt door P. Roovers.
De R.K. kweekschool ‘Maria Immaculata’ (Rijksweg 38) is het enige restant van
het in 1848 door de Franciscanessen van Heythuysen gestichte Klooster Maria, dat
in 1944 zware oorlogsschade opliep. Het in 1922-'23 opgetrokken tweelaags
schoolgebouw heeft neogotische details en een middenrisaliet met puntgevel. Na
van 1977 tot 1993 als school en internaat voor de Rijn- en binnenvaartschool te
hebben gediend, is het pand in 1997 verbouwd tot wooneenheden.
Het raadhuis (Raadhuisplein 6) is een diep pand met souterrain en bel-etage

Mook, R.K. kweekschool Maria Immaculata

met bordestrap, geflankeerd door een toren met opengewerkte lantaarn. Dit in
traditionalistische stijl uitgevoerde pand - mogelijk naar plannen van J.G. Deur kwam in 1950-'51 tot stand ter vervanging van de in 1944 verwoeste voorganger uit
1867.
Woonhuizen. Tot de weinige overgebleven oude dorpshuizen behoort het dwarse
pand Kerkstraat 7 met de jaartalankers ‘1750’. Het forse, wit geschilderde woonhuis
Rijksweg 19 uit 1912 is gebouwd naar plannen van C. Elbers.
De voorm. theeschenkerij ‘Wolfsberg’ (Groesbeekseweg 40) is een op een Chinese
pagode lijkend gebouw met op de bovenste verdieping een uitzichtplateau. Het werd
in 1932 gebouwd voor J.W.M. Kraft naar ontwerp van J.C. van Hooff. Sinds 1981
is er een architectenbureau gevestigd.
De Britse oorlogsbegraafplaats (bij Groesbeekseweg 23), met memoriekapel en
‘Cross of Sacrifice’, werd rond 1950 aangelegd, waarschijnlijk naar plannen van Ph.
Hepworth.
Op de Mookerheide (Papenbergseweg ong.), gelegen ten noordoosten van Mook
op het zuidelijkste deel van de Nijmeegse stuwwal, versloegen Spaanse troepen op
14 april 1574 de Staatse troepen. Ten noorden van het slagveld werden in 1684 twee
aarden schansen opgeworpen, die tevens als oefenschansen hebben gediend. De
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vierkanten Mookerschans (Zandsteeg ong.) werd aangelegd volgens het Verbeterde
Oud-Nederlandse stelsel met aan de noordzijde twee hele bastions en aan de zuidzijde
twee halve bastions. De schans is in 1992 hersteld. De noordelijker gelegen Heumense
schans (Burg. Sengersweg ong.) heeft de vorm van een vijfpuntige ster en wordt
omringd door een droge gracht.
Het jachtslot Mookerheide (Heumensebaan 2), gelegen ten noorden van Mook,
kwam in 1902-'05 tot stand voor de amateurcomponist en -geleerde J.J. Luden van
Heumen naar een ontwerp van O. Leeuw in samenwerking met zijn broer H. Leeuw.
De hoge gecementeerde uitkijktoren van het slot heeft een met koper gedekt
koepeldak. Exterieur en interieur zijn ontworpen als ‘Gesamtkunstwerk’ in de
geometrische variant van de jugendstil, waarbij inwendig gebruik is gemaakt van
verglaasde tegels en kostbare marmersoorten. De uitwendige decoraties zijn rond
1975 wit gekalkt. L. Springer ontwierp de tuinaanleg

Mook, Jachtslot Mookerheide (1999)
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(1902). Het gebouw heeft na de oorlog gediend als klooster van de Zusters van St.
Dominicus van Bethanië en is momenteel een restaurant.
Molenhoek. Dit dorp ten noorden van Mook ontstond bij de in 1882 aangelegde
spoorlijn Nijmegen-Venlo. In 1907 vestigden zich hier de paters Passionisten. Van
het door hen gebouwde neogotische klooster (gesloopt 1975) resteert alleen de kapel.
Hier tegenaan verrees in 1933-'34 naar een sober ontwerp met neogotische details
van J. Franssen de R.K. kerk O.L. Vrouwe van Zeven Smarten (Stationsstraat 62);
een driebeukige kruisbasiliek met recht gesloten koor, ingangsportaal en een terzijde
geplaatste toren met tentdak. Tot de inrichting uit de bouwtijd behoren een hoofdaltaar
(J. Maris), schilderingen (R. Smeets) en gebrandschilderde ramen (J. Nicolas). Het
woonhuis ‘Liquenda’ (Stationsstraat 79) uit 1919 is gebouwd in expressionistische
vormen naar ontwerp van M. van der Heyden. Op de grens tussen Gelderland en
Limburg staat een ronde hardstenen grenspaal (tegenover Rijksweg 262) uit de
tweede helft van de 19de eeuw.

Munstergeleen
(gemeente Sittard-Geleen)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen op de oostoever van de Geleenbeek. In 1253
werd aan de zuidzijde een klooster gesticht door de cisterciënzerabdij van Godsdaal
(1797 opgeheven). In de 19de eeuw stond lintbebouwing langs de Geleenstraat,
Peterstraat en Houbeneindstraat. Na de Tweede Wereldoorlog is Munstergeleen met
name aan de noordoost- en zuidoostzijde flink uitgebreid.
De R.K. St.-Pancratiuskerk (Kerkstraat 5-7) is een driebeukige kruiskerk voorzien
van een driezijdig gesloten apsis met omgang en een terzijde geplaatste ongelede
toren met lantaarn en tentdak. Deze in 1924-'25 met expressionistische elementen
gebouwde kerk, ontworpen door N. Ramakers, verving een elders gelegen voorganger
met 16de-eeuwse toren. Het in 1965 gemoderniseerde interieur bevat een biechtstoel
uit circa 1750.
Tegen de kerkmuur staan enkele hardstenen

Munstergeleen, Chorus-hoeve

grafkruisen uit de 17de- tot en met de 19de eeuw. De pastorie (Kerkstraat 3) is gelijk
met de kerk gebouwd naar ontwerp van Ramakers.
Het voorm. raadhuis (Peterstraat 1) is een tweelaags dwars pand met middenrisaliet
en bordestrap, gebouwd in 1954 naar een ontwerp met traditionalistische elementen.
Huize Koekamp (Koekamp 1) is een carré-vormig complex uit 1781-'82, gebouwd
in opdracht van J.J.F. Meyer. Het woongedeelte is een tweelaags herenhuis met
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geblokte pilasters en een geknikt schilddak met dakruiter. De dienstgebouwen,
waaronder de eenlaags dienstwoningen met zijtrapgevel, zijn in de kern 18de-eeuws.
Woonhuizen. Het wit geschilderde tweelaags middenganghuis Op de Kommel
(Geleenstraat 30) werd in 1857 gebouwd voor de familie Dols-Peussens. Uit 1915
dateert Overstraat 43, een tweelaags middenganghuis met verhoogd middenrisaliet.
Het dubbele huis Peterstraat 24-26 (circa 1930) heeft expressionistische details en
de dubbele woning Geleenstraat 7-9 (circa 1940) vertoont traditionalistische vormen.
Boerderijen. De Chorus-hoeve (Absbroekstraat 1-3) is een wit geschilderde, deels
in vakwerk uitgevoerde gesloten hoeve, waarvan de kern van het woongedeelte
dateert van 1623. Rond 1800 werd het complex gewijzigd door toevoeging van de
poortvleugel, het bakhuis en de zuidoostvleugel en de uitbreiding van de
laat-18de-eeuwse zuidwestvleugel. Voorbeelden van in de kern mogelijk 18de-eeuwse
hoeven zijn de wit geschilderde gesloten hoeve De Karelhoeve (Pater C. Houbenstraat
6), met tweelaags woonvleugel en de bij een wijziging behorende jaartalankers ‘1839’,
en de deels in vakwerk uitgevoerde, wit geschilderde, U-vormige hoeve Geleenstraat
14 (gewijzigd rond 1900). Andere interessante gesloten hoeven zijn Haagstraat 13
(1861), Peterstraat 8 (1903), de van oorsprong mogelijk van 1776 daterende hoeve
Geleenstraat 20 met een tweelaags woongedeelte uit 1916, en de boerderij Overstraat
5, voorzien van een voorgevel met topgevel en erker uit 1931 en een oudere kern.
Van de voorm. dubbele watermolen ‘Molen van Cardus Houben’ aan de
Geleenbeek (Pater C. Houbenstraat 8) werd de molen op de oostelijke oever gesticht
vóór 1287 en die op de westelijke oever in 1291. Het huidige wit geschilderde en
deels in vakwerk uitgevoerde complex dateert echter in de kern waarschijnlijk uit
1797. De westelijke molen was het geboortehuis van Joannes Andreas Houben (†
1893), later pater Karel van St. Andries. Kort na de stillegging van deze korenmolen
heeft men de schuur naar plannen van P.A. Schols ingericht als devotiekapel (1954).
De U-vormige oostelijke molen was een oliemolen die in 1890 werd verbouwd tot
graanmolen en in 1912 tot houtzaagmolen (stilgelegd in 1967).
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Nederweert
Dorp, oorspronkelijk Merefelt (Meervelt) genoemd, ontstaan in de vroege
middeleeuwen op hogere zandgronden (waard) aan de rand van de Zuidelijke Peel.
Vanaf 1306 was het met (Over)Weert een vrije heerlijkheid in het Land van Horn.
Tot 1482 bleef het bestuurlijk met Weert verbonden.
Daarna werd het een zelfstandige heerlijkheid die in 1716 tot het Oostenrijkse
Overkwartier ging behoren. Nederweert werd in 1659 geteisterd door een grote brand.
De in 1822-'26 gegraven Zuid-Willemsvaart (verbreed in 1920-'22) ging de oostelijke
en zuidelijke begrenzing van het dorp vormen. De langgerekte bebouwing
concentreerde zich aan de Kerkstraat, waar het oude stadhuis tegenover de kerk in
1922 werd vernieuwd. Na de Tweede Wereldoorlog is Nederweert vooral aan de
oost- en westzijde uitgebreid.
De R.K. St.-Lambertuskerk (Kerkstraat 58) is een driebeukige pseudobasilicale
kerk met vijfzijdig gesloten koor, dakruiter en een forse toren. In 1467 werd met de
bouw van de rijke laat-gotische toren begonnen in een stijl die verwant is aan die
van de torens van het Kempenland. De onderste vier geledingen hebben overhoekse
steunberen en zijn per gevelvlak telkens voorzien van drie spaarnissen met gepaarde
spitsbogen. De horizontale banden en de gotische

Nederweert, R.K. St.-Lambertuskerk

Nederweert, Kerkhofkapel

detaillering zijn uitgevoerd in tufsteen. Ook schip en koor dateren in opzet uit de
15de eeuw. De kerk brandde zowel in 1592 als in 1659 geheel uit. In 1840-'41 werd
de kerk vrijwel geheel herbouwd en daarbij verbreed en verlengd. Bij de restauratie
in 1899-1900 kreeg de toren een vijfde geleding met hoektorens, achtkantige lantaarn
en naaldspits. De in 1944 door enkele voltreffers beschadigde toren werd in 1946-'48
hersteld en in 1983-'84 gerestaureerd.
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Het interieur wordt gedekt door kruisribgewelven op kolommen, die op enkele
oude basementen na dateren uit 1840-'41. Tot de oudste inventaris behoren
koorbanken met laat-gotische versieringen (begin 16de eeuw), een hardstenen
doopvont met koperen deksel (1698), kerkbanken (1756) en een kruisiginggroep
(1776) die oorspronkelijk buiten tegen de koorsluiting stond. Het monumentale
neobarokke hoofdaltaar werd in 1842-'45 vervaardigd door J. Buijssen met
beeldhouwwerk van J.J. Peeters uit Antwerpen. Verder bevat de kerk
communiebanken en een biechtstoel vervaardigd door P.J. Scheepers (1870), en een
door A. Clerincx gebouwd orgel met monumentale neobarokke kast (1849;
gerestaureerd 1955-'56).
Op het kerkhof staat een rijk uitgevoerde neogotische kerkhofkapel uit 1892,
vermoedelijk naar ontwerp van Joh. Kayser. Er zijn grafkruisen uit 1692 en 1785,
alsmede diverse interessante graftekens, waaronder die voor M.C. Beys († 1864),
burgemeester P.J.H. Vullers († 1893), T. Beurskens († 1910) en pastoor J.H. Pijls
(† 1916).
De voorm. pastorie (Schoolstraat 5) uit 1883 is ontworpen door Joh. Kayser met
neogotische- en chaletelementen. In 1932 kwam een nieuwe pastorie (Schoolstraat
2) tot stand naar ontwerp van J.M. Stals.
Het voorm. raadhuis (Kerkstraat 65) is een tweelaags pand uit 1921 naar plannen
van L.J.P. Kooken. Het heeft een torenvormige ingangspartij met loggia op de
verdieping en een zadeldak met dakruiter.
De R.K. lagere St.-Lambertusschool (Schoolstraat 1) is een tweelaags school
uit circa 1957 met functionalistische details en stalen ramen. Het H. Hartbeeld dateert
uit 1920.
Woonhuizen. Het dwarse eenlaagspand Kerkstraat 56 dateert volgens de
jaartalankers uit 1659. In de eerste helft van de 19de eeuw is het in drieën gesplitst,
waarna de twee rechter woningen in 1920 zijn verbouwd tot een woonen winkelpand.
Het diepe eenlaags huis Kerkstraat 64 werd vermoedelijk rond 1672 gebouwd voor
Jacob Mooren. De gezwenkte gevel uit circa 1700 is rond 1905 vernieuwd in
machinale baksteen en met zandstenen omlijstingen. Het dwarse eenlaagspand
Kerkstraat 27 werd in 1809 gebouwd als schoolmeesterswoning. Eclectische details
heeft de blokvormige gepleisterde notariswoning Aan Vijftien 8 (circa 1870).
Voorbeelden van sober neoclassicistische woonhuizen - met soms een enkel eclectisch
detail - zijn Kerkstraat 38 en 63 (beide circa 1895) en Aan Vijftien 17 (1901). Rijker
van vorm en met een laat-eclectische detaillering uitgevoerd is het later tot winkel
verbouwde huis Kerkstraat 43-45 (circa 1905). Het in 1912 gebouwde woon- en
winkelpand Kerkstraat 41 vertoont jugendstil-details.
Boerderijen. De boerderij Kerkstraat 29-31 is een gesloten hoeve met dwars
geplaatst woonhuis tussen gezwenkte topgevels, gedateerd ‘1757’. Het woonhuis is
in de 19de eeuw in tweeën gesplitst. De aan de overzijde van de binnenplaats gelegen
schuur stamt uit 1787; de poortdeur in de zuidmuur werd
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Eind bij Nederweert, R.K. St.-Gerardus Majellakerk

in 1774 aangebracht. Ook de van oorsprong hallenhuisboerderij Uliker 10 stamt uit
de 18de eeuw. De gesloten hoeve Hulsen 10 heeft een eenlaags woongedeelte uit
1839, een poortgebouw uit 1863 en een losstaand bakhuis uit 1877. Rond 1935
gebouwd zijn de ontginningsboerderijen Wetering 2, 5 en 7.
De R.K. St.-Gerardus Majellakerk te Eind (Pastoor Maesplein 15), gelegen ten
oosten van Nederweert, is een driebeukige basilicale kerk met narthex, waaiervormig
schip, vieringtoren met lantaarn en apsis, alsmede een terzijde geplaatste toren met
opengewerkte lantaarn. Deze fraaie wederopbouwkerk werd in 1955-'56 gebouwd
naar plannen van P.H. Weegels. Het interieur heeft een bijzondere ruimtewerking
door de lichtkoepel boven het koor. De gebrandschilderde ramen zijn gemaakt door
Ch. Eyck, die ook de eerste steen vervaardigde. Veel ander beeldhouwwerk is van
C. van Geleuken. De in 1940 naar plannen van J. Franssen gebouwde pastorie
(St.-Gerardusstraat 17) behoort bij een kerkontwerp dat destijds vanwege het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog niet werd uitgevoerd.
Schoor/Roeven. Deze heideontginningsgehuchten ten zuiden van Nederweert zijn
ontstaan in de 19de eeuw. De windmolen ‘Windlust’ (bij Roeven 14) is een bergmolen
met ronde stenen romp en een met dakleer beklede kap. Deze in 1872 door J. en M.
Breukers en molenbouwer J.H. Adriaens gebouwde korenmolen brandde in 1944 uit
en werd in 1993 herbouwd. De R.K.O.L.-Vrouwe van Lourdeskapel (Schoor 34) is
een driezijdig gesloten neogotische wegkapel uit 1916 met een kleine geveltoren.
Door toevoeging van een eenbeukig schip en iets hoger koor werd het in 1957-'58
omgebouwd tot kerk en ging de oude wegkapel dienst doen als dagkerk. Het tegelreliëf
boven de entree is van M. Jansen. De schutsluis 15 in de Zuid-Willemsvaart (bij
Roeven 2) werd in 1922-'25 gebouwd bij de modernisering van het in 1822-'26
gegraven kanaal. Uit 1922 dateert de sluis in de Noordervaart (bij Hulsen 6). Ten
behoeve van de verlichting van beide sluizen kwam in 1923 de waterkrachtcentrale
Nederweert (Roeven 3) tot stand. Dit kleine vierkante gebouw met tentdak herbergt
de originele inventaris met een 36 kW generator (Picard Piccet), die werd gebruikt
tot 1949 en die is gerestaureerd in 1993. Aan de westzijde - in de bocht - van de
Zuid-Willemsvaart, staat een kazemat uit 1936 van het type rivierkazemat. De
Schoorbrug over het kanaal Wessem-Nederweert (Houtsweg ong.) is een stalen
Baileybrug met geklonken vakwerkspanten uit circa 1950.
Leveroy (deels gemeente Heythuysen). Dit ontginningsdorp ten zuidoosten van
Nederweert ontstond in de late middeleeuwen en heeft enkele interessante boerderijen.
Kerkstraat 9 bestaat uit een evenwijdig aan de straat gelegen 19de-eeuws
bedrijfsgedeelte met doorgang naar de binnenplaats en aan de andere zijde van deze
binnenplaats het
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Schoor bij Nederweert, O.L. Vrouwe van Lourdeskapel

woongedeelte met de jaartalankers ‘1768’, alsmede een gevelsteen met de datering
‘1776’. Bij de uit 1804 stammende boerderij Kerkstraat 14 bevindt het woongedeelte,
met hardstenen ingangsomlijsting en hooiluiken onder de dakrand, zich juist aan de
straatzijde. Onderweg 3 (1915) is een goed voorbeeld van een langgevelboerderij.
De huidige R.K. St.-Barbarakerk (Kerkstraat 2) is een kruiskerk met neoromaanse
details, een rond gesloten koor en een in een binnenhoek geplaatste ongelede toren
met korte ingesnoerde spits. Op de plaats van een uit circa 1500 stammende kerk
werd in 1924-'25 een nieuwe kerk gebouwd naar ontwerp van Jos. Wielders. De in
1944 grotendeels verwoeste kerk werd in 1948-'49 in soberder vormen herbouwd
naar plannen van dezelfde architect. De herbouw van de opgeblazen toren volgde in
1952-'53. Eveneens ontworpen door Wielders is de kapelanie (Pastoor De Fauwestraat
2) uit 1924. Het H. Hartbeeld is van J. Thissen (1926).

Neer
(gemeente Roggel en Neer)
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen op de hogere zandgronden aan de
Neerbeek, niet ver van de plaats waar deze in de Maas uitmondt. Neer behoorde eerst
tot het Land van Horn en later tot het prins-bisdom Luik. De al in 1226 genoemde
kerk was tot begin 16de
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eeuw tevens grafkapel van de heren van Horn. Het mogelijk gedurende enige tijd
omwalde dorp had sterk te lijden van van een grote brand in 1645. In 1677 werd het
tot heerlijkheid verheven. Met name in de 19de eeuw ontwikkelde Neer zich tot een
compact dorp met nijverheid langs de Neerbeek. Na de Tweede Wereldoorlog is het
dorp aan de noordzijde uitgebreid.
De R.K. St.-Martinuskerk (Kerkplein 4) is een forse driebeukige kruisbasiliek
met driezijdig gesloten koor, dakruiter en een terzijde staande toren van twee
geledingen met ingesnoerde spits. Rond 1400 verrees op het hoogste deel van de
omgeving een kerk, die in de 15de eeuw gedeeltelijk werd vernieuwd. Mogelijk duidt
het jaartal ‘1447’ boven de toreningang hier op. De kerk werd in 1908-'09 vervangen
door de huidige neogotische kerk naar plannen van C.J.H. Franssen. Doordat het
transept ook met zijbeuken is uitgevoerd heeft de kerk een centraliserende werking.
De gotische toren bleef behouden, maar werd omklampt en verhoogd met een
klokkenverdieping. Het bovenste deel van de toren werd in 1944 opgeblazen en in
1954 soberder herbouwd. Het kerkinterieur wordt gedekt door kruisribgewelven. De
kerk bevat een door de Meester van Elsloo vervaardigd laat-gotisch Marianum (tweede
kwart

Neer, R.K. St.-Martinuskerk met raadhuis

16de eeuw) en een in zijn atelier gemaakt kruisbeeld (1539). Tot de inventaris behoren
verder een uit 17de-eeuwse maniëristische onderdelen samengestelde communiebank,
een 19de-eeuwse preekstoel, een neogotisch vleugelaltaar (1917) en kruiswegstaties
(circa 1909). Aan de zuidzijde van de kerk bevinden zich resten van grafkruisen,
priester- en notabelengraven. De in 1944 verwoeste 18de-eeuwse pastorie is in 2000
herbouwd.
Het voorm. St.-Josephklooster (Kloosterpad 1-12) is een tweelaags liefdesgesticht
voorzien van een middenrisaliet met puntgevel en St.-Jozefbeeld. Dit klooster annex
meisjesschool met neogotische details werd in 1910-'11 gebouwd naar plannen van
C.J.H. Franssen. Aan de rechterzijde bevindt zich de tweeklassige bewaarschool en
aan de linkerzijde de drieklassige lagere school.
Het voorm. raadhuis (Kerkplein 2) is een tweelaags gebouw met souterrain,
opvallend gelegen tegen de helling bij de kerk. In de gevel zit een wapensteen uit
1485. Het pand werd in 1646 gemoderniseerd en kreeg in 1818 zijn huidige
gepleisterde aanzien. Tot 1852 diende het tevens als school. Sinds 1991 is het een
horecagelegenheid.
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De voorm. schepenbank (Engelmanstraat 13) is een dwars eenlaagspand met de
jaartalankers ‘1667’ en gezwenkte topgevels in laat-maniëristische vormen met
invliegopeningen.

Neer, Schepenbank

Scholen. Het jongenspensionaat (Leudalweg 5) is een tweelaags pand in sobere
zakelijk-expressionistische vormen, gebouwd in 1933 naar plannen van M.A. Geelen.
In dezelfde stijl uitgevoerd is de R.K. lagere H. Hartschool (Steeg 7-9), een
drieklassige school met aangebouwde onderwijzerswoning uit circa 1937.
Woonhuizen. Neoclassicistisch van vorm is het forse herenhuis Engelmanstraat
20 uit circa 1890. In zakelijk-expressionistische vormen uitgevoerd zijn Napoleonsweg
99 (1931), naar plannen van M.A. Geelen, en Steeg 6 (1934), ontworpen door J.J.
Nijskens.
Boerderijen. De langgevelboerderij Bergerstraat 23 draagt in de topgevel de
datering ‘1801’. Het woongedeelte heeft hardstenen omlijstingen bij deur en vensters
en bij de hooiluiken daarboven. Een sobere variant is de langgevelboerderij
Engelmanstraat 7 uit circa 1885. De door J.M.J. Wagemans ontworpen
St.-Johanneshoeve (Kruisstraat 7) uit 1906 is een ontginningsboerderij van het
langgeveltype.
De brouwerij Lindeboom (Engelmanstraat 52) werd in 1871 gesticht als
bierbrouwerij W. Geenen & Zn. Een deel van de gebouwen, waaronder de mouttoren,
dateren uit het eind van de 19de eeuw.
Watermolens. De Friedesemolen (Friedesemolen 2) is een onderslagmolen op
de Neerbeek, oorspronkelijk gebouwd als een koren- en oliemolen met twee raderen.
Het bijbehorende tweelaagse molenaarshuis heeft een gezwenkte topgevel en de
jaartalankers ‘1717’. Rond 1875 werd een waterrad verwijderd. De oliemolen werd
in 1909 uitgebroken. Het resterende waterrad
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heeft men in 1891 vernieuwd. Sinds de kanalisatie van de Neerbeek in 1962 is ook
de korenmolen buiten bedrijf. Aan dezelfde beek ligt de Hammermolen
(Hammermolen 27), een voorm. onderslagmolen uit 1895, die in 1906 is ontdaan
van zijn waterrad.
De O.L.-Vrouwekapel in het Sant (Leudalweg 10) is een driezijdig gesloten
gebouw met kleine dakruiter boven de voorgevel. Deze kapel werd in 1711 gebouwd
en is in 1928 gerestaureerd. Buiten tegen de sluiting hangt een kruisbeeld.
Het voorm. klooster Keizersbosch (Keizerbos 1), gelegen ten noordwesten van
Neer, werd in 1200 gesticht als adellijk vrouwenklooster door de norbertijnen van
Averbode. In de 17de eeuw werd het een premonstratenzerklooster. Het gepleisterde
tweelaags hoofdgebouw - dat als onderkomen van de proost diende - dateert uit de
tweede helft van de 18de eeuw. Haaks hierop staat een vleugel met mogelijk
17de-eeuwse resten. Na de opheffing van het klooster in 1799 kreeg het pand in de
19de eeuw een agrarische bestemming.
De sluis in het Neerskanaal (bij Kanaaldijk 5), gelegen ten noordoosten van Neer,
is een schutsluis met ovale schutkolk, gebouwd in 1886 ter vervanging van een houten
sluis. Het Neerskanaal werd in 1854-'61 aangelegd in het tracé van de ‘Gekke Graaf’,
een in 1657 ter beëindiging van grensgeschillen tussen het prins-bisdom Luik en het
hertogdom Gelre gegraven droge gracht. De gepleisterde sluiswachterwoning
(Kanaaldijk 5) uit 1857 is gebouwd naar plannen van J. Badon Ghijben.

Neerbeek
(gemeente Beek)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen aan de Keutelbeek en voor het eerst vermeld in
1225. De oudste bebouwing ligt langs de Keulsteeg, de Neerbekerstraat, in de bocht
van de Spaubekerstraat en langs een deel van de Fattenbergstraat. Na de aanleg van
de Staatsmijn Maurits te Geleen (1925) en de oprichting van een parochiekerk (1931)
groeide het dorp. Neerbeek is na de Tweede Wereldoorlog een forenzendorp geworden
en heeft zich verder uitgebreid in noordwestelijke richting.
De R.K. St.-Callistuskerk (bij Aldenhofstraat 47) is een eenbeukige, recht gesloten
kerk met een lagere dwarsbeuk aan de zuidzijde en een ongelede toren met spits. De
kerk verrees in 1932-'33 naar een traditionalistisch ontwerp van A.J. Kropholler. De
geplande noordelijke dwarsbeuk is nooit gebouwd. Het interieur wordt gedekt door
een ziende houten kap. De schildering met tronende Christus in de koorsluiting (1934)
is aangebracht door R. Smeets naar ontwerp van J. Adams. Uit de bouwtijd zijn
verder de gebrandschilderde ramen van J. Scheffers en een marmeren
St.-Callistusbeeld, een doopvont en een granieten Callistusreliëf (timpaan ingang),
alle vervaardigd door Dom. Van der Mey.
De van 1933 daterende pastorie (Aldenhofstraat 47) is ontworpen door Kropholler.
Het H. Hartbeeld is in 1946 vervaardigd door J. Weerts als oorlogsmonument.
Woonhuizen. Het wit geschilderde eenlaags vakwerkpand Neerbeekerstraat 13
heeft mogelijk een 18de-eeuwse kern. Uit de jaren twintig van de 20ste eeuw zijn
de tweelaags huizen Spaubeekerstraat 35-41 (1923) naar plannen van H.A.L. Erkens
en de door P. Daelmans ontworpen dubbele woning Neerbeekerstraat 29-31 (1928)
met poortdoorgang. De huizen uit de jaren dertig vertonen invloeden van het
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zakelijk-expressionisme, zoals te zien is bij Aldenhofstraat 90-92 (1933; ontwerp H.
Janssen), Laurentiusstraat 40 (1933; J. Philips) en de vrijstaande villa Aldenhofstraat
79 (1934; J. Zander). De rij (dubbele) huizen Aldenhofstraat 19-27 (1939) is
ontworpen door A. Lemmens. Aldenhofstraat 102 (1949) is een tweelaags vrijstaand
huis in traditionalistische vormen naar plannen van J.G.M. Haeren.
Boerderijen. De van 1863 daterende gesloten hoeve Spaubeekerstraat 8 heeft een
tweelaags woongedeelte. De lagere stalvleugels zijn in 1945 gedeeltelijk
gemoderniseerd in opdracht van J.H. Stassen naar plannen van C. Lemmens. Andere
voorbeelden van gesloten hoeven zijn Spaubeekerstraat 27, gebouwd in 1899 voor
J.H.L. Vroemen, Fattenbergstraat 37 (1914) naar ontwerp van L. Vroemen voor H.
Wouters, de boerderij Fattenbergstraat 18 (1927) met traditionalistische elementen
naar plannen van S.J. Dings en Neerbeekerstraat 60 (1937), ontworpen door L. Maes
voor J.G. Penners.
De H. Hartkapel (Fattenbergstraat ong.) is een vierzijdig gesloten wegkapel uit
1918 met rondboogopeningen in voor- en zijgevels en twee opvallende pinakels aan
de voorzijde. Het huidige H. Hartbeeld is in 1984 vervaardigd door G. Eggen.

Neeritter
(gemeente Hunsel)
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen op de hogere zandgronden langs de
Itterbeek. Het was een vrijdorp van het kapittel van St.-Lambertus te Luik en
vervolgens tot in de 12de eeuw een leen van de heer van Loon waarna het werd
afgestaan aan de graaf van Horn. Vanaf 1614 tot 1795 viel Neeritter onder het
prins-bisdom Luik. Bij de vaststelling van de grens in 1839 kwam het 16de-eeuwse
kasteel Borgitter op Belgisch grondgebied te liggen. Neeritter had toen reeds een vrij
grote dorpskern. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de noordwestzijde
uitgebreid.
De R.K. St.-Lambertuskerk (Molenstraat 2), met als tweede patrones St.-Lucia,
is een driebeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een toren van vier geledingen
met helmdak en achtkantige lantaarn. Het oudste deel is de vlakke romaanse toren
uit de 13de eeuw, opgetrokken in kolenzandsteen en tufsteen. Waarschijnlijk in de
14de eeuw kwam het gotische mergelstenen schip tot stand en werd de toren eveneens
in mergel verhoogd. In de 15de eeuw bouwde men het met kolenzandsteen en
mergelsteen beklede laat-gotische koor en de zijbeuken. Rond 1525 vond een
verbouwing plaats, waarbij de zuiderzijbeuk werd verbreed. De sacristie heeft men
eind 16de eeuw toegevoegd. In 1842 werd de toren verhoogd en het schip en de
zuiderzijbeuk onder één dak gebracht. In de toren hangt een 15de-eeuwse klok. In
1973-'74 is de kerk
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Neeritter, R.K. St.-Lambertuskerk, interieur (1974)

gerestaureerd onder leiding van P.A.M. Mertens.
Het interieur heeft hardstenen zuilen met Maaskapitelen en wordt gedekt door een
vlakke zoldering (schip) en kruisgewelven (zijbeuken). Achter het hoofdaltaar bevindt
zich een gedichte tabernakelnis met een muurschildering van wierookzwaaiende
engelen (16de eeuw) en op de westelijke muren van de zijbeuken schilderingen van
St.-Christoffel en de doop van Christus in de Jordaan (tweede kwart 16de eeuw). Tot
de inventaris behoren diverse, voornamelijk 18de-eeuwse, heiligenbeelden, vier stel
koorbanken (17de eeuw), drie barokke altaren (circa 1700), een communiebank in
Lodewijk XV-vormen (midden 18de eeuw), een neobarokke preekstoel, een marmeren
doopvont (beide circa 1830) en een door Pereboom & Leyser gebouwd orgel (1863).
Het tegen de zuidzijde van de toren aangebouwde bakstenen baarhuisje, dat
inwendig van keien is opgebouwd, wordt rond 1200 gedateerd. De voorm. pastorie
(Driessenstraat 24) is een tweelaags dwars huis uit circa 1830, geflankeerd door twee
poorten.
Het voorm. gasthuis (Gasthuisstraat 3), later kapelanie, is een tweelaags diep huis
met mergelstenen speklagen en sierankers. Het uit de 15de eeuw stammende pand
is in de 19de eeuw sterk gewijzigd.
Het voorm. novicenhuis ‘Hoge Huis’ (Driessensstraat 22) is een drielaags pand
met neoromaanse elementen, zoals rondboogvensters en een boogfries langs de
dakrand. In 1903 gebouwd als internaat werd het pand in 1930 het noviciaatshuis
‘St. Gabriël’ van de kloosterorde van de kruisheren. In 1983 is het tot appartementen
verbouwd.
Woonhuizen. De meeste huizen in Neeritter zijn dwarse huizen, die vaak wit zijn
gesausd. Aan de Driessensstraat staan de grotere, tweelaags panden, veelal voorzien
van hardstenen deur- en vensteromlijstingen. Tot de oudere huizen behoren
Driessensstraat 6 (18de eeuw) en Driessensstraat 8-10 (1707). Vergelijkbaar maar
met schoon metselwerk is het huis Vijverbroekstraat
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Neeritter, Novicenhuis

14 (1841). De lagere zijvleugel met koetspoort is 18de-eeuws. Het laat-18de-eeuwse
huis Driessensstraat 7 is later gepleisterd en rond 1905 voorzien van nieuwe ramen
en een winkelraam. Rond 1840 gebouwd zijn de woonhuizen Bosstraat 23 en 25 en
het diepe huis Gasthuisstraat 1. Eenvoudiger van vorm zijn Driessensstraat 23 en
43-45 (tweede helft 19de eeuw). Vensteromlijstingen in siersteen heeft Driessensstraat
48 uit 1928. Expressionistisch van stijl zijn Vijverbroekstraat 19 (circa 1930) en
Vijverbroekstraat 17 (circa 1933).
Boerderijen. Talrijke, soms gesausde, langgevelboerderijen bepalen het
dorpsgezicht. Ze zijn veelal van oorsprong 18de- en 19de-eeuws, zoals Driessensstraat
27, 29 en 30. De laatste heeft een wagenpoort en een poort naar de voormalige potstal.
De boerderij Driessensstraat 43 stamt uit 1773. Het woongedeelte van Driessensstraat
39 dateert uit de 19de eeuw maar sluit aan op een ouder bedrijfsgedeelte (18de eeuw)
met aparte ingang en drie poorten, waaronder één naar de potstal. Van de gesplitste
boerderij Driessensstraat 35-37 is nummer 35 voorzien van de jaartalankers ‘A 18’.
Het andere deel is rond 1900 met een verdieping verhoogd en gepleisterd.
De voorm. watermolen ‘Armenmolen’ (Molenstraat 12) is een onderslagmolen
op de Itterbeek. De oudste vermelding van deze korenmolen is uit 1345. Het huidige
gebouw dateert blijkens de jaartalankers van een herbouw in 1686. In 1907 heeft
men het houten

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

274
waterrad vervangen door een ijzeren rad en in 1935 volgde een verdere vernieuwing.
Het maalwerk is in 1950 uitgebroken en sinds 1972 is het gebouw in gebruik als
woonhuis.
Het voorm. kledingatelier Kwaspen (Bosstraat 1-3) bestaat uit een fors herenhuis
uit circa 1910 en een rond 1925 gebouwd pand voorzien van de tekst ‘Industrie
Bedrijf Kledingatelier N.V. Kwaspen’.
De O.L.-Vrouwe van Lourdeskapel (bij Driessensstraat 58) is een wit
geschilderde rechthoekige wegkapel uit 1883.
Het H. Hartbeeld (Krekelbergplein ong.) werd in 1929 vervaardigd.

Nieuwenhagen
(gemeente Landgraaf)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen op het plateau van Nieuwenhagen, waar reeds
in de Romeinse tijd sprake was van bewoning. Nieuwenhagen ontwikkelde zich tot
een wegdorp langs de weg van Heerlen naar Geilenkirchen (D) en behoorde tot het
in 1661 Staats geworden Heerlen. Net buiten het Staatse gebied aan de zuidoostzijde
verrees in de 18de eeuw een kapel. Als gevolg van de mijnbouw werd Nieuwenhagen
vooral na de Tweede Wereldoorlog aanzienlijk uitgebreid.
De R.K.O.L.-Vrouwe Hulp der Christenenkapel (Rötscherweg 2), bekend als
‘Sjpaans Kentje’, is een kleine neoclassicistische zaalkerk met dakruiter. De kerk
verrees op de plaats van een rond 1740 op toenmalig Oostenrijks grondgebied
gebouwde kapel. De frontgevel met pilasters en fronton dateert van 1792, het koor
en de sacristie werden in 1832 gebouwd en het schip in 1839. De in 1917 gesloten
kerk werd in 1920 tot patronaatsgebouw verbouwd. In 1986-'87 heeft men het gebouw
gerestaureerd - met uitzondering van de vergrote vensters - en als kapel in gebruik
genomen.
De R.K.O.L.-Vrouwe Hulp der Christenenkerk (Heigank 1) is een driebeukige
basilicale kruiskerk met halfronde apsis en een kleine en een grote toren met tentdak.
Deze neoromaanse kerk werd in 1916-'17 gebouwd naar ontwerp van J.H.H. van
Groenendael. Bij herstel in 1954-'58 wegens mijnschade heeft men de dakruiter op
de viering verwijderd. In 1985 zijn de toren en de voorgevel gerestaureerd. Het
interieur wordt gedekt door flauwe ribgewelven. De interieurschilderingen zijn van
E. Laudy (1942). Tot de uit de oude parochiekerk afkomstige inventaris behoren een
mogelijk door Johann Joseph Couven vervaardigd altaar in late barokvormen (1765)
afkomstig uit de abdijkerk van Burtscheid (D), twee zijaltaren (circa 1830) en de
kast van een Müller-orgel (1858). Verder bevat de kerk een Jozefaltaar, drie
biechtstoelen en door A. Deumens vervaardigde kruiswegstaties (1959). De
glas-in-loodramen zijn vervaardigd door atelier H. Oidtmann; het raam achter in de
kerk door J. Verheyen (1961). Naast de kerk staat een H. Hartbeeld (1937).
De R.K.H. Hart van Jezuskerk (Hoogstraat 137) is een kruiskerk met halfronde
apsis, uitgebouwd ingangsportaal en een terzijde geplaatste toren. Deze kerk in
zakelijk-expressionistische vormen kwam in 1919-'20 tot stand naar ontwerp van J.
Wielders. Tot de inventaris behoren het oorspronkelijke kerkmeubilair en de
authentieke houten deuren. De glas-in-loodramen in het schip en de
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gewelfschilderingen zijn uitgevoerd door J. Verheyen (1925). De door Wielders in
expressionistische vormen ontworpen pastorie (Hoogstraat 139) dateert van 1917.

Nieuwenhagen, R.K.H. Hart van Jezuskerk

Nieuwenhagen, Woonhuis-café Heigank 24

De R.K.H. Familiekerk (Veldstraat 19), een moderne zaalkerk met vrijstaande
betonnen klokkentoren, is gebouwd in 1963-'64 naar plannen van A.H.J. Swinkels
& B.H.F.L. Salemans. Boven de ingang bevindt zich een groot reliëf met een
voorstelling van de H. Familie.
De voorm. R.K. lagere school (Aan de Voegelsjtang, achter Hoogstraat 139) is
een tweelaags gebouw uit 1931 naar ontwerp van W.H. Nilissen. Het is nu in gebruik
als parochiehuis bij de R.K.H. Hart van Jezuskerk.
Het voorm. postkantoor (Streeperstraat 23) werd in 1906 gebouwd als een
gepleisterd eclectisch herenhuis met jugendstil-elementen. In 1919 volgde de
verbouwing tot post- en telegraafkantoor met directeurswoning naar plannen van
rijksbouwmeester D.E.C. Knuttel.
Boerderijen. De hoeve Gatestraat 70 heeft een grote tweelaags woonhuisvleugel
met hardstenen segmentboogvensters. Deze vleugel is aan de binnenplaatszijde
gedateerd 1760 (jaartalankers) en is wellicht gewijzigd in 1810 (deurklopper). Een
poortvleugel geeft toegang tot de binnenplaats. Inpandig bevindt zich een graanmolen
en een kleinschalige graandrogerij. De gepleisterde gesloten hoeve Iggene Winkel
(Emmastraat 20) werd gebouwd tussen 1779 en 1791.
Woonhuizen. Uit het eerste kwart van de 20ste eeuw dateren de villa's Heigank
27 en Heigank 29 en het herenhuis Heigank 132 (1924), dat naar ontwerp van A.J.N.
Boosten werd gebouwd als woonhuis met dokterspraktijk voor dr. Snijders.
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Het voorm. café Heigank 24 dateert van 1901 en wordt gekenmerkt door decoratief
gestukadoorde gevels in eclectische stijl. Het pand is in 1955 verbouwd.

Nieuwstadt
(gemeente Susteren)
Kleine stad, voortgekomen uit de oude nederzetting (H)elsene aan de Geleenbeek.
Rond het midden van de 13de eeuw werd de nederzetting een Gelderse grensvesting.
Nieuwstadt kreeg een omwalling en stadsrechten (1263). Na een verwoesting in 1398
werd de aanvankelijk ruime opzet ingekrompen. Beide structuren zijn nog zichtbaar.
Rond 1573 werden de vestingmuren ontmanteld en nam Nieuwstadt nog verder in
betekenis af. Pas na de Tweede Wereldoorlog is de oude kern aan de oostzijde
uitgebreid.
De R.K. St.-Johannes de Doperkerk (Millenerstraat 1) is een driebeukige
basilicale kerk met een driezijdig gesloten koor, een houten klokkentorentje en een
ongelede toren met tentdak. Het schip kwam in de tweede helft van de 13de eeuw
tot stand. Het enigszins scheef aangelegde koor volgde in de eerste helft van de 14de
eeuw. Bij een ingrijpende restauratie in 1862 door P.J.H. Cuypers zijn aan weerszijden
van het koor sacristieruimten aangebouwd. In 1927 verrees naar ontwerp van J.

Nieuwstadt, R.K. Johannes de Doperkerk (1981)

Nieuwstadt, Huis Millen, binnenplaats (1995)

Wielders op een middeleeuwse onderbouw de huidige zware mergelstenen toren met
aan weerszijden een lage zijbeuk aansluitend op de zijbeuken van het schip. In de
toren hangt een door J. Simon en G. Foissey gegoten klok (1789). De oorlogsschade
aan de kerk heeft men in 1946 hersteld.
Het interieur wordt gedekt door gemetselde ribgewelven (koor, zijbeuken) en een
houten zoldering (middenbeuk). De scheibogen rusten op zware korte zuilen met
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bladkapitelen. Tot de inventaris behoren twee biechtstoelen (circa 1800), een
gepolychromeerd houten beeld van St. Johannes de Doper (circa 1600) en een
zogeheten Johannes in Disco, een voorstelling van diens afgehouwen hoofd op een
schaal (16de eeuw). De kerk bevat ook een drietal 17de-eeuwse hardstenen
grafkruisen.
Het voorm. raadhuis (Markt 1) is een in 1883 gebouwd diep pand in
neorenaissance-stijl met aan de straatzijde een trapgevel en een verhoogde
ingangspartij met (vernieuwde) trap. De geveltop bevat een gevelsteen met een florale
voorstelling.
De voorm. R.K. meisjesschool (Millenerstraat 2) is rond 1930 gebouwd als een
vierklassige middengangschool met expressionistische details. Het naastgelegen
voorm. liefdesgesticht (Millenerstraat 4-4a) heeft neogotische details en een
middenrisaliet met trapgevel.
Huis Wittem (Elsenewal 1). Dit herenhuis werd rond 1700 gebouwd voor Arnold
Adriaan, heer van Hoensbroek, op de plaats van een 15de-eeuws versterkt huis en
in 1788 verbouwd in opdracht van Philippe Joseph de St. Remy. Het onderkelderde
huis heeft een zeskantige uitbouw op oudere fundamenten, die evenals de kelder
mogelijk een restant van het oude huis zijn. De bijbehorende tiendschuur en
carrévormige hoeve zijn in 2000-'01 verbouwd tot woningen.
Woonhuizen. Aardige huizen zijn Millenerstraat 26 (circa 1925), met een in
chaletstijl uitgevoerde dakopbouw met houten topgevels, en Cremerstraat 26 (circa
1930) met expressionistische details.
De boerderij ‘Op de Brug’ (Op de brug 1) bij de Geleenbeek dateert in oorsprong
uit 1785 (jaartalankers). Het is een L-vormig tweelaags pand met aan de straatzijde
een omlijste ingangspartij en inrijpoort.
Kasteel Millen (Huis Millen 2), ligt ten zuidoosten van Nieuwstadt. Van het
middeleeuwse kasteel resteert een ruïne. Rondom een mogelijk 13de-eeuwse motte
werd vermoedelijk rond 1365 een ringmuur gebouwd met daarin twee torens; een
hoefijzervormige en een ronde donjontoren. Omstreeks 1450 liet
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Jan van Heinsberg, elect-bisschop van Luik, hier een tweede ringmuur omheen
bouwen. Het kasteel, dat zijn verdedigende functie al in 1499 verloor, werd vanaf
1650 gesloopt. De ronde donjontoren en een deel van de ringmuur zijn als ruïne
bewaard gebleven. Bij het oude kasteel verrees eind 17de eeuw het nieuwe Huis
Millen, bestaande uit een tweelaags woonvleugel en enkele dienstvleugels rond een
langwerpige vijfhoekige binnenplaats. Op de zuidwesthoek staat een poortpaviljoen
met restanten van de 15de-eeuwse spitsbogige poortdoorgang van de oorspronkelijke
voorburcht. De vensters van het woonhuis zijn in de 18de- en 19de eeuw met
hardsteen omraamd. Aan de hofzijde bevindt zich een rond uitgebouwde traptoren
uit 1838. De zuidelijke eindgevel draagt het jaartal 1699. Het interieur bevat een
gesneden eikenhouten deurstuk (1699) met het wapen van keurvorst Johan Willem,
hertog van Gulik. Verder is er een vroeg-19de-eeuwse toscaanse kachelnis. De
vrijstaande tiendschuur aan de westzijde van het complex heeft gevelstenen met de
jaartallen ‘1745’ en ‘1755’. De watermolen ‘Millenermolen’ (tegenover Huis Millen
2) is een dubbele molen op de Rode Beek, gelegen op de grens van Nederland en
Duitsland. Oorspronkelijk was de molen op Nederlands grondgebied een korenmolen
en die op Duits gebied een oliemolen. In 1912 zijn de twee waterraderen vervangen
door een gemeenschappelijke Francisturbine met nieuwe maalinrichtingen. De
Nederlandse molen is rond 1960 stilgelegd, de Duitse molen enkele jaren later. Het
molengebouw is verschillende malen verbouwd en uitgebreid.

Nijswiller
(gemeente Gulpen-Wittem)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen aan de oude weg van Maastricht naar Aken waar
deze de Selzerbeek kruist. Dit in 1178 voor het eerst vermelde dorp behoorde tot
1802 tot de parochie van Eys. In 1835 vond samenvoeging plaats met de parochie
van Wahlwiller. Na de aanleg van de rijksstraatweg Maastricht-Aken (1824-'25)
verschoof het zwaartepunt van de bebouwing naar deze weg.

Nijswiller, Kasteel Nijswiller

De R.K. St.-Dionysiuskerk (Kerkstraat 31) is een eenbeukige kerk met grotere
koorpartij en een kleine houten dakruiter met tentdak. Het lage breukstenen schip is
tot aan de vensters 12de-eeuws. In 1895-'96 heeft men naar ontwerp van P.J.H.
Cuypers een driebeukig bouwdeel met apsidiaal, gesloten zijkapelen en een halfrond
gesloten koor toegevoegd. Bij de door hem geleide restauratie van het schip in 1905
heeft men de vermoedelijk 17de-eeuwse dakruiter vernieuwd en de romaanse vensters
gereconstrueerd.
Kasteel Nijswiller (Kolmonderstraat 18) wordt voor het eerst vermeld in 1275.
Op de plaats van de middeleeuwse voorganger verrees in de tweede helft van de
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16de eeuw het huidige hoofdgebouw met een vrijstaande kamertoren en traptoren,
voorzien van horizontale hardstenen banden en geblokte vensteromlijstingen. In de
18de eeuw heeft men de bedaking gewijzigd en segmentboogvensters aangebracht.
Het bouwdeel zuidelijk van het hoofdvolume werd rond 1860 gebouwd, evenals het
terras met natuurstenen balustrade. Het interieur bevat een houten spiltrap (traptoren),
verschillende deuromlijstingen en een trapleuning uit de 18de eeuw en stucplafonds
uit de 19de eeuw. De nederhof (Kolmonderstraat 20) bestaat uit drie aaneengesloten
vleugels om een binnenplaats, voorzien van de jaartalankers ‘1774’ en ‘1785’.
Het trafohuisje (tegenover Dyonisiusweg 1) is een blokvormig gebouwtje met
tentdak, gebouwd rond 1925.

Noorbeek
(gemeente Margraten)
Dorp, ontstaan in de 11de eeuw op een flank van het plateau van Margraten nabij de
bron van de beek de Noor. Dit in 1144 voor het eerst genoemde gebied werd
ontgonnen vanuit 's-Gravenvoeren en behoorde tot het Land van Daelhem. In 1626
werd het een zelfstandige heerlijkheid. Tot 1614 was de dorpskerk een bijkerk van
de parochie 's-Gravenvoeren. Op de kruising van de weg naar Mheer met die van
's-Gravenvoeren naar Slenaken heeft zich een pleinachtige verbreding ontwikkeld
(Pley). Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de zuidzijde enigszins uitgebreid.
Noorbeek is een beschermd gezicht.
De R.K. St.-Brigidakerk (Pley 8) is een grotendeels in mergel uitgevoerde
driebeukige basilicale kerk met driezijdig gesloten koor en een toren van twee
geledingen met ingesnoerde spits. Het oudste deel is de in breuksteen opgetrokken
torenvoet uit circa 1100. In het tweede kwart van de 13de eeuw werd de toren in
mergelsteen verhoogd. Begin 16de eeuw verhoogde men de toren opnieuw en werd
de huidige spits geplaatst. In de toren hangen een door Joannes Boerken gegoten
klok (1449) en een klok van Jan van Trier (1528; hergoten 1957). Het ingangsportaal
aan de zuidzijde van de toren dateert uit 1847. Van de uit de tweede kwart van de
13de eeuw daterende romaanse kerk resteren

Noorbeek, R.K. St.-Brigidakerk
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de schipmuren boven de arcades. De kerk werd rond 1400 in fasen verbouwd.
Allereerst verrees het gotische koor met laat-14de-eeuwse gordingenkap. Daarna
volgden de brede gotische zijbeuken die inwendig van de middenbeuk gescheiden
worden door spitsboogarcaden op ronde zuilen met Maaskapitelen. Eind 15de of
begin 16de eeuw werd de zuidbeuk vervangen door de huidige laat-gotische zijbeuk
met netgewelven. Uit die tijd dateren ook de kapconstructie met dekbalkjukken
aldaar, alsmede de netgewelven in koor en schip en de kruisgewelven in de noordbeuk.
Bij de ingrijpende restauratie in 1911-'13, onder leiding van W. Sprenger, zijn de
daken van de zijbeuken verlaagd en de vensters in de lichtbeuk weer open gemaakt.
Tevens heeft men toen het interieur ontpleisterd en een sacristie en bij-sacristie
toegevoegd. Een nadere restauratie volgde in 1990-'91 naar plannen van H.J. Palmen.
Inwendig vertonen de gewelfvelden, de triomfboog en het koor sporen van
16de-eeuwse muurschilderingen. Tot de inventaris behoren enkele oude beelden
(circa 1525), een doopvont (begin 17de eeuw) en twee biechtstoelen (1787). In Luik
vervaardigd zijn het neobarokke hoofdaltaar (circa 1845), met een altaarschilderij
van Olivier Pirotte (1752), en de beide neobarokke zijaltaren (circa 1846). Het orgel
is gebouwd door W. Koulen (1851-'52; gerestaureerd 1971). De gebrandschilderde
ramen zijn van F. Nicolas & Zn. (1903-'06).
Op het kerkhof staan diverse oude stenen grafkruisen (1608-1765) en een bronzen
H. Hartbeeld van A. Falise (1925). De pastorie (Klompestraat 9) is een onderkelderd
huis met hardstenen vensteromlijstingen, gebouwd in de tweede helft van de 18de
eeuw.
De St.-Brigidakapel (Pley 9), gesticht in 1772 voor de beschermheilige tegen de
veepest, is een vierkante kapel met afgeronde hoeken en een mansardetentdak. Het
gestukadoorde interieur is voorzien van corinthische pilasters en Lodewijk
XV-decoraties. De in 1963 gerestaureerde kapel bevat een St.-Brigidabeeld van S.
Eymael (1978). Voor de kapel staat de jaarlijks nieuw door de Jonkheid op te richten
Brigida-den.
Het voorm. raadhuis (Dorpsstraat 4) is een dwars op de straat geplaatst
onderkelderd

Noorbeek, Woonhuis Dorpstraat 25

huis uit de eerste helft van de 19de eeuw met hardstenen vensteromlijstingen en een
kleine dakruiter. Het is van circa 1950 tot 1982 als raadhuis in gebruik geweest.
Vlakbij staan het paviljoen ‘Berggalm’ (Paviljoenstraat 1) uit 1933 en het
verenigingsgebouw ‘Jonge Wacht’ (Dorpsstraat 15) uit 1938, beide uitgevoerd in
traditionalistische vormen naar ontwerp van M. Gubbels. Het Wilhelminamonument
(bij Pley 5) werd in 1923 opgericht ter ere van het 25-jarig regeringsjubileum van
koningin Wilhelmina. Het hardstenen monument met halfrond fronton wordt bekroond
door een bronzen portretbuste.
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Woonhuizen. Het Curenhuis (Dorpsstraat 11) is een fors onderkelderd herenhuis
met segmentboogvensters van Naamse steen en ovale zolderlichten. Het werd in
1770 gebouwd naar ontwerp van Giles Gulp als pastorie voor de paters jezuïeten uit
Maastricht die het patronaatsrecht van de parochiekerk bezaten. Inwendig bevindt
zich een bordestrap uit de bouwtijd. Vergelijkbaar van opzet zijn de herenhuizen
Pley 2 (1785) en Klompestraat 2 (1834). Het laat-18de-eeuwse herenhuis Pley 1-1a
(kap uit circa 1925) wordt geflankeerd door vooruitspringende bouwvolumes, waarvan
die aan de rechterzijde met poortdoorrit. Het in 1911 tot winkel verbouwde linker
bouwdeel bezit een gave pui in late jugendstil-vormen. De door de Gravo-marmorite
Maatschappij te Maastricht vervaardigde puiband in zwart glas draagt het opschrift:
‘J. Huynen van Hoven’. Een vormgeving uit circa 1900 hebben de herenhuizen Pley
5, met oudere kern, en Dorpsstraat 17. Het woonhuis Dorpsstraat 22, met
naastgelegen graanmagazijn, dateert uit 1925 en werd in 1935 met een verdieping
verhoogd naar plannen van M. Gubbels. Van diens hand zijn ook de in
zakelijk-expressionistische vormen uitgevoerde huizen Dorpsstraat 25 (1932) en
Dorpsstraat 16 (circa 1935). Andere huizen in dezelfde stijl zijn Bovenstraat 3 (1937;
ontwerp G.J. Pijls) en Bovenstraat 28 (1938; A.J.N. Boosten).
De St.-Brigidabron (bij Wesch 3) is een overkluisd brongebouw uit 1858 op de
plaats waar de Noor ontspringt. Via een in mergelsteen omlijste rondboogopening
loopt de beek langs een kade met wasplaats.
Boerderijen. In Noorbeek staan veel vakwerkhuizen, die vaak zijn gebouwd met
een agrarische functie. Voorbeelden met een overwegende woonfunctie zijn
Vroelenstraat 4-6, Wesch 1 en Wesch 7, alle gebouwd rond 1800. Midden-19de-eeuws
zijn Bergenhuizen 4 (1834) en het grotere huis Kempestraat 6. De laatste grenst aan
de gelijktijdig gebouwde gesloten vakwerkhoeve Agene Bendl (Kempestraat 2).
Vooral de kleinere hoeven werden vanaf de 18de eeuw in vakwerk gebouwd.
Vroelenstraat 14 is een goed voorbeeld van een gesloten vakwerkhoeve. Van de
18de-eeuwse hoeve St.-Maartensweg 35 is het woongedeelte in baksteen vernieuwd.
Twee evenwijdige vakwerkvleugels heeft de boerderij Martelehofke (Kempestraat
1). Rond 1800 gebouwd zijn de L-vormige vakwerkhoeve Dorpsstraat 29,
Vroelenstraat 9-11 en de langgevel-vakwerkhoeve Vroelenstraat 5. Vergelijkbaar
met de laatstgenoemde is Wesch

Noorbeek, Boerderij Kempestraat 6
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4, waarvan de gedeeltelijk op schoren rustende kaasdroogzolder opvalt. Opmerkelijk
is ook de T-vormige plattegrond van de vakwerkhoeve Wesch 3. De belangrijkste
boerderijen werden in baksteen opgetrokken en voorzien van vensteromlijstingen in
Naamse steen. De sterk gerestaureerde gesloten hoeven Klompestraat 1-3 en 5-7
gaan in opzet terug tot de 17de eeuw. Gaver bewaard zijn twee gesloten hoeven aan
de Onderstraat. De Mariahoeve (Onderstraat 12) werd mogelijk gebouwd als laathof
van het Akense Munsterstift. De wagenpoorten zijn gedateerd ‘1772’ en ‘1775’. Het
woongedeelte is in 1879 vernieuwd. Van de gesloten hoeve Onderstraat 10 dateert
het onderkelderde woonhuis uit 1788 en de inrijpoort uit 1837.
Ook in het buitengebied van Noorbeek bevinden zich dergelijke forse gesloten
hoeven. Op de grens met België zijn dit de 18de-eeuwse hoeven Ulvend 1 (1771) en
Ulvend 3 (schuur uit 1867). De in 1538 voor het eerst vermelde Hoeve de Peul
(Vroelen 29) is gebouwd als laathof. De huidige boerderij is overwegend 18de-eeuws.
In 1835 heeft men de L-vormige Hoeve de Kleine Peul (Vroelen 30) afgesplitst.
Voorbeelden van vroeg-19de-eeuwse gesloten hoeven zijn Bergenhuizen 12, met
een schuurpoort uit 1802 en een verlenging uit 1856, en Pley 4, voorzien van de
dateringen ‘1823’ en ‘1827’.
Hoogcruts. Gehucht ten oosten van Noorbeek, ontstaan bij het voorm.
sepulchrijnenklooster ‘Hoog Cruts’ (Hoogcruts 9). Dit klooster verrees in 1496 bij
een in 1428 voor het eerst vermelde H. Kruiskapel. Na een brand in 1579 volgde
herbouw in 1603. Het huidige U-vormige kloostergebouw dateert echter van een
bouwcampagne in 1729-'41. De zuidvleugel bevat de in 1785 toegevoegde kapel.
Na de opheffing van het klooster in 1798 heeft men de oostvleugel verbouwd tot
landhuis en de kapel tot schuur. De in 1870 bij brand aangerichte schade werd hersteld
in 1873 (landhuis) en 1879 (kapel). In 1979 werd het pand echter opnieuw door brand
geteisterd. De met vensteromlijstingen in Naamse steen uitgevoerde noordvleugel
heeft het best zijn 18de-eeuwse karakter bewaard. De op deze vleugel aansluitende
U-vormige kloosterhoeve is voorzien van de jaartalstenen ‘1669’, ‘1713’ en ‘1717’.
Uit de tweede helft van de 18de eeuw dateert het voorm. tolhuis (Schilberg 11) met
hardstenen deuromlijsting en bolkozijnen. In oorsprong 18de-eeuwse zijn de
gedeeltelijk in vakwerk uitgevoerde boerderijen Schilberg 13-15 en Schilberg 36-38.
De gesloten hoeve Hoogcruts 10 is getuige een tijdvers gebouwd in 1835. Aan de
kruising van Maastrichterweg en Schilbergerweg staan een 19de-eeuwse gietijzeren
wegwijzer, een overdekte zwingelput (vernieuwd 1922) en een wegkapel (1946).

Nunhem
(gemeente Haelen)
Dorp aan Haelense Beek, voor het eerst vermeld in 1224. In de middeleeuwen
ontstonden hier een kasteel en een kerk. In de loop van de 20ste eeuw trad er
verdichting van de dorpskern op en nam de bebouwing langs de weg naar Buggenum
toe.
De R.K. St.-Servatiuskerk (Kerkstraat 18) is een eenbeukige kerk met driezijdig
gesloten koor en een ongelede toren. In de 14de eeuw verrees de lage mergelstenen
toren, die mogelijk in de 18de eeuw is verhoogd. De huidige neogotische kerk kwam
in 1893 tot stand naar plannen van J.J.H. van Groenendael. De toren wordt sindsdien
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geflankeerd door een traptoren en een doopkapel. De toren is in 1924 gerestaureerd.
Na de aardbeving van 1992 is de kerk gerestaureerd. Tot de inventaris behoren enkele
laat-gotische heiligenbeelden en een Annatrits, een hardstenen doopvont (17de eeuw)
en gebrandschilderde vensters (J. Adams; 1952). Op het ommuurde kerkhof bevinden
zich een grafkruis uit 1664 en de zerk voor J. van Groenendael († 1912).
Het voorm. klooster Maria Schoot (Voort 6) van de zusters van de O.L. Vrouwe
van Ommel heeft een L-vormig gepleisterd hoofdgebouw uit 1735. De binnenplaats
van de aansluitende hoeve is toegankelijk via een 18de-eeuws poortpaviljoen met
fronton.
Het voorm. raadhuis (Kerkstraat 7-11) is een eenlaagspand uit 1930, voorzien
van een verhoogd gedeelte met portiek.

Nunhem, St.-Servaaskapel

Het is in 1938 ingrijpend verbouwd naar plannen van M.A. Geelen.
Huis Nunhem (Voort 4) ligt op een oorspronkelijk geheel omgracht terrein. Het
in 1458 voor het eerst vermelde huis werd begin 18de eeuw vervangen door
nieuwbouw. Het huidige aanzien wordt bepaald door een verbouwing in 1778, waarbij
aan weerszijden van de ingang een hoektoren verrees. Het huis is in 1947 uitgebrand
en in 1999 hersteld. De bouwhuizen aan weerszijden van het voorplein zijn ook
18de-eeuws. De wit geschilderde nederhof stamt uit 1710, maar is later ingrijpend
gewijzigd.
De boerderij ‘Strikkenhof’ (Burg. Peetersstraat 41-43) is een grote gesloten hoeve
uit de 18de eeuw, waarvan de voorganger reeds vóór 1500 wordt vermeld als hoeve
‘Ter Beeten’. Het woongedeelte is in de 19de eeuw uitgebreid. Een achtzijdig torentje
(18de eeuw) vormt de afsluiting van de tuinmuur.
Van de steenfabriek Corubona (Napoleonsweg 128), gesticht in 1912, resteert
uit de beginperiode nog de schoorsteen op vierkant basement. Rond 1950 is de fabriek
gemoderniseerd.
De St.-Servaaskapel (bij Servaasweg 46) bevindt zich bij een heuvel en een oude
bron. Deze wit geschilderde, driezijdig gesloten kapel met dakruiter en groot venster
met sierspant werd in 1892 gebouwd naar ontwerp van J. van Groenendael en J.
Franssen op de plaats van een oudere kapel. In 1916-'17 kwam aan de apsiszijde
boven de bron een natuurstenen overkapping tot stand, voorzien van een reliëf met
een voorstelling van St.- Servaas. In 1971-'72 en in 1994 vonden restauraties plaats.
Verder bevinden zich op het terrein een overdekt bakstenen buitenaltaar met beelden
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(circa 1960). Het beeld van St.-Servaas is vervaardigd door T. Bertjens (1994).
Overige wegkapellen. De St.-Jobskapel (Voort 7) is een kleine, rijk uitgevoerde,
neogotische kapel uit 1886, gebouwd in opdracht van J. Franssen en gerestaureerd
in 1974. De in neorenaissance-stijl uitgevoerde Mariakapel (bij Servaasweg 4), met
hardstenen zuilen voorzien van Corinthische kapitelen, heeft het uiterlijk van een
zeszijdig tempeltje. De uit 1920 daterende kapel werd geschonken door H. van
Groenendael. Het marmeren Mariabeeld is vervaardigd door G. van de Bossche.

Nuth
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen aan de zuidwestzijde van de Geleenbeek tegen
de noordflank van het plateau van Schimmert. Nuth behoorde eerst tot het Land van
Valkenburg maar werd in 1626 een zelfstandige heerlijkheid. De dorpskern rondom
de kerk kreeg in de 19de eeuw uitlopers langs de Valkenburgerweg en de Stationstraat,
aan het einde waarvan het dorp in 1896 een station kreeg aan de spoorlijn
Sittard-Heerlen. Als gevolg van de opkomende mijnbouw ontstond vanaf begin 20ste
eeuw een sterke groei. De uitbreiding vond plaats nabij de Bavostraat en nabij het
station. Na de Tweede Wereldoorlog is Nuth aan de zuidzijde verder uitgebreid en
is aan de noordzijde een groot industrieterrein tot stand gekomen.
De R.K. St.-Bavokerk (Dorpstraat ong.) is een eenbeukige kruiskerk met lage
zijbeuken, transept en rond gesloten koor met omgang, een vieringkoepel en een
ongelede toren met knobbelspits. Ter vervanging van een mogelijk 12de-eeuwse
voorganger kwam in 1763 een nieuw schip met toren tot stand naar ontwerp van
Laurenz Mefferdatis uit Aken. Het oude koor werd in 1840 vernieuwd. In 1922-'24
bouwde men naar ontwerp van N. Ramakers het huidige koor, het transept met lage
vieringkoepel en de zijbeuken van het schip. Inwendig wordt het schip gedekt door
kruisribgewelven. Tot de inventaris behoren een romaans doopvont (circa 1200) een
preekstoel in Lodewijk XV-stijl met afbeeldingen van evangelisten en twee
herenbanken in Lodewijk XV-stijl (alle circa 1770). Het rond 1770 gebouwde orgel
is bij restauraties in 1899, 1943 en 1980 grotendeels vernieuwd en uitgebreid.
De pastorie (Stationstraat 191) is een tweelaags middenganghuis uit 1774 met op
het voorplein een haaks geplaatst eenlaags dienstgebouw.
De voorm. openbare lagere school (Dorpstraat 83) werd in 1852 gevestigd in een
tweelaags pand met schilddak en diende vanaf 1894 lange tijd als raadhuis.
Huis De Dael (Daelderpad 1), voorheen ‘Oelsbroeck’, is een omgracht U-vormig
complex met speklagen en een poortgebouw met torenvormig verhoogd
middelgedeelte. Het in de 17de eeuw met trapgevels gebouwde huis vertoont
18de-eeuwse wijzigingen, zoals de in- en uitgezwenkte gevel uit 1734 van de stal.
In 1950 is een vleugel aan het complex toegevoegd. Het interieur heeft enkele
betimmeringen en een schouw in Lodewijk XV-stijl.
Woonhuizen. Het in 1904 gebouwde Huis Crombach (Stationstraat 293) is een
tweelaags middenganghuis met een tot puntgevel opgetrokken middenrisaliet. Onder
invloed van de zich snel ontwikkelende mijnindustrie ontstond relatief grootschalige
woningbouw voor arbeiders. Voor de Woningvereniging Nuth kwam in 1914-'15 op
basis van een ontwerp van J. Stuyt (in dienst van ‘Ons Limburg’) de woninggroep
Nieuwdorp aan de Bavostraat en Barbarastraat tot stand volgens de tuinstadgedachte
en met diverse woningtypen. In 1919 liet de Bouwvereniging
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Nuth, Woningcomplex Nuinhof (1992)

Nuth Vooruit naar plannen van N.J. van Tiene nabij de mijnspoorweg het
woningcomplex Nuinhof bouwen aan de Nuinhofstraat, Parallelstraat, Spoorstraat
en Tiendstraat. Alle woningtypen hebben op consoles rustende dakoverstekken en
gepleisterde topgevels. In 1947 zijn naar ontwerp van A. Knipschild enkele
hoekwoningen in aangepaste stijl toegevoegd. De villa Antigone (Stationstraat 30)
is in 1917 voor huisarts L.S. Mekel gebouwd met ‘Um 1800’-details naar ontwerp
van J.J. Drummen. Verschillende woonhuizen tonen door het expressionisme
beïnvloede vormen, zoals Valkenburgerweg 75 (1924), een tweelaags diep huis met
mansardedak, en het vrijstaande tweelaags huis Valkenburgerweg 45 (1926). De
laatste werd gebouwd in opdracht van burgemeester H.J. Starmans naar ontwerp van
J. Wielders, die ook de wijziging van de entree (1934) ontwierp. Verder de dubbele
woonhuizen Burg. Cremerstraat 15-17 (1931), Wilhelminastraat 4-6 (1932; ontwerp
J. Zander), het dubbele herenhuis Burg. Cremerstraat 16-18 (1934; J. Zander), Burg.
Cremerstraat 26 (1935), Valkenburgerweg 12-14 (1936) en de vrijstaande villa
Pastorijstraat 6 (1937; J. Zander). De windmolen (bij Bergerweg 1) is een bergmolen
met ronde stenen romp en een met dakleer bekleed dak. De van 1882 daterende
korenmolen is in 1955-'57 en in 1993 gerestaureerd. Een gedeelte van de berg is
vervangen door een bakstenen keermuur.
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Terstraten bij Nuth, Boerderij Terstraten 3

Boerderijen. In Nuth staan enkele hoeven met een 18de-eeuws kern, zoals de
deels in vakwerk uitgevoerde U-vormige hoeve Dorpstraat 49 en de gesloten hoeve
Molenveld 6 uit 1767 (jaartalankers). Verder de boerderij Dorpstraat 61, met de
jaartalstenen ‘1790’ en ‘1795’ en een later gepleisterde voorgevel met omlijste ingang,
en de gesloten hoeve Stationstraat 312, met vakwerkgedeelten uit 1750 en bouwdelen
uit 1840. De gesloten hoeve Molenveld 20 uit 1804 (jaartalsteen) is deels in vakwerk
uitgevoerd. In de directe omgeving van de dorpskern bevinden zich ook interessante
boerderijen. De wit geschilderde gesloten herenhoeve Nierhoven 11 heeft 17de- en
18de-eeuwse bouwdelen, waaronder een tweelaags woongedeelte met de jaartalankers
‘1679’ en een poortgebouw met koepeldak. De gedeeltelijk wit geschilderde en deels
met mergelstenen speklagen uitgevoerde L-vormige hoeve Kamp 1-2 heeft
18de-eeuwse (sluitstenen 1786) en 19de-eeuwse bouwdelen. De gedeeltelijk in
vakwerk uitgevoerde gesloten hoeve Kamp 3 is gedateerd 1790. De gesloten hoeve
Hellebroek 30 omvat een schuur uit 1785 en 19de-eeuwse bouwdelen. Uit de 19de
eeuw dateren de boerderij Hellebroek 32 (1820) en de gesloten hoeve Voorsterstraat
29 (tweede helft 19de eeuw).
Kasteel Reymersbeek (Reijmersbekerweg 28-30), gelegen ten noorden van de
dorpskern, is een in mergel opgetrokken, deels onderkelderd tweelaags gebouw met
een achtzijdige hoektoren voorzien van een spits met ui-vormige bekroning. Hoewel
in 1356 al sprake is van een heer van Reymersbeek, dateert het kasteel uit de 16de
eeuw. Uit die tijd resteert een gedeelte van de hoektoren. In de 17de en 18de eeuw
hebben meer en minder ingrijpende verbouwingen plaatsgehad. Het interieur bevat
onder meer een vertrek in Lodewijk XVI-stijl.
Het voorplein wordt grotendeels omsloten door de U-vormige kasteelhoeve met
in de lage voorvleugel een vierkante, verhoogde middenpoort met ingesnoerd tentdak.
Het poortgebouw is midden-17de-eeuws, de hoeve draagt het jaartal 1705.
Vaesrade. Dit wegdorp ten noordoosten van Nuth is ontstaan in de late
middeleeuwen tegen de zuidflank van het plateau van Doenrade. Na de Tweede
Wereldoorlog is het in oostelijk richting gegroeid. Boerderijen. De wit geschilderde
gesloten hoeve Rozenstraat 1 dateert uit 1798 (sluitsteen). De forse hoeve Vaesrade
62-64 uit circa 1850 heeft een tweelaags woonhuis met fronton en aan weerszijden
een inrijpoort naar de binnenhof. Interessant zijn verder de gesloten hoeve ‘Naanhof’
(Naanhofsweg 3-5) met bouwdelen uit 1858 (jaartalsteen) en 1889, en de kleine
hoeve Vaesrade 78 uit circa 1900. De St.-Servatiuskerk Servatiusstraat 10 is een
kruiskerk voorzien van zijkapellen, een koor met straalkapellen en een terzijde
geplaatste toren met spits. De kerk kwam in 1929-'30 tot stand in expressionistische
vormen naar ontwerp van Nic. Ramakers ter vervanging van een voorganger met
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bouwdelen uit 1596. Tot de inventaris behoren enkele kerkbanken en een hardstenen
doopvont uit de eerste helft van de

Terstraten bij Nuth, Boerderij Driesschenweg 2

19de eeuw en kerkbanken en twee biechtstoelen uit de bouwtijd. De gebrandschilderde
ramen zijn van G. Tielens (circa 1930). De vrijstaande woonhuizen Vaesrade 23 en
Hommert 2 dateren uit circa 1935 en vertonen zakelijk-expressionistische invloeden.
Ten westen van Vaesrade ligt de voorm. watermolen ‘Kathagermolen’ aan de
Geleenbeek (Kathagen 1). Deze werd rond 1800 gebouwd als korenmolen bij een
boerderijcomplex. In 1890 heeft men het middenslagrad vervangen door een turbine.
Hunnecum. Gehucht ten zuidwesten van Nuth. Interessante aaneengesloten
boerderijen met binnenplaats zijn Hunnecum 6 uit 1797 (sluitsteen), met wit
geschilderde mergelstenen topgevel, en Hunnecum 4 en 7 uit de 19de eeuw. De wit
geschilderde gesloten hoeve Hunnecum 17 heeft een 18de-eeuwse kern. De gesloten
hoeve Hunnecum 1 is voorzien van mergel speklagen en empire-vensters. De
poortsluitsteen is gedateerd 1824. Aan de binnenplaats is vakwerkbouw zichtbaar.
Het rond 1922 geplaatste trafohuisje (bij Hunnecum 12) vertoont
zakelijk-expressionistische invloeden.
Terstraten. Dit wegdorp ten westen van Nuth is een beschermd dorpsgezicht met
verschillende interessante hoeven, die veelal een 18de-eeuwse oorsprong hebben.
Voorbeelden van U-vormige hoeven zijn de vakwerkboerderij Terstraten 3 en de
mergelstenen boerderij Terstraten 1-2 met vakwerkgedeelten en een in- en
uitgezwenkte gevel uit 1710 (jaartalsteen). Voorbeelden van
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gesloten hoeven zijn Terstraten 8-9 uit 1714 (gevelsteen) en de wit geschilderde,
deels in mergel opgetrokken Driesschenweg 2 met aangebouwde vakwerkschuur en
jaartalsteen ‘1739’. Andere voorbeelden zijn de deels in vakwerk uitgevoerde hoeven
Branterweg 20-22 (1770) en Branterweg 16-18, de forse hoeve Nieuwhuis
(Maastrichterweg 12-14; 1794) met bakstenen speklagen, de deels in vakwerk
uitgevoerde hoeve Terstraten 4 en de hoeve Terstraten 11-12 met vakwerkgedeelten,
speklagen en een poortsluitsteen gedateerd 1810.
Grijzegrubben. Wegdorp ten westen van Nuth. Aardige gesloten hoeven zijn
Berger Verbindingsweg 26 (circa 1860), Berger Verbindingsweg 6-8 (eind 19de
eeuw) en Grijzegrubben 94-95 (1893). Bij de laatste boerderij staat midden op de
weg de recht gesloten Mariakapel uit 1945. Het dubbele woonhuis Grijzegrubben
4-6 werd in 1933 gebouwd naar een ontwerp met zakelijk-expressionistische vormen
van J. Zander.

Obbicht
(gemeente Sittard-Geleen)
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen en voorheen Bicht geheten. Bij een zware
overstroming in het midden van de 17de eeuw ging het dorp geheel verloren, inclusief
de middeleeuwse kerk. Rond de in 1688 nieuw gebouwde kerk ontstond een nieuwe
nederzetting. In 1825 werd Obbicht getroffen door een grote dorpsbrand. De
bebouwing ontwikkelde zich langs twee elkaar kruisende wegen en is later verdicht.
Huis Obbicht (Kasteelweg 21). Dit omgrachte huis in Lodewijk XVI-stijl werd
in 1778-'80 gebouwd naar ontwerp van de Luikse architect Jacques Barthélémy
Renoz voor Antoine Guillaume de Paludé. Het verving een in 1710 door brand
verwoest kasteel. Het
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huidige huis brandde in 1954 uit en werd in 1974-'88 gerestaureerd. Het heeft een
souterrain, twee bouwlagen en een mansardedak voorzien van een achtzijdige
klokkentoren met helmkap. Voor en achter bevindt zich een driezijdig uitgebouwde
middenpartij met hardstenen stoep. Het interieur bevat onder meer een achtzijdige
hal met ionische pilasters, in schelpnissen geplaatste, gestukadoorde beelden
voorstellende Minerva en Mars en een plafondschildering met een eigentijdse
schildering naar ontwerp van H.H.J. Kurvers.
De bouwhuizen aan weerszijden van het voorplein zijn beide na restauratie als
woonhuis in gebruik genomen. Het linker bouwhuis is na de verwoesting in 1942
hersteld. Het rechter bouwhuis heeft een mansardedak en inwendig een bakoven en
een gewelfd gemetseld plafond. Het met een centrale as symmetrisch opgezette
kasteelpark bestaat uit drie achter elkaar gelegen omgrachte eilanden. De westelijke
twee zijn waarschijnlijk 16de-eeuws of ouder. Het oostelijke is in de tweede helft
van de 18de eeuw aangelegd. Op het westelijke eiland ligt het hoofdgebouw met
bijgebouwen uit 1780. Het middeneiland toont restanten van een 19de-eeuwse aanleg
in landschapsstijl en het oostelijke eiland heeft een padenkruis. In de periode 1981-'88
zijn de waterpartijen en de parkaanleg hersteld onder leiding van de
Heidemaatschappij. Resten van het oude kasteel, dat na verwoesting door de
Spanjaarden in 1570 door Philip de Bentinck was herbouwd, bevinden zich in het
park achter het huis.
De uit circa 1780 daterende kasteelhoeve (Kasteelweg 25) is voorzien van poorten vensteromlijstingen in hardsteen en heeft een gepleisterd voorhuis. Oorspronkelijk
was het een tiendschuur, die rond 1925 tot boerderij is verbouwd.
De kerktoren van de verdwenen St. Willibrorduskerk (Ecrevissestraat ong.) werd
in 1828 gebouwd naar ontwerp van N. Dukers. In 1903 heeft men de toren met een
derde geleding verhoogd, beklampt en voorzien van een nieuwe ingesnoerde
naaldspits. Na de restauratie in 1985 is de toren ingericht als gedachteniskapel. Een
gedenksteen in de voet van de toren memoreert de grote dorpsbrand van 1825 en het
herstel in 1828. De bijbehorende kerk, in 1903 gebouwd als vervanging van de kerk
uit 1828, is in 1985 afgebroken.
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De R.K. St.-Willibrorduskerk (St.-Willibrorduslaan ong.), een moderne
breukstenen zaalkerk met vrijstaande bakstenen klokkentoren, is gebouwd in 1967-'68
naar ontwerp van Th.L. Oberndorf.
Woonhuizen. Het rond 1880 gebouwde huis Oude Raadhuisstraat 18 is voorzien
van gestukadoorde venster- en deuromlijstingen en gebosseerde en gecanneleerde
hoekpilasters. Van het in 1881 opgetrokken gepleisterde herenhuis Maasstraat 26
is de met decoratief eclectisch stucwerk versierde voorgevel gedateerd ‘1906’.
Mogelijk rond 1914 bouwde Z. Frenken het pand Bornerweg 10 als woonhuis met
café.
De brug over het Julianakanaal (Brugstraat ong.) is een in 1934 naar ontwerp van
Rijkswaterstaat gebouwde geklonken stalen boogbrug met vakwerkconstructie.

Ohé
(gemeente Maasbracht)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen op een eiland in de Maas. De betekenis van het
oude woord ‘Oë’ duidt op een vruchtbaar stuk (klei)grond aan de rivier. Ohé viel
samen met Laak onder het Gelderse Overkwartier, behoorde vervolgens tot het ambt
Montfort en werd in 1624 een zelfstandige heerlijkheid. De plaats lag nogal geïsoleerd.
Pas in 1882 kwam er een brug over de Oude Maas en na 1935 over het Julianakanaal.
Na de Tweede Wereldoorlog is de lintbebouwing van Ohé in westelijke richting
uitgebreid.
De R.K.O.L.-Vrouwe Geboortekerk (Kerkstraat 4) is een driebeukige
kruisbasiliek met halfronde koorapsis en een achtzijdige vieringtoren, bekroond door
een spits met frontalen. Deze neoromaanse kerk werd in 1865-'67 gebouwd naar
ontwerp van A.C. Bolsius. Grote roosvensters sieren de westgevel en de
transeptgevels. De oorlogsschade van 1944 werd in 1946 hersteld. De in 1994-'95
gerestaureerde kerk bevat een 14de-eeuws hardstenen doopvont.

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

283

Ohé, R.K.O.L.-Vrouwe Geboortekerk

Op het ommuurde kerkhof staat een beeld van St. Michaël (circa 1920) en nabij
de kerk een H. Hartbeeld op basement met engelen (1930) en een beeld van Moeder
Magdalena Daemen (1933). De voorm. pastorie (Kerkstraat 4), gebouwd rond 1885
in sobere neorenaissance-stijl, is verbouwd in 1909.
Het voorm. raadhuis (Raadhuisstraat 2) is een U-vormig complex. In 1851 verrees
een school met onderwijzerswoning (Kerkstraat 1-3). De woning werd in 1877-'78
verhoogd en voorzien van het opschrift ‘Ohé en Laak’. Aan de achterzijde van de
speelplaats bouwde men toen een bescheiden raadhuis.
Huis Hasselholt (Burg. Minkenberglaan 9), ook wel ‘Het Goedje’ genoemd, is
een nu ommuurd maar oorspronkelijk omgracht adellijk huis. Het tweelaags
hoofdgebouw is voorzien van mergelstenen trapgevels met overhoekse pinakels en
laat-gotische korfboognissen. Een gevelsteen met het alliantiewapen van de families
In der Horst-Hillen geeft de vermoedelijke bouwdatum: 1548. De bakstenen
langsgevel werd in 1651 vernieuwd. Het zadeldak loopt door over een lagere uitbouw,
die inwendig is voorzien van een netgewelf. De achtzijdige toren met spits aan de
noordzijde is toegevoegd bij de restauratie in 1972 op basis van aangetroffen
bouwsporen. De lange haakse noordvleugel werd blijkens de jaartalankers van de
trapgevel toegevoegd in 1629. De binnenplaatszijde is in vakwerk uitgevoerd. Het
interieur bevat een schouw met kariatiden (begin 17de

Ohé, Huis Hasselholt

eeuw) en een schoorsteenmantel met stucwerk (1777).
De boerderij ‘Huize Geno’ (Prior Gielenstraat 1-3) is een wit gesausde gesloten
hoeve. Blijkens gevelstenen dateert het woonhuis uit 1788 en de schuur uit 1780. De
stallen zijn in 1937 gebouwd naar ontwerp van J.H.J. Kayser.
Laak. Dit lintdorp langs de Maas, gelegen ten noordwesten van Ohé, vormde
vroeger met Ohé één heerlijkheid. Het Witte Huis (St.-Annastraat 2) heeft een hoog
18de-eeuws voorhuis en een wat lager achterhuis. Door de 19de-eeuwse U-vormige
bedrijfsvleugels heeft het huis een boerderijachtig voorkomen. Aardige woonhuizen
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zijn St.-Annastraat 5, dat blijkens een gevelsteen uit 1800 dateert, en het rond 1890
in eenvoudige neorenaissance-stijl gebouwde huis St.-Annastraat 10. De neogotische
St.-Annakapel (St.-Annastraat 1) werd gebouwd in 1896 naar ontwerp van N. van
der Schuit.

Oirsbeek
(gemeente Schinnen)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen op het plateau van Doenrade als een
ontginningsnederzetting bij een kleine beek. De lintbebouwing had een kleine
dorpskern bij de dries en de kerk. Na de Tweede Wereldoorlog is Oirsbeek aan de
zuidwestzijde uitgebreid.
De R.K. St.-Lambertuskerk (Raadhuisstraat 8) is een tweebeukige kerk voorzien
van een rond gesloten koor met crypte en een zware ongelede toren met ingesnoerde
peervormige spits. De met mergelstenen speklagen uitgevoerde toren stamt van 1514
en kreeg in de 18de eeuw de huidige spits. Tegen de toren staat de St.-Jozefkapel.
De eveneens van mergelstenen speklagen voorziene kerk kwam in 1953 tot stand
naar ontwerp van F.P.J. Peutz ter vervanging van een voorganger uit 1830. Enkele
restanten van een 12de-eeuwse voorganger zijn in de westelijke schipwand behouden
gebleven.
Het interieur wordt gedekt door een tongewelf over de hoofdbeuk. Tot de inventaris
behoren een beeld van Maria op de maansikkel (eind 15de eeuw), enkele 18de-eeuwse
altaren, een herenbank met het wapen van de familie De Limpens (1871) en
kruiswegstaties uit het atelier van W. Houtermans (1883). Het door J. Binvignat in
1828 voor de St.-Lambertuskerk te Kerkrade gebouwde orgel staat sinds 1841 in
Oirsbeek (1954 gerestaureerd en uitgebreid). In de kerk staan enkele 17de- en
18de-eeuwse hardstenen grafkruisen. Tegen de westelijke torenmuur bevindt zich
een grafmonument voor F.J. de Limpens († 1840) en zijn zuster M.C. de Limpens
(† 1842). Verder is er een door Ch. Vos vervaardigd monument (1968) ter herinnering
aan mr. E. de Limpens († 1886).
De pastorie (Raadhuisstraat 10) en de voorm. kapelanie (Grachtstraat 16),
respectievelijk gebouwd in de tweede helft van de 18de eeuw en de eerste helft van
de 19de eeuw, zijn tweelaags middenganghuizen
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met hardstenen segmentboogvensters.
Het voorm. raadhuis (Raadhuisstraat 19), een tweelaags dwars pand in
traditionalistische vormen, is in 1938 gebouwd naar ontwerp van W. Schelberg ter
vervanging van een voorganger uit 1837.
Boerderijen. De gesloten hoeve Dorpstraat 1-3 is voorzien van de jaartalankers
‘1669’ en een in de 19de eeuw gepleisterde voorgevel met rondboogpoort. Deels in
vakwerk uitgevoerde U-vormige hoeven zijn Dorpsstraat 31-35, met een kern uit
1771, en Provincialeweg Zuid 39, dat mogelijk een laat-18de-eeuwse oorsprong
heeft. Voorbeelden van gesloten hoeven zijn de deels gepleisterde boerderij
Hagendoornweg 7 uit 1796 (sluitsteen) en de wit geschilderde boerderij Grachtstraat
1 uit de eerste helft van de 19de eeuw. Beide hebben een tweelaags woongedeelte
met hardstenen vensteromlijstingen. De U-vormige hoeve Beukenberg 52, eveneens
met tweelaags woongedeelte, kreeg het huidige gepleisterde aanzien met eclectische
details in 1883, maar heeft een oudere kern.
Woonhuizen. Het van 1859 daterende tweelaags middenganghuis Grachtstraat
7-9 heeft een hardstenen ingangsomlijsting en een deur met ovale paneelvulling en
hoekwaaiers. Het rijzige tweelaags huis Dorpstraat 5 (circa 1900) is voorzien van
een neorenaissance-trapgevel. Het tweelaags woon- en winkelpand Raadhuisstraat
9 (1911) en het door J. Lemmens ontworpen huis Provincialeweg Zuid 67 (1922)
bestaan uit twee haakse bouwdelen. Zakelijk-expressionistische elementen

Oirsbeek, Raadhuis

vertonen de woonhuizen Putstraat 11-13 (1931-'33) naar ontwerp van C. de Smet
en Provincialeweg Zuid 38 (1933) naar plannen van L. Fiddelers.
De windmolen ‘Janssenmolen’ (Molenweg 4) is een bergmolen met ronde
bakstenen romp en een met dakleer bekleed dak. Deze in 1883 voor molenaar J.
Lammeritz gebouwde korenmolen is gerestaureerd in de jaren zeventig van de 20ste
eeuw door de firma Gebr. Adriaens en opnieuw eind jaren tachtig.
De Mariakapel (Boompjesweg ong.) dateert uit 1944-'46 en bestaat uit een
mergelstenen grotvormige gebogen wand met daarin een koepelvormige kapel. Het
beeld van O.L. Vrouwe van Fatima is door Ch. Vos vervaardigd.

Oost-Maarland
(gemeente Eijsden)
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Dorp, ontstaan in de middeleeuwen in het dal van de Maas en bestaande uit twee
bebouwingskernen. Het rondom het kasteel Oost gelegen gebied behoorde tot het
Land van Daelhem, werd in 1633 tot een zelfstandige heerlijkheid verheven en kwam
in 1761 in het bezit van de heren van Eijsden. Maarland is ontstaan nabij een vroenhof.
In de 19de eeuw zijn beide kernen naar elkaar toe gegroeid.
Kasteel Oost (Kasteellaan 1) wordt voor het eerst vermeld in 1364. De kern van
het huidige gebouw wordt gevormd door een rechthoekige breukstenen woontoren
uit de 13de of 14de eeuw. In 1548 werd de woontoren verlengd en met een tweede
beuk verdubbeld. Tevens verrees toen een achtkantige mergelstenen toren met
laat-gotisch boogfries en hardstenen ingang. De heer van Hoensbroeck liet in 1674
de westgevel vernieuwen en verhogen. In 1761 kwam het kasteel in bezit van de
familie De Geloes, die de oostgevel liet vernieuwen en het geheel in 1848 onder één
nieuwe kap bracht. Een tweede ingrijpende verbouwing volgde in 1958 voor en door
J.M. Roosenburg.
De R.K. St.-Jozefkerk (St.-Jozefstraat 20) is een driebeukige kerk met vijfzijdig
gesloten koor en een forse zadeldaktoren met dakruiter. Deze kerk met neoromaanse
elementen werd in 1927 gebouwd naar ontwerp van C.J.H. en J. Franssen. De kerk
bevat een uit de St.-Lambertuskerk te Maastricht afkomstig Pereboom-orgel (1919).
De glas-in-loodvensters zijn van H. Levigne (circa 1928), de muurschilderingen van
R. Franquinet (1942).
Boerderijen. De grote gesloten hoeve St.-Jozefstraat 60-62 te Maarland is mogelijk
de in 1314 genoemde Schillingshof. De hardstenen inrijpoort heeft gotische
penantfragmenten en basementen, de rest is later vernieuwd. De St.-Agathahoeve
(Catharinastraat 16) te Oost is waarschijnlijk de oude ‘Hof Oost’, een leen van het
Akense Munsterstift. Deze gesloten hoeve heeft een oude kern in de vorm van een
stenen kamer van rond 1500, (vernieuwde) hardstenen vensteromlijstingen en een
vroeg-17de-eeuwse schouw met ionische halfzuilen. Delen van het complex zijn
vernieuwd in 1887, getuige een gevelsteen met het wapen van de familie De Geloes.
In opzet 18de-eeuws is de gesloten hoeve Catharinastraat 15 met mergelstenen
speklagen. Een diep woonhuis heeft de gesloten hoeve St.-Jozefstraat 67 uit 1745.
Rijckholterweg 6-8 is een wit geschilderde gesloten hoeve met een tweede woonhuis
(nr. 6), in gevelstenen gedateerd ‘1765’ en ‘1782’. De gesloten hoeve St.-Jozefstraat
75 dateert uit 1862 en de in 1867 vernieuwde gesloten hoeve St.-Jozefstraat 85 heeft
een vroeg-19de-eeuwse vakwerkschuur. Resten van speklagen vertoont de U-vormige
hoeve Catharinastraat 20-22 die in 1886 en 1889 werd vernieuwd. Rijckholterweg
4 is een gesloten
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hoeve met breed woonhuis, gedateerd in 1895 (poortsluitsteen).

Oostrum
(gemeente Venray)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen aan de Oostrumse Beek. De vondst van een
Mariabeeld in 1350 leidde tot de ontwikkeling van Oostrum als bedevaartplaats. Het
in 1450 gestichte augustinessenklooster Bethlehem werd in 1802 opgeheven en in
1806 gesloopt. Bij de aanleg van de spoorlijn Nijmegen-Venlo in 1882 kwam bij
Oostrum het station van Venray te liggen (1976 vernieuwd).
De R.K.O.L.-Vrouwe Geboortekerk (Mgr. Hanssenstraat 22) bestaat uit een
eenbeukige, driezijdig gesloten kerk met dakruiter en haaks daarop een driebeukige
kruiskerk. Ter vervanging van een mogelijk 13de-eeuwse voorganger kwam rond
1400 de eenbeukige laat-gotische kerk tot stand met de aanzet van een toren. Deze
toren werd afgebouwd bij de kerkrestauratie in 1888 naar plannen van J. Jorna.
Vanwege ruimtegebrek bouwde men in 1935-'36 een door J. Coumans ontworpen
forse driebeukige kruiskerk met sobere neogotische details tegen het oude schip, dat
veranderde in een voorportaal. Het oude koor kreeg de functie van zijkapel. De in
1944 opgelopen oorlogsschade aan de nieuwe kerk werd in 1946 hersteld en in
1952-'53 volgde de restauratie van de oude kerk. De onderbouw van de in 1994
opgeblazen toren werd onder één dak gebracht met het schip en op het dak verrees
de huidige dakruiter.
In het interieur rusten de gotische kruisribgewelven van het oude koor op schalken;
twee ervan zijn voorzien van duivelskoppen, de sluitstenen tonen het Lam Gods en
Madonna met Kind. Tot de inventaris behoren het wellicht 14de-eeuws beeld van
O.L. Vrouwe van Oostrum, een door meester Arnt Beeldensnijder vervaardigde
beeldengroep van twee engelen met Veronicadoek (circa 1480), een beeld van Christus
als Man van Smarten (circa 1480) en een beeld van St. Antonius Abt (begin 16de
eeuw). De in 1935 gebouwde pastorie (Mgr. Hanssenstraat 20) is ontworpen door
J. Coumans.
Het voorm. noviciaat ‘Sint Pascalis’ (Wanssumseweg 12) bestaat uit een kapel
en vier vleugels om een binnenplaats, opgetrokken in 1935 naar plannen van J.
Bekkers. In de tuin van het in 1962 gesloten noviciaat bevindt zich een kleine
Lourdesgrot.
De boerderij ‘Klein Spraland’ (Geijsterseweg 33) is een U-vormig complex
waarvan het woonhuis de jaartalankers ‘1717’ draagt. In de 19de eeuw heeft een
vergroting en ophoging plaatsgevonden.
Woonhuizen. Rond 1910 gebouwd zijn het hoekpand Stationsweg 128, met
neorenaissance-details, en de gepleisterde Villa Josephine (Stationsweg 142), met
hoger opgaand middendeel en jugendstil-details.
Watermolens. De voorm. watermolen Buitenhof 2 is een 19de-eeuws pand met
wagendeur en aangebouwde schuur. Vanwege de bouw van de omringende
nieuwbouwwijk werd de Oostrumse beek verlegd en verdween het waterrad. Ten
noorden van Oostrum ligt de Rosmolen (De Rosmolen 1), een onderslagmolen aan
de Oostrumse Beek. De korenmolen met rieten tentdak is vóór 1667 gebouwd. Bij
de restauratie in 1975 is een nieuw waterrad aangebracht.
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De R.K. begraafplaats ‘Trans Cedron’ (Meijerlaan 1), gesticht in 1909, omvat
ook een processiepark met elf in 1912-'13 gebouwde neogotische

Oostrum, R.K. begraafplaats Trans Cedron annex processiepark

kapellen met kruiswegstaties. Tussen processiepark en begraafplaats staat een
Calvarieberg met aan de voorzijde engelenbeelden en een Piëtabeeld. In de grot
bevindt zich een beeld van de gestorven Christus.
Oirlo. Dit dorp ten zuidoosten van Oostrum ontstond in de 12de eeuw. De R.K.
St.-Gertrudiskerk (Hoofdstraat 23) is een forse driebeukige kerk met driezijdig
gesloten koor en een ongelede toren met ingesnoerde spits. Tegen het
vroeg-15de-eeuwse schip bouwde men midden 15de eeuw een koor. In 1944 werd
de rond 1300 gebouwde toren opgeblazen. Van de kerk bleef enkel het laat-gotische
koor bewaard. Daartegenaan bouwde men in 1950-'51 naar plannen van J.H.J. Kayser
het huidige schip. De forse toren kwam in 1958-'59 gereed. Hierin hangt een door
Albert Hachman gegoten klok (1526). Op de kruisribgewelven van het koor zijn
resten van schilderingen (tweede helft 15de eeuw) zichtbaar. Tot de inventaris behoren
enkele laat-gotische beelden (rond 1500), waaronder twee uit het atelier van de
meester van Elsloo. Het koor bevat een grafzerk voor Joannes Ryckens († 1720). Op
het kerkhof staan enkele 17de- en 18de-eeuwse grafkruisen. Het voorm. zusterklooster
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Ospel, R.K. kerk O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen

‘Maria Regina’ (Hoofdstraat 32) werd in 1933 naar plannen van H. Gerards in
zakelijk-expressionistische stijl gebouwd voor de Zusters van de Goddelijke
Voorzienigheid. De St.-Annakapel (bij Hoofdstraat 50) is een rechthoekige wegkapel
uit 1788 met tuitgevels. De kapel is begin 19de eeuw gepleisterd en in 1994
gerestaureerd.

Ospel
(gemeente Nederweert)
Dorp, ontstaan in de 19de eeuw bij de ontginning van het Ospelse veen na de aanleg
van de Noordervaart (1800-'11). De parochie werd in 1864 gesticht. De bebouwing
heeft zich vooral ontwikkeld langs de dijk van Nederweert naar Meijel. Na de Tweede
Wereldoorlog zijn aan weerszijden hiervan uitbreidingen tot stand gekomen.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen (O.L.-Vrouwestraat 38) is
een driebeukige kruisbasiliek met driezijdig gesloten koor en een toren van vier
geledingen met een door hoektorentjes geflankeerde achtkantige naaldspits. Deze
neogotische kerk werd gebouwd in 1866-'67 naar een op vroeg-gotische vormen
geïnspireerd ontwerp van P.J.H. Cuypers. Kenmerkend zijn de roosvensters in de
eindgevels van het transept en de toren. De in 1944 opgeblazen toren heeft men in
1954 gereconstrueerd. De transeptarmen zijn in 1962-'63 enigszins verlengd. Inwendig
wordt de kerk gedekt door kruisribgewelven, die in 1946-'47 deels zijn hersteld. Toen
is ook het in schoon metselwerk uitgevoerde interieur versoberd en zijn de altaren
vernieuwd. De pastorie (O.L.-Vrouwestraat 53) dateert uit 1864. Op het kerkhof
bevindt zich een opvallend rijk uitgevoerde H. Hartgroep, gemaakt door A.
Verschuuren voor het graf van pastoor H. Caris († 1926).
De kapel van de O.L. Vrouwe van Altijddurende Bijstand (Klaarstraatzijweg
ong.) is een kapel met vijfzijdig gesloten apsis en een kleine geveltoren. Het gebouw
werd in 1893 opgericht als handkracht-zuivelfabriek, werd in 1907 omgebouwd tot
kapel en is in 1985 gerestaureerd.
Windmolens. Het dorp heeft twee bergmolens met ronde stenen romp en een met
dakleer beklede kap, te weten de in 1839-'40 gebouwde korenmolen St. Joseph (bij
Kreijel 15) en de korenmolen De Korenbloem (Korenbloemstraat 3), die in 1869-'70
met bijbehorend molenaarshuis werd gebouwd voor molenaar P.J. Caris. De molens
zijn respectievelijk in 1978-'79 en in 1989-'90 voor het laatst gerestaureerd.
Het voorm. Vincentiushuis te
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Stokershorst (Stokershorst 4), gelegen ten oosten van Ospel, werd in 1899-1900 in
opdracht van de Broeders van de O.L. Vrouwe van Zeven Smarten gebouwd als
jongensgesticht. Na de gedeeltelijke verwoesting in 1944 kwam in 1951 een nieuwe
kapel tot stand. Het gesticht is in 1972 gesloten.
De R.K.H. Geestkerk te Ospeldijk (Moostdijk 10), gelegen ten noordoosten van
Ospel, is een moderne zaalkerk uit 1957-'58 naar ontwerp van P.H. Weegels. Een
deel van het dak boven de entree dient als luifel en rust op de bescheiden klokkentoren.

Ottersum
(gemeente Gennep)
Dorp aan de Niers, ontstaan in de vroege middeleeuwen. De parochie wordt voor
het eerst in 1413 vermeld. Ottersum was onderdeel van de heerlijkheid Gennep, later
van het Land van Kleef en werd in 1815 bij Nederland gevoegd. Op de R.K.
begraafplaats lag de laat-middeleeuwse dorpskerk, die in 1932 werd afgebroken. Tot
1973 was Ottersum een zelfstandige gemeente.
Het voorm. Liefdesgesticht ('t Stepke 5), gebouwd rond 1905 voor de Zusters van
de Goddelijke Voorzienigheid, is een tweelaags pand met neogotische details en een
middenrisaliet met puntgevel.
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Ottersum, Raadhuis

De R.K. St.-Johannes de Doperkerk (St.-Janstraat 13) is een forse driebeukige
pseudobasiliek met recht gesloten koor en een ongelede toren met rijzig tentdak,
gebouwd in 1930-'31 naar plannen van J.H.J. Schoenmakers. De aangebouwde
sacristie draagt de jaartalankers ‘1931’. In de toren hangt een door Jean Petit gegoten
klok (1754). Het interieur bevat een door D. Wildschut vervaardigde
triomfboogschildering (1943). De pastorie (Raadhuisplein 3) is een pand uit circa
1840.
Het voorm. raadhuis (Raadhuisplein 1) is een dwars eenlaagspand met bordes,
hoger opgaande middenpartij en dakruiter, uitgevoerd in 1902 in rijke
neorenaissance-stijl naar ontwerp van A. Korting. Het raadhuis bevatte oorspronkelijk
een veldwachterwoning.
Woonhuizen. Rond 1910 gebouwd zijn het met neorenaissance-details uitgevoerde
woonhuis annex café Raadhuisplein 2 en het woon- en winkelpand Raadhuisplein
4-5, waarvan het materiaalgebruik verwijst naar de jugendstil.
Boerderijen. Op het erf van de rond 1890 gebouwde boerderij St.-Janstraat 22,
met dwars geplaatst voorhuis, staat een waarschijnlijk uit de tweede helft van de
18de eeuw daterende grote schuur met zijlangsdeel. Deze schuur heeft forse
etagegebinten in de vorm van ankerbalkgebinten, waarvan de bovenste eenzijdig
oversteken. St.-Janstraat 1 is een forse boerderij met dwars geplaatst, sober
neoclassicistisch voorhuis, gebouwd rond 1875.
Windmolen ‘De Reus’ (Ottersumseweg 16) is een forse bergmolen met ronde
stenen romp en een met dakleer beklede kap. Oorspronkelijk in 1846-'47 gebouwd
als zaagmolen, heeft men de molen na brand in 1882 herbouwd als korenmolen. De
laatste restauratie heeft in 2001 plaatsgevonden.
De R.K. begraafplaats (bij Raadhuisplein 3) is ontstaan als kerkhof rond de oude
kerk. Belangrijke graftekens zijn het postament met neogotische details voor F.A.H.
van de Loo († 1835) en het graf van de familie Linke, gemaakt door H.A. Euwens
met een geëmailleerd portret van E.J.V. van Aerde († 1895).
Het voorm. kloostercomplex ‘Maria Roepaan’ (Kleefseweg 9), gelegen ten oosten
van Ottersum, werd gebouwd voor de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid uit
Münster en is een goed voorbeeld van een zogeheten ‘Kulturkampf’-klooster. In
1882 betrokken de zusters hier een boerderij met de naam ‘Roepaan’ en begonnen
er een bewaaren handwerkschool voor meisjes. Al snel werden er ook weesmeisjes
ondergebracht en richtte men een pensionaat op. Naast de boerderij kwam in 1897-'99
naar plannen van Th. Jaspers uit Goch (D) een groot dwars schoolhuis met
mansardekap tot stand. De boerderij werd gesloopt bij de grote uitbreiding in
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1908-'09 naar plannen van C.J.H. Franssen, waarbij een U-vormig complex ontstond.
Toen verrezen een vierlaags neogotisch hoekblok (het ‘Herrenhaus’), de daarachter
gelegen schoolvleugel met neogotische kapel en haaks hierop het nieuwe
zusterverblijf. In de op de Nederrijnse late gotiek geïnspireerde kapel bevindt zich
een complete cyclus gebrandschilderde ramen (1895 en 1909-'10) van de hand van
W. Derix uit Goch. Bij het herstel in 1949 van de oorlogsschade uit 1945 werd het
restant van het schoolhuis deels hersteld met platte daken en met nieuwe zijgevels.
Van 1951 tot 1974 heeft het complex dienst gedaan als onderdak voor geestelijk
gehandicapte kinderen, sinds circa 1995 is het in gebruik als locatie voor
bedrijfsevenementen.

Oud-Valkenburg
(gemeente Valkenburg aan de Geul)
Dorp, ontstaan in het dal van de Geul nabij twee kastelen en voor het eerst vermeld
in 1041. In 1087 werd van hieruit het kasteel Valkenburg gesticht. Het oude kasteel
(Genhoes) werd zetel van de heerlijkheid; kasteel Schaloen had deze functie van
1670 tot 1794. Het tussen Gerendal en Schaelsberg gelegen dorp is een beschermd
gezicht.
Kasteel Genhoes of ‘Het Huis’ (Oud-Valkenburg 17) is een omgracht kasteel dat
in 1241 als ‘Alden-Valkenburg’ wordt vermeld. Mogelijk in oorsprong
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Oud-Valkenburg, Kasteel Genhoes

laat-15de-eeuws is de zuidwestelijke vleugel met de gedrongen - bijna vrijstaande vierkante hoektoren. Beide bouwdelen kregen in opdracht van Johan van Strijthagen
tussen 1545 en 1560 hun huidige hoogte gezien het laat-gotische boogfries aan de
dakrand. Rond 1575 werd het kasteel beschadigd. Herstel (van de gordingenkappen)
volgde in 1620 (jaartal op de windvaan). In 1701 kwam het kasteel in handen van
H.G. baron von Thunderfeldt die het in 1749 verkocht aan Leonard Thimus. De kap
van de bakstenen noordvleugel met mergelstenen ingangspoort dateert uit 1748-'49
(d). Het interieur bevat een balustertrap (circa 1700) en een stucplafond en
schoorsteenmantel in Lodewijk XIV-stijl.
De U-vormige nederhof dateert in aanleg uit de 18de eeuw, maar brandde rond
1860 geheel uit. Aan de zuidzijde heeft het een mergelstenen hameipoort met pilasters
en gebogen fronton (circa 1760). Aan de zuidoostzijde bevindt zich het restant van
een bescheiden 19de-eeuwse landschappelijke tuinaanleg met bij de gracht een
eendenhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw.
Kasteel Schaloen (Oud-Valkenburg 3) is een fraai tussen de Geul en een molentak
daarvan gelegen omgracht mergelstenen kasteel. Het oorspronkelijke, in 1381 voor
het eerst vermelde, huis werd in de 15de eeuw in opdracht van de familie Van
Hulsberg herbouwd. Mede door de verwoesting in 1575 is onduidelijk hoeveel hiervan
nog resteert. Herbouw volgde pas in 1656 in opdracht van Johan Reinier Hoen van
Cartiels. Aangenomen wordt dat het oostelijk deel met twee arkeltorentjes laat-gotisch
is (16de eeuw) en dat de westelijke helft uit 1656 dateert. Maximiliaan Hendrick
Hoen liet het huis in 1721 en 1738 wijzigen. Het huidige uiterlijk wordt vooral
bepaald door de restauratie van 1893-'94 in opdracht van A.D.M. de Villers Masbourg
d'Eclaye. Naar ontwerp van P.J.H. Cuypers werden de zuidelijke arkeltoren en de
noordwestelijke hoektoren toegevoegd; tevens ontstonden de op de Franse
Renaissance geïnspireerde vensters en dakerkers. Inwendig bevindt zich een
maniëristische zandstenen hermenschouw (begin 17de eeuw). Een verdere restauratie
volgde in 1956. Momenteel is het kasteel in gebruik als als woning, terwijl de
bijgebouwen dienst doen als hotel-restaurant.
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De forse U-vormige voorhof werd in 1701 gebouwd in opdracht van Gerard Ernest
Hoen en heeft naast een tiendschuur en dienstvleugel een classicistische poortgebouw
met fronton en achtkantig torentje.
De watermolen ‘Schaloensmolen’ of

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

289

Oud-Valkenburg, Kasteel Schaloen (1991)

‘Banaalmolen’ aan de Geul (Oud-Valkenburg 1) werd in 1699-1701 gebouwd als
korenmolen. De noordelijke aanbouw dateert van 1746. In 1924 heeft men het
waterrad vervangen door een verticale Francisturbine. Na restauratie rond 1975 is
bij de molen een heemtuin aangelegd.
De R.K. St.-Johannes de Doperkerk (Oud-Valkenburg 29) is een driebeukige
kerk met driezijdig gesloten koor en een ongelede toren met tentdak. Van het
11de-eeuwse eenbeukige schip resteert mogelijk enig muurwerk. De mergelstenen
toren werd vermoedelijk in de 14de eeuw toegevoegd. In 1660 vernieuwde men de
kap van het schip. Johann Joseph Couven ontwierp in 1757 het nieuwe wit
geschilderde schip met hardstenen vensteromlijstingen en aangebouwde sacristie.
De huidige zijbeuken dateren uit 1830 en circa 1850. De kerk is in 1984 gerestaureerd.
Het interieur wordt gedekt door vlakke gestukadoorde plafonds (schip) en
kruisgewelven (koor). Het hoofdaltaar in rococo-stijl wordt beschouwd als een
werkstuk van het atelier Couven. Tot de inventaris behoren verder een laat-gotische
Anna-trits (circa 1500), een vroeg-17de-eeuwse paneelschildering en een Heilige
Familie (1699) gemaakt door Philip Coclers.
Op het kerkhof staan enkele grafkruisen en -zerken (1637-1744) en een overhuifd
kruisbeeld (19de-eeuw). De mergelstenen pastorie (Oud Valkenburg 25) dateert uit
circa 1830.
De voorm. kluis op de Schaelsberg (Schaelsberg 2) werd in 1688 gesticht door
Gerard Ernest Hoen van Cartiels, heer van Schaloen. In 1690 verrees een kleine
mergelstenen St.-Antoniuskapel met trapgevel, lager driezijdig gesloten koor en een
aangebouwde woning. De laatste kluizenaar vertrok in 1930. In de nabijheid stichtte
pastoor Loomans in

Oud-Valkenburg, Kluis op de Schaelsberg
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1843 een kruisweg, bestaande uit dertien staties van het model ‘ovenkapel’ met nissen
voorzien van litho's achter glas. Ze zijn gegroepeerd om het symbolische graf van
Christus met daarin een houten kist en bovenop een kruis met ‘Arma Christi’. Onder
aan de weg naar kasteel Schaloen bij de brug over de Geul staat een Calvariegroep,
genaamd ‘De drie Beeldjes’. Deze uit circa 1900 stammende kruisigingvoorstelling
wordt geflankeerd door twee kapelletjes uit 1739 met in de nissen beelden van Maria
en Johannes (kopieën 1973).
De St.-Jansboskapel (bij Oud-Valkenburg 2) is een neogotische mergelstenen
wegkapel uit circa 1915.
Boerderijen. De grote U-vormige mergelstenen hoeve Oud-Valkenburg 2 heeft
een schuur uit 1775 en een vleugel uit 1872. De gesloten hoeve Oud-Valkenburg
13-15 werd gebouwd in de tweede helft van de 18de eeuw en heeft tevens dienst
gedaan als brouwerij.
Het viaduct over de spoorlijn Maastricht-Aken (Molenstraat ong.) is een in
gewapend beton uitgevoerde boogbrug met hooggelegen rijdek, gebouwd in 1906,
vermoedelijk naar ontwerp van G. Kuypers en uitgevoerd door de Hollandsche
Maatschappij tot het maken van werken in Gewapend Beton.
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Panningen, R.K. kerk O.L. Vrouwe van Zeven Smarten

Panningen
(gemeente Helden)
Dorp, ontstaan in de 17de eeuw op de hogere zandgronden van de Zuidelijke Peel.
Panningen werd in 1830 een zelfstandige parochie, waarna een 17de-eeuwse
bedevaartskapel in 1850 werd vergroot en verbouwd tot kerk. Vooral na de Tweede
Wereldoorlog werd Panningen de belangrijkste kern van de gemeente door de forse
uitbreidingen aan de zuid- en de westzijde.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe van Zeven Smarten (Kerkstraat 5) is een driebeukige
kruiskerk met vieringtoren, rond gesloten koor en een toren van vier geledingen met
ingesnoerde spits. Deze met neogotische details uitgevoerde kerk kwam in 1930-'31
tot stand naar ontwerp van H.W. Valk ter vervanging van de kerk uit 1850. De in
1944 opgeblazen toren kreeg een extra geleding bij de herbouw in 1950-'51 naar
plannen van H.W. en G. Valk. De centraliserende werking van het kerkinterieur
wordt versterkt door een gewelfconstructie over de viering en de lage dwarsbeuken.
De kerk bevat een vroeg-16de-eeuwse Annatrits. De pastorie (Schoolstraat 3) is een
fors gebouw uit 1889 met trapgevels in neorenaissance-stijl.
Het voorm. St.-Josephklooster (Kerkstraat 8) is een drielaags U-vormig gebouw
met neogotische elementen, waarvan de zijvleugels aan de voorzijde uitsteken. De
rechterhelft verrees in 1878, vermoedelijk naar plannen van M. Peters, als klooster
en pensionaat voor de zusters ursulinen uit Geilenkirchen. In 1885 vertrokken zij
naar Venlo. Van 1892 tot 1903 bood het klooster plaats aan de Zusters van het
Kostbaar Bloed. Bij de ombouw tot missieklooster voor de paters Lazaristen in 1903,
naar plannen van C.J.H. Franssen, werd de voorgevel verbreed. H. Seelen ontwierp
de in 1907-'13 gebouwde linker dwarsvleugel met kapel. Momenteel is het complex
een kloosterbejaardenoord.
Scholen. De Nationale Handelsacademie (Schoolstraat 34) is gevestigd in een
fors neoclassicistisch herenhuis uit circa 1870. De voorm. landbouwschool (Ruijsstraat
90) werd in 1926 gebouwd als een tweeklassige middengangschool met
expressionistische details. De door J. van Hest ontworpen lagere technische school
(Dr. Poelsplein 16) uit 1958 is een goed voorbeeld van een na-oorlogs schoolgebouw.
Woonhuizen. Het gepleisterde eclectische herenhuis Steenstraat 6-8 werd in 1875
gebouwd voor steenfabrikant L. Engels en in 1922 uitgebreid met een
kantooraanbouw. Sober neoclassicistisch van vorm is Kerkstraat 4 (1876).
Neorenaissance-details heeft het herenhuis Schoolstraat 8 (circa 1903). Het door
J.H. van den Bongard ontworpen woon- en winkelpand Markt 11-15 (1938-'39) bezit
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een zakelijk-expressionistische vormgeving. In traditionalistische vormen gebouwd
is de dokterswoning Schoolstraat 30

Panningen, Heldense Steenfabriek N.V.

uit 1931, naar plannen van J. Bongarts en H.W. Valk.
Van de Heldense Steenfabriek N.V. (Ringovenstraat 12) resteert een in 1909
gebouwde ringoven naar plannen van A. Vorstermans. Het ovengebouw heeft een
houten overkapping en zijbeuken op gemetselde kolommen. De schoorsteen is in
1945 opnieuw opgemetseld.
De R.K. begraafplaats (bij Kerkstraat 14), aangelegd in 1844 en vergroot in 1865,
heeft een opvallende neogotische kerkhofkapel met aan weerszijden bergruimten.
De kapel doet tevens dienst als grafkelder voor pastoor F.W. van Roij († 1865). Naast
diverse gietijzeren grafkruisen bevat de begraafplaats een fraai neogotisch
grafmonument (1855; J.H. Leeuw) voor Maria-Elisabeth Engels († 1852) en notaris
G.C.H. Guillon († 1873), en een beeld van een treurende vrouw voor Joanna Janssen
(† 1911).
De St.-Odiliakapel (bij Beekstraat 64) is een vierkante wegkapel uit 1864,
gerestaureerd in 1984.
De R.K. St.-Jacobus de Meerderekerk te Egchel (Jacobusstraat 37), gelegen
ten zuiden van Panningen, is een eenbeukige kerk met ingangsportaal. In 1947-'48
als noodkerk opgericht naar plannen van J.H.J. Kayser is het gebouw nooit door een
definitieve kerk vervangen.
De R.K.H. Hart van Jezuskerk te Grashoek (Roomweg 46), gelegen ten
noordwesten van Panningen,
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is een driebeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een ongelede toren met
ingesnoerde naaldspits. De kerk werd in 1953-'54 gebouwd in traditionalistische stijl
naar plannen van A. Schwencke ter plaatse van een noodkerk uit 1918.
Beringe. Dit ten westen van Panningen gelegen dorp wordt voor het eerst vermeld
in 1426 toen zich hier een adellijke hoeve bevond. De oorspronkelijk van Lommel
tot aan de Maas boven Venlo geplande Noordervaart (1800-'11) kreeg in 1865 bij
Beringe een beëindiging. De R.K. St.-Josephkerk (Kanaalstraat 90) is een sobere
eenbeukige kruiskerk met neoromaanse details, gebouwd in 1928-'29 naar plannen
van J. Franssen ter vervanging van een kapel uit 1872. Nadat de kerktoren in 1944
was opgeblazen leidde Franssen het herstel in 1951, waarbij het schip naar het westen
werd uitgebreid en de huidige, terzijde geplaatste, toren verrees. Inwendig heeft de
kerk een ziende houten kap. Bij de kerk staat een door B. Thissen vervaardigd H.
Hartbeeld (1938). De R.K. St.-Josephschool (Kanaalstraat 77) is in 1920-'21 naar
plannen van J. Bongarts gebouwd als een vierklassige gangschool.
Koningslust. Dit ontginningsdorp ten noorden van Panningen werd gesticht in
1795 door Petrus de Koning. Zijn zoon Leonardus stichtte hier in 1846 een
franciscanenklooster, dat in 1936 in gebruik kwam als reclasseringsinstituut (gesloopt
in 1970), bediend door de congregatie van de H. Joseph te Heerlen. Het naar P.J.
Savelberg - de stichter van die congregatie - genoemde Huize Savelberg (De
Koningstraat 25) kwam in 1938 tot stand voor zenuwlijders en epileptici. Dit
traditionalistische gebouw met functionalistische details is ontworpen door J. Seelen.
De voorm. kloosterboerderij ‘Huize Savelberg’ (De Koningstraat 34) is een
ontginningsboerderij met expressionistische details uit circa 1928. In dezelfde tijd
aangelegd is de kloosterbegraafplaats (De Koningstraat ong.). In het dorp zelf staat
de R.K. kerk Onbevlekt Hart van Maria (Poorterweg 54). Deze driebeukige, recht
gesloten kerk, voorzien van een eenvoudige klokkentoren met betonnen bekroning,
is gebouwd in 1954-'55 naar plannen van H. de Bruyn & F.H. Stoks. Voor de kerk
staat een aardige beeldengroep van de O.L. Vrouwe van Fatima uit dezelfde tijd.

Posterholt
(gemeente Ambt Montfort)
Langgerekte boshoevennederzetting, ontstaan in de 12de eeuw aan de rand van het
dal van de Vlootbeek. In 1793 werd Posterholt een zelfstandige parochie door
afscheiding van Vlodrop.
De R.K. St.-Mathiaskerk (tegenover Hoofdstraat 59) is een pseudobasilicale
mergelstenen kruiskerk met ronde apsis, gebouwd in 1950-'51 in neoromaanse vormen
naar plannen van F.P.J. Peutz. De westtoren met hoge ingesnoerde naaldspits heeft
men in 1961-'62 toegevoegd. Tot de inventaris behoren enkele beelden en
kruiswegstaties, afkomstig uit de in 1945 verwoeste neogotische dorpskerk. Het H.
Hartbeeld is in 1934 geschonken door mijnwerkers.
Huis Aerwinckel (Burg. Geradtsstraat 97). Dit huis werd in 1856 gebouwd voor
de familie Geradts naar ontwerp van P.J.H. Cuypers in vroege neogotische stijl. Het
verving het oude middeleeuwse kasteel Aerwinckel. Het blokvormige pand heeft
een verhoogd middenrisaliet tussen trapgevels. Opvallend zijn de vele arkeltorentjes
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en kantelen. Boven de hoofdingang heeft men verschillende oude gevelstenen
ingemetseld. Na de oorlog is het huis in gebruik geweest als rusthuis voor de Zusters
van

Posterholt, Huis Aerwinckel

de Goddelijke Voorzienigheid. Rond het huis ligt een park in rijpe landschapsstijl.
Woonhuizen. De huizen Burg. Geradtsstraat 3 en 16 zijn voorbeelden van
vroeg-19de-eeuwse diepe eenlaagspanden met bakstenen puntgevels en in vakwerk
met leemvulling uitgevoerde zijgevels. Hoofdstraat 88 is een dwars huis uit circa
1860 met een gepleisterde voorgevel voorzien van imitatievoegen en een hardstenen
deuromlijsting. Het wit gesausde grote huis Hoofdstraat 110, met door lisenen gelede
gevels en rondboogvensters, werd omstreeks 1900 gebouwd.
Boerderijen. De rond 1915 gebouwde langgevelboerderij Hoofdstraat 145 heeft
een iets hoger opgetrokken woongedeelte in neorenaissance-vormen. Een voorbeeld
van een gesloten hoeve met woonhuis en schuren onder een zadeldak tussen topgevels
is Heinsbergerweg 56 uit 1913. De kopgevel van het woonhuis bevat een wapensteen.
De voorm. textielfabriek ‘Posterholt’ (Heinsbergerweg 65) is opgericht in 1932.
Het oudste gebouw heeft stalen vensters. Aan de noordzijde bevindt zich een
naoorlogse uitbreiding in beton. Bij de fabriek staat een huis met rieten dak, dat
vermoedelijk als directeurswoning dienst heeft gedaan. De drie opzichterswoningen
(Heinsbergerweg 67-71) dateren uit circa 1935.
Het dubbele trafohuisje (Roermondseweg 3) dateert uit 1935 en
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bestaat uit twee in hoogte verspringende volumes met betonnen zadeldaken.
De Alg. begraafplaats (Mgr. Koningsstraat ong.) bevat een gepleisterde grafkapel
met neogotische details voor de familie Geradts-Regout, gebouwd in 1865 naar
ontwerp van P.J.H. Cuypers.
De luchtwacht-uitkijktoren (Haarenderweg ong.), gelegen ten zuiden van
Posterholt, werd in 1953 gebouwd in prefab-beton volgens het Raat-systeem naar
een standaardontwerp van architectenbureau M. Zwaagstra.

Puth
(gemeente Schinnen)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen als ontginningsnederzetting op het plateau van
Doenrade. De eerste bebouwing stond langs een kronkelende weg - de Onderste en
de Bovenste Puth - met in het midden een dries. Begin 20ste eeuw werd de provinciale
weg Geleen-Schinnen aangelegd, die thans als hoofdweg functioneert. Na de Tweede
Wereldoorlog heeft uitbreiding plaatsgevonden in zuidoostelijke richting.
De R.K. St.-Petrus Canisiuskerk (Kerkweg 72) is een kruiskerk met driezijdig
gesloten koor en een terzijde geplaatste toren met tentdak en aan de andere zijde een
kapel. De kerk werd in 1930-'31 gebouwd naar ontwerp van C.J.H. en J. Franssen.
Het interieur wordt gedekt door een tongewelf. De schilderingen in het koor zijn
vervaardigd door G. Tielens (1934) en voltooid door P. Geraedts (1957). De
zakelijk-expressionistische pastorie (Past. Albertsstraat 3) dateert uit dezelfde periode.
Boerderijen. Uit de eerste helft van de 19de eeuw dateren de L-vormige
vakwerkboerderij Bovenste Puth 1 en de gesloten hoeve Kerkweg 133 met aan de
binnenplaats 18de-eeuwse vakwerkdelen. Voorbeelden uit de tweede helft van de
19de eeuw zijn de U-vormige boerderij Onderste Puth 19 (1853), de geschakelde
L-vormige boerderijen Onderste Puth 41 en 43 (1860), de deels in vakwerk
uitgevoerde gesloten hoeve Aan het Lindjen 47 (1867) en de U-vormige boerderij
Bovenste Puth 76 (1887). De gesloten hoeve Bovenste Puth 77, waarin tevens een
siroopfabriek was gevestigd, is in 1926 verbouwd. Vroeg-20ste-eeuws is de boerderij
Onderste Puth 2 met een schuur uit 1902 en een tweelaags blokvormig woongedeelte
uit 1913.
Woonhuizen. Het wit geschilderde vakwerkhuis Kerkweg 153 is het restant van
een gesloten hoeve en dateert in de kern uit 1628. Verder zijn er verschillende
aantrekkelijke 20ste-eeuwse huizen. Rond 1905 gebouwd zijn de tweelaags huizen
Onderste Puth 45-49, met afgeschuinde hoekopbouw, en Onderste Puth 1; de laatste
naar een ontwerp met neorenaissance-motieven van A. Schrage. De woon- en
winkelpanden Kerkweg 147 (1926) en Kerkweg 135 (1929) hebben een hoger
opgetrokken geveldeel en zijn ontworpen door G.J. Pijls. Van zijn hand zijn ook de
vrijstaande huizen Kerkweg 79 (1931) en Kerkweg 89 (1938) en de dubbele woningen
Kerkweg 99-100 (1934-'35) en Onderste Puth 12-14 (1937). Het in 1936 in
zakelijk-expressionistische vormen uitgevoerde huis Onderste Puth 10 (1936) is
ontworpen door H.P. Gorissen.

Ransdaal
(gemeente Voerendaal)
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Dorp, ontstaan in de middeleeuwen tegen een flank van het plateau van Schinnen
aan de weg van Heerlen naar Valkenburg. Aan de noordzijde werd in

Ransdaal, R.K. kerk St.-Theresia van het Kind Jezus (1991)

1913-'14 de spoorlijn Schin op Geul-Heerlen aangelegd. Tussen weg en spoor ontstond
na de Tweede Wereldoorlog enige dorpsuitbreiding.
De R.K. kerk St. Theresia van het Kind Jezus (Ransdalerstraat 74) is een in
Kunradersteen opgetrokken basilicale kerk met een hoger koor en een ongelede
zadeldaktoren, gebouwd in 1932-'34 naar ontwerp van F.P.J. Peutz. Tot de inventaris
uit de bouwtijd behoren onder meer de kerkbanken en biechtstoelen en het marmeren
hoofdaltaar met een tabernakel in gepatineerd brons van de firma Kersten-Leroy. De
gelijktijdig gebouwde pastorie (Ransdalerstraat 74) is eveneens ontworpen door
Peutz.
Boerderijen. Voorbeelden van 18de- of 19de-eeuwse vakwerkpanden zijn het
boerenhuis Ransdalerstraat 10, aan de voorzijde vernieuwd in baksteen, en het ten
noorden van Ransdaal gelegen pand Koulen 2 met overhuifde ingangspartij. De van
1742 stammende gesloten hoeve Mareheiweg 30 is opgetrokken in vakwerk en mergel
met aan de straatzijde een gezwenkte gevel met voluten. Rond 1800 gebouwde hoeven
met een gesloten binnenplaats zijn Ransdalerstraat 28, opgetrokken in mergel,
Ransdalerstraat 30, uitgevoerd in wit geschilderde baksteen, mergel en vakwerk met boven de ingang van het woonhuis een beeldnisje -, en de hoofdzakelijk in mergel
opgetrokken
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Ransdaal, Station Klimmen-Ransdaal (1981)

hoeve Ransdalerstraat 32 met een kruisbeeld tegen de voorgevel. Ransdalerstraat
43 is een in mergel en vakwerk uitgevoerde gesloten hoeve, die op de poortklopper
is gedateerd (1837).
Het station ‘Klimmen-Ransdaal’ (Mareheiweg 2) gebouwd in 1913 naar ontwerp
van G.W. van Heukelom is een fors gebouw met een lagere vleugel. Het rijzige
hoofdgebouw heeft gepleisterde bovenwoningen en vakwerktopgevels.
Het viaduct over de spoorlijn Heerlen-Schin op Geul (Mareheiweg ong.) is een
in gewapend beton uitgevoerde boogbrug met een parabolische vorm en hooggelegen
rijdek. Het werd gebouwd in 1914 naar ontwerp van Ch.H.J. Driessen en uitgevoerd
door de Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in Gewapend Beton.

Reijmerstok
(gemeente Gulpen-Wittem)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen op het plateau van Margraten bij de herenhoeve
De Puthof. Reijmerstok is uitgegroeid tot een bescheiden wegdorp.
De voorm. R.K. St.-Franciscuskerk (Reijmerstokkerdorpsstraat 93) is een kleine
neoclassicistische mergelstenen zaalkerk, gebouwd in 1838 na de afscheiding van
de parochie van Gulpen. Sinds 1922 dient het gebouw als feestzaal en woonhuis.
De R.K. kerk St. Franciscus van Assisië (Reijmerstokkerdorpsstraat

Reijmerstok, Boerderij De Puthof

95) is een eenbeukige kruiskerk met getrapt, recht gesloten koor, lagere transeptarmen
en een zadeldaktoren. Deze in 1922-'23 naar plannen van Jos. Wielders gebouwde
kerk heeft een expressionistisch gedetailleerde ingangspartij bij de toren en stalen
spitsboogvormige vensters. De glas-in-lood ramen zijn vervaardigd door H. Oidtmann
en atelier F. Nicolas & Zn. (1922). De muurschilderingen zijn in 1926 door J. Colette
aangebracht. Tot de inventaris behoren een hoofdaltaar met art décomotieven, een
Maria- en Jozefaltaar, kerkbanken en biechtstoelen, alle door Jos. Wielders ontworpen,
en geschilderde kruiswegstaties van Ch. Eyck (1958).
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De Puthof (Reijmerstokkerdorpsstraat 130), vroeger ‘Bokkenheufke’ genoemd,
is een gesloten hoeve, die voor het eerst wordt vermeld in 1375. De familie
Schwarzenberg, die begin 17de eeuw deze hoeve bezat, heeft mogelijk het
onderkelderde tweelaags woonhuis met ingangsrisaliet laten bouwen. De in oorsprong
18de-eeuwse vakwerkvleugels aan weerszijden van de binnenplaats zijn na een brand
in 1943 herbouwd in baksteen en mergel. In de linkervleugel bevindt zich een
gevelsteen met de voorstelling van een bok en het jaartal ‘1734’. De deels
17de-eeuwse poortvleugel aan de straatzijde bevat een rondbogige poortdoorgang
met mergelstenen omlijsting.
Boerderijen. De vakwerkboerderij Reijmerstokkerdorpsstraat 59 dateert in
hoofdzaak uit de 18de, vermoedelijk deels nog uit de 17de eeuw. Van de L-vormige
hoeve R. dorpsstraat 96 is het schuurgedeelte gedateerd ‘1758’. Ernaast staat een
uit België overgebrachte vakwerkschuur.
R. dorpsstraat 108-110 is een 18de-eeuwse U-vormige vakwerkhoeve, die later
is gesplitst in twee woonhuizen. De gesloten hoeven R. dorpsstraat 75 en 77, gebouwd
in de 18de-19de eeuw, zijn deels in vakwerk en deels in baksteen opgetrokken.

Retersbeek
(gemeente Voerendaal)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen aan de oostrand van het plateau van Schinnen
bij de Retersbeek en nabij het kasteel Rivieren.
Kasteel Rivieren (Retersbekerweg 88) is een omgracht mergelstenen huis
bestaande uit een lange tweelaags vleugel met zadeldak tussen trapgevels en een
ronde hoektoren met tentdak. Rondom bevindt zich een gotisch boogfries onder de
daklijst. Er zijn enkele natuurstenen kruis- en tussendorpelkozijnen met
accoladeboogversiering. Het huis werd rond 1540 gebouwd, mogelijk door Caspar
Huyn van Amstenrade, en voltooid door zijn zoon Gerard.
De op de omgrachte voorburcht gelegen kasteelhoeve is tussen 1719 en 1735
grotendeels herbouwd in opdracht van Franz Wilhelm von Schriek. De U-vormige
hoeve heeft hoektorentjes en aan de beide uiteinden een tweelaags paviljoen met
schilddak. Het zuidelijk paviljoen bevat de ingangspoort met mergelstenen

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

294

Retersbeek, Kasteel Rivieren

omlijsting. De zuidgevel naast de toegangspoort is voorzien van schietgaten. Een
gemetselde bakstenen brug met dubbele boog leidt naar de toegangspoort. Buiten de
omgrachting ligt een weiland met een toegangshek tussen 18de-eeuwse geblokte
mergelstenen hekpijlers.
Huize Retersbeek of ‘Gen Huuske’ (Putweg 45) is een omgracht, wit gesausd
L-vormig tweelaags huis, opgetrokken in Kunradersteen en voorzien van empire
vensters. Het huidige huis kwam rond 1810 tot stand op de plaats van een
middeleeuwse voorganger, waarvan de keldermuur van de achtergevel met schietgaten
een restant is. Een brug verbindt het huis met de op de vroeger omgrachte voorburcht
gelegen U-vormige bouwhoeve. Deze uit de tijd van de herbouw van het huis
daterende hoeve heeft een hoger poortpaviljoen met gebroken tentdak. Voor de brug
staat een klein dienstgebouw.
Boerderijen. De gesloten hoeve De Kalfshof (Kalfshofweg 1) heeft een tweelaags
mergelstenen woongedeelte uit circa 1700, dat in 1843 is voorzien van een wolfdak
en rechthoekige vensters. De bedrijfsgebouwen zijn in 1843 in baksteen herbouwd.
De poortmuur met grote inrijpoort en voetgangerspoortje en het naastgelegen
mergelstenen bakhuis met uitbouw stammen ook uit circa 1700. De van 1715
daterende gesloten hoeve Sofiahof (Retersbekerweg 54) heeft aan de straatzijde twee
mergelstenen puntgevels en aan de binnenplaatszijde vakwerkgevels. De gesloten
hoeve Carishof (Retersbekerweg 12) heeft een gevelsteen uit 1777 met initialen en
is opgetrokken in vakwerk en mergel. Aan de straatzijde bevindt zich rechts een
gezwenkte gevel met voluten en links een puntgevel. Eveneens in mergel en vakwerk
uitgevoerd is de gesloten hoeve Retersbekerweg 53 uit 1828 (jaartalankers). Recent
gerenoveerd is de 19de-eeuwse L-vormige vakwerkhoeve Retersbekerweg 40 met
een mergelstenen puntgevel. De in 1919 gebouwde hoeve Niew Hof (Retersbekerweg
7) bestaat uit een vrijstaand blokvormig woonhuis met late neorenaissance-detaillering
en een losse schuur.
Weustenrade. Dit gehucht ten noorden van Retersbeek aan de Luiperbeek heeft
enkele interessante boerderijen, zoals de grotendeels in Kunradersteen opgetrokken
gesloten hoeve Jan Peukensweg 7 uit 1660 (poortsluitsteen). Uit de 18de eeuw stamt
de gesloten vakwerkhoeve

Retersbeek, Hoeve Carishof
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Jan Peukensweg 13. De hoofdzakelijk 18de-eeuwse gesloten hoeve Esschenderweg
1 is uitgevoerd in mergel en baksteen met aan de binnenplaatszijde een 17de-eeuws
vakwerkfragment. Aan de Geleenbeek ligt de voorm. watermolen ‘Oliemolen’
(Oliemolenstraat 34). Dit hoofdzakelijk uit de 18de eeuw daterende gebouw bestaat
uit een tweelaags bouwdeel in mergel en vakwerk en een lager dwars aangebouwd
vakwerkgedeelte.

Reuver
(gemeente Beesel)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen aan de weg van Venlo naar Roermond. De naam
is afgeleid van Johan die Rover, die in 1394 wordt genoemd. Reuver behoorde toen
tot het ambt Montfort en na 1716 tot het Staats Overkwartier. In 1830 werd het dorp
een zelfstandige parochie. Mede vanwege de dakpannenen greswarenindustrie
overvleugelde Reuver vanaf circa 1900 Beesel, de oude hoofdplaats van de gemeente.
Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp aanzienlijk uitgebreid.
De R.K. St.-Lambertuskerk (Karel Doormanlaan 2) is een korte noord-zuid
georiënteerde driebeukige kruisbasiliek met recht gesloten koor en een terzijde staande
toren van vier geledingen met ingesnoerde naaldspits. De in 1878-'80 naar ontwerp
van Joh. Kayser gebouwde neogotische kerk is geïnspireerd op de Noordduitse
baksteengotiek en heeft trapgevels met nisvormige geledingen en trappen gedekt
door ezelsruggen. In 1907 heeft men de kerk in dezelfde stijl uitgebreid. De westelijke
transeptarm werd vervangen door een brede en hoge beuk met een nieuw koor en
het oorspronkelijke schip ging als zijbeuk dienst doen. In 1923 werd de kerk aan de
westzijde nogmaals in stijl uitgebreid naar plannen van J.H.J. Kayser, waardoor de
huidige symmetrische driebeukige vorm ontstond. Het roosvenster in de westgevel
dateert uit 1929. De beschadigingen uit 1944-'45 zijn in 1946-'47 hersteld; herbouw
van de toren volgde in 1957. In 1980 is de toren gerestaureerd en in 1995-'96 de kerk.
Het interieur wordt gedekt door gepleisterde
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kruisribgewelven. Tot de inventaris behoren enkele 15de- en 16de-eeuwse beelden,
een 17de-eeuws hardstenen doopvont, een neogotisch hoofdaltaar en triomfkruis
(circa 1880), een preekstoel (circa 1920), een Vermeulen-orgel (1929) en een door
J. Peters vervaardigde communiebank (1931). Bezienswaardig is het
gebrandschilderde raam uit 1947.
Het voorm. H. Hartklooster (Pastoor Vranckenlaan 2-6) is een fors - deels
drielaags - gebouw met schoudergevels en neogotische details. Het werd in 1890-'91
gebouwd naar plannen van E. Corbey voor de dominicanessen van de H. Catharina
van Siena te Voorschoten. Het complex omvatte een kloostergedeelte (zuid), een
lagere leerschool (midden) en een in 1899 aangebouwde kweekschool (noord). De
leerschool veranderde in 1921 in een muloschool en werd in 1903-'31 naar plannen
van J. Margry in dezelfde stijl tot drie bouwlagen verhoogd. Sinds 1981 is het complex
kloosterbejaardenoord. Het H. Hartbeeld werd in 1927 gemaakt door A. Falise.
De R.K. kerk Onbevlekt Hart van Maria (Keulseweg 99) is een moderne
koepelkerk met vrijstaande, opengewerkte betonnen klokkentoren, gebouwd in
1962-'63 naar plannen van J.C. Buschman.
De R.K. lagere meisjesschool ‘H. Hart’ (Den Roover 8), een tweelaags school
met acht lokalen, werd in 1921 gebouwd met expressionistische details.
Het woonhuis (Rijksweg 29) is een rond 1905 gebouwd middenganghuis voorzien
van een verhoogd middenrisaliet met tuitgevel en neogotische details.
Het station (Stationstraat 8) werd in 1867 aan de lijn Maastricht-Venlo gebouwd
als een station vijfde klasse van de Staatsspoorwegen naar plannen van K.H. van
Brederode.
Nijverheid. De voorm. verfwaren- en Japanlakfabriek ‘Reuverine’
(Rijksweg-Noord 53) werd in 1918 gesticht in een tweelaags dwars huis uit circa
1840. Rond 1930 verrees de achterbouw met scheddaken. De latere directeurswoning
(Rijksweg-Noord 51) werd al in 1902 gebouwd naar plannen van J. Franssen en heeft
een voor die tijd karakteristieke vakwerkgevel. Van de voorm. greswarenfabriek van
de Gebr. P. en J. Teeuwen (Keulseweg 22), gesticht in 1899 door J. Timmermans,
zijn onder meer de tweebeukige drielaags fabrieksgebouwen uit 1923-'27 bewaard
gebleven.
De R.K. begraafplaats (bij Karel Doormanstraat 4), gesticht rond 1840, bevat
enkele interessante graftekens, waaronder die van L.J. Wolfs († 1925), gemaakt door
A. Robermont uit Luik.
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Ronkensteijn. Dit kleine, in 1369 genoemde, in de huidige vorm 18de-eeuwse
gehucht ten noordoosten van Reuver behoorde tot het landgoed van kasteel
Nieuwenbroek en is een beschermd gezicht. De voorm. watermolen van Offenbeek
(Ronkenstein 9) was een onderslagmolen op de Schelkensbeek. De in opzet uit circa
1460 stammende korenmolen bevat vakwerkdelen van een herbouw uit 1698 in
opdracht van Jaeck Ronck. In 1730 werd het verlengd met een bouwdeel voor een
oliemolen. Sinds 1961 is het een woonhuis. Fraai gelegen is de boerderijengroep
met de hallenhuizen Ronkenstein 2 (1776), Ronkenstein 4 (1777) en de
vroeg-19de-eeuwse langsgevelboerderij ‘Segershof’ (Ronkenstein 7).

Rijckholt
(gemeente Eijsden)
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen in het dal van de Maas. Vanaf de 12de
eeuw was het een Vrije Rijksheerlijkheid en van de 16de eeuw tot 1794 een
Rijksbaronie. Rijckholt ontwikkelde zich in de 19de eeuw tot een wegdorp aan de
weg van Maastricht naar Luik.
Kasteel Rijckholt (Kasteelstraat 15) ligt op een dubbel omgracht terrein. Het
oudste deel wordt gevormd door een (ingebouwde) 14de-eeuwse vierkante woontoren,
waarvan de plaats herkenbaar is door het hoger opgaande tentdak. Het in 1485
verwoeste kasteel werd in 1489 herbouwd door de heer van Vlodrop. Nadat het
kasteel in 1683 in bezit was gekomen van de Luikse glasfabrikant Jean-Maximilien
van Bounam (de Bonhomme) verrees de huidige hoofdvleugel.

Rijckholt, Kasteel Rijckholt
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Zijn zoon Jean-Baptiste liet tussen 1701 en 1735 het huis moderniseren en twee
haakse vleugels met helmdak aanbouwen. Van de kapel in de linkervleugel resteert
een stucplafond met de monogrammen van Jean-Baptiste van Bounam en zijn vrouw
Maria-Barbara de Moffarts.
Het koetshuis dateert evenals de twee hekpijlers met pijnappelbekroningen en
wapenschilden uit het begin van de 18de eeuw. Het jachthuis (Kooiestraat 3) is een
rijzig pand met forse kap in chaletstijl, gebouwd rond 1920 in opdracht van A.H.
Regout.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen (Rijksweg 186) is een
eenbeukige kerk met zijkapellen, gebouwd in 1882 als kloosterkerk van de Franse
paters dominicanen uit Lyon. De huidige neogotische gevel met portaal en zijkapellen
kwam in 1921 tot stand. In 1956 nam men de kerk in gebruik als rectoraatskerk. Het
klooster is in 1979 gesloten.
Het klooster ‘Huize Immaculata’ (Voerenweg 17-19) is een fors complex met
neogotische details, gebouwd in 1912 voor de zusters dominicanessen. Vanaf 1923
werd het uitgebouwd tot een kloostercomplex van de Maastrichtse Zusters onder de
Bogen (St. Carolus Borromeus).
Het woonhuis Steenstraat 1 is een mergelstenen pand op bakstenen plint, gebouwd
in de tweede helft van de 18de eeuw.
Boerderijen. De 18de-eeuwse gesloten mergelstenen hoeve Rijksweg 187 heeft
begin 19de eeuw aan de straatzijde een bakstenen gevel gekregen. Het woongedeelte
is gedateerd ‘1804’; de inrijpoort ‘1819’. De café-boerderij Het Oude Tolhuis
(Rijksweg 195) is een gesloten hoeve uit 1874.

Rimburg
(gemeente Landgraaf)
Dorp, ontstaan in de late middeleeuwen op de westflank van het dal van de Worm
nabij het in oorsprong 12de eeuwse kasteel Rimburg. In 1815 werd de vrije
heerlijkheid Rimburg in een Nederlands en Duits deel gesplitst. De grenscorrectie
van 1949 naar het oosten - tot de

Rimburg, Hoeve Rinckberg 27-29

spoorlijn Aken-Dusseldorf - werd in 1963 ongedaan gemaakt; het Nederlandse deel
is thans een beschermd gezicht, het kasteel ligt op Duits grondgebied.
De R.K.H. Drievuldigheidkerk (Brugstraat 1) is een kruiskerk met driezijdig
gesloten koor en een getrapt westwerk met een centrale toren voorzien van een spits
met frontalen. In de toren hangt een door Johan Heinrich Dinckelmeijer gegoten klok
(1732). Het schip kwam in 1726 tot stand. Bij verbouwingen in 1900 en 1934 kreeg
de kerk het huidige neoromaanse aanzicht. In het portaal bevindt zich een ingemetseld
17de-eeuws hardstenen wijwatervat. Het orgel is circa 1900 gebouwd door de Gebr.
Vermeulen met gebruik van ouder pijpwerk.
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De pastorie (Brugstraat 2) uit 1826 is een tweelaags pand met tuitgevels, vergroot
in 1931 met een vlakgedekte aanbouw met erker.
De R.K. lagere school (Palenbergerweg 5) is een forse tweelaags school met ‘Um
1800’-details, gebouwd in 1922 naar plannen van J.C. Meijers. De dwarsvleugel
dateeert uit 1977.
Boerderijen. De oudste boerderijen van Rimburg zijn de gesloten hoeven
Rinckberg 27-29, met een gezwenkte gevel uit 1718 (jaartalankers), en Rinckberg
22, voorzien van een topgevel en hardstenen segmentboogvensters uit 1763 en aan
de achterzijde 17de-eeuws vakwerk. Andere 18de-eeuwse gesloten hoeven met
vakwerkgedeelten zijn Rinckberg 39 en Rinckberg 18. De grote wit gesausde gesloten
hoeve De Kruisstraat (Palenbergerweg 1) werd gebouwd in 1822 (jaartalankers
binnenplaats) en werd voltooid in 1838 (poort).
Ook buiten de dorpskom liggen enkele belangrijke hoeven. De gesloten hoeve
Rimburgerweg 126, ook bekend als de ‘Kinnehoeve’, bevat een onderkelderd
17de-eeuws woongedeelte in vakwerk. Albert Römkens en Gertrud Louppen lieten
de boerderij in 1761 (jaartalankers) in baksteen naar de straat toe uitbreiden met een
woonkamer, poortgebouw en stallen. Hun initialen zijn rond de poortdoorgang
aangebracht. Interessant zijn verder de mogelijk 18de-eeuwse gesloten hoeve
Vulenbach (Rimburgerweg 162) en de 19de-eeuwse hoeve Rimburgerweg 160.
Woonhuizen. Het tweelaags herenhuis Broekhuizenstraat 107 werd in 1881
gebouwd in opdracht van J. Trumpener op de plaats van een ouder pand. Opvallende
elementen zijn het vakwerk met baksteenvulling op de verdieping en de reeks kleine
dakkapellen met spitsdaken. De tegen een helling gesitueerde villa's Rimburgerweg
303-307 zijn in 1930 gebouwd voor ingenieurs van de mijnonderneming Laura &
Vereeniging.
De watertoren (tegenover Rimburgerweg 210) verrees in 1923 in opdracht van
het waterleidingbedrijf van de mijnonderneming Laura & Vereeniging naar ontwerp
van het eigen bouwbureau. De achtzijdige toren heeft een uitkragend betonnen
waterreservoir.
Het voorm. waterpompstation (Kapelweien 4) dateert van 1926 en bestaat uit
een bakstenen pompgebouw met lagere dwarse aanbouw. Het is recent tot woonhuis
verbouwd.
Het H. Hartbeeld (Brugstraat/Rinckberg) dateert van 1930.

Roermond
Stad, ontstaan op een uitloper van een zandplateau nabij de monding van de Roer in
de Maas. Getuige de vondst in 1963 van een Romeinse altaarsteen was hier in de
3de eeuw al bewoning. De latere bewoning concentreerde zich op de zogeheten
Christoffelberg (ook Buitenop genoemd), een hoogte westelijk van de huidige
kathedraal. Tussen twee - deels gegraven - Roerarmen ontstond hier een eerste
versterking. Zuidoostelijk hiervan ontwikkelde zich een handelsnederzetting,
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tussen de huidige Roerkade en de Luifelstraat-Marktstraat. De eerste vermelding van
‘Ruremunde’ dateert uit 1130. Eind 12de eeuw was er vermoedelijk al een aarden
versterking, maar die verhinderde geenszins de verwoesting van de nederzetting in
1213. Herbouw en uitbreiding volgden op planmatige wijze in het gebied tussen de
tegenwoordige Swalmer-, Bethlehem-, Dionisius-, Lelie- en Paredisstraat. Aan de
zuidrand hiervan werd in 1218 de Munsterabdij gesticht. In 1232 verleende graaf
Otto II stadsrechten aan Roermond. Bij de rond 1232 gebouwde eerste ommuring
werd de Christoffelberg buitengesloten. In 1342 verlegde men de bedding van de
Maas, waardoor deze dichter langs de stad ging stromen. Tussen Maas en Roer
vormde zich de langgerekte Voorstad St. Jacob. Aan de zuidzijde hiervan was begin
13de eeuw al een oude Roerarm verlegd. Hier ontstonden twee dubbele watermolens.
De gezamenlijke monding van beide Roerarmen in de Maas werd langs de zuidrand
van de Christoffelberg gelegd.
Midden 14de eeuw kreeg de stad een ruimere tweede ommuring met poorten,
muurtorens en een dubbele droge gracht. Deze volgde het tracé van de huidige
Wilhelmina-, Godsweerder-, Willem II- en Minderbroederssingel. Hierbinnen vielen
de Munsterabdij, alsmede de kloosters van de minderbroeders (1317), de kartuizers
(1376) en het begijnhof (1388, gesloopt 1927). Aan de zuidoostkant ontstonden de
Hamstraat en de Nieuwstraat (nu Mariagardestraat). De Christoffelberg, die bij een
beleg in 1388 een moeilijk te verdedigen uitsteeksel bleek, werd afgegraven. De daar
gelegen St.-Christoffelkerk kreeg begin 15de eeuw een nieuwe plek binnen de muren,
ingeklemd tussen de Grote Kerkstraat en de stadsmuur.
Roermond groeide in de 14de en 15de eeuw uit tot een bloeiende handelsstad, die
in 1441 tot het Hanzeverbond toetrad en die de kwartierhoofdplaats van Opper-Gelre
werd. In 1543 ging Roermond tot het Bourgondische rijk behoren. Een grote brand
teisterde de stad in 1554. Mogelijk ter stimulering van de wederopbouw werd
Roermond in 1559 zetel van het gelijknamige bisdom. Men verhief eerst de
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13de-eeuwse Heilige Geestkerk (gesloopt 1821) tot bisschopskerk en vervolgens in
1661 de St.-Christoffelkerk.
In 1572 was Roermond kortstondig in Staatse handen. Kort daarop werden op
initiatief van koning Philips II enkele bestuurlijke instellingen van Arnhem
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naar Roermond verplaatst. In 1632 nam Frederik Hendrik de stad in. Er werden
enkele bastions aangelegd. De Staatse bezetting duurde slechts tot 1637. De grootste
economische bloei was toen voorbij. In 1665 werd de stad getroffen door een tweede
grote stadsbrand waarna een relatief snelle herbouw en

Roermond, Binnenstad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

R.K.O.L.-Vrouwe-Munsterkerk (zie p. 299)
R.K. St.-Christoffelkathedraal (p. 300)
(Herv.) Minderbroederskerk (p. 302)
Caroluskapel (p. 302)
Begaardenklooster (p. 303)
Jezuïetenklooster (p. 303)
Ursulinenklooster (p. 303)
Synagoge (p. 303)
Ned. Geref. kerk (p. 303)
Karmelietessenklooster (p. 303)
Klooster Zusters van de O.L. Vrouwe der Retraite (p. 304)
Ursulakapel (p. 304)
R.K.H.-Geestkerk (p. 304)
Rattentoren (p. 304)
Cattentoren (p. 304)
Stadhuis (p. 304)
Postkantoor (p. 305)
kantoor voor belastingen en registratie (p. 305)
Ernst Casimirkazerne (p. 305)
Bisschoppelijk seminarie (p. 305)
Klein College (p. 305)
Teekenschool (p. 305)
Ambachtsschool (p. 306)
Openbare lagere school (p. 306)
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

R.K. lagere Paredisschool (p. 306)
Bisschoppelijk paleis (p. 306)
Bisschoppelijk archief (p. 306)
Prinsenhof (p. 306)
hotel De Gouden Leeuw (p. 310)
hotel Godsweerdersingel 1 (p. 310)
kantoorgebouw Pollartstraat 19 (p. 310)
atelier voor gewijde beeldhouwkunde (p. 310)
Electro Chemische Industrie (p. 310)
Fabriek voor Chemicaliën en Verfstoffen (p. 310)
meelfabriek (p. 310)
mouterij Limburgia (p. 311)
Maria Theresiabrug (p. 311)
Station (p. 311)
Kapel in 't Zand (p. 311)
Alg. begraafplaats (p. 311)

een geleidelijke opbloei volgde. In 1702 werd Roermond door Franse troepen bezet,
maar viel vervolgens nog tot 1716 onder Staats bestuur. Vanaf 1716 was Roermond
de hoofdplaats van het Oostenrijks Overkwartier. Na de dood van aartshertogin Maria
Theresia in 1780 stagneerde de economische bloei. Na 1783 werden de kloosters
gesloten en begon de sloop van de stadsmuren. In 1794 namen de Fransen Roermond
in en werd de stad onderdeel van het departement Nedermaas. Vervolgens was
Roermond van 1815 tot 1830 Nederlands, had het van 1830 tot 1839 een Belgisch
bestuur en was het als onderdeel van het hertogdom Limburg tot 1867 lid van de
Duitse Bond.
Het in 1801 opgeheven bisdom werd in 1853 opnieuw ingesteld. Dit maakte
Roermond tot een kerkelijk centrum, waar zich diverse ateliers voor religieuze kunst
vestigden, zoals die van Cuypers-Stoltzenberg (1852), Jos. Thissen, J.A. Oor, J.
Lennaerts en de glasschilder F. Nicolas. Met de komst van de spoorlijn
Venlo-Maastricht (1865), de brug over de Maas (1867) en de ‘IJzeren Rijn’ (1879)
ontstond er een nieuwe bloei. Langs de Roer kwam enige industrialisatie tot
ontwikkeling. Pas eind 19de eeuw trad de stad buiten haar omwalling en begon de
bebouwing langs de singels. De Hamstraat veranderde in een belangrijke winkelstraat.
Ten oosten van het station verrees vanaf 1914 de woonwijk 't Veld en aan de
zuidzijde vormde zich in de jaren dertig de
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villawijk Roerzicht. In de Tweede Wereldoorlog liep Roermond beperkte schade op.
Voor de naoorlogse groei was de in 1954 gereed gekomen spoortunnel tussen stad
en 't Veld van groot belang. Aan de oostzijde verrezen de wijken De Kemp (vanaf
1958) en Vrijveld (1958-'59). Verdere uitbreidingsplannen konden gerealiseerd
worden na de annexatie van de gemeente Maasniel (1959). In 1960 kwam de huidige
Maasbrug tot stand. Op grond van een structuurplan uit 1969 volgden in snel tempo
de woonwijken Donderberg, Hoogvonderen en Tegelarijveld.
De binnenstad van Roermond is beschermd gezicht. Wel ontstond hier en daar
grootschalige nieuwbouw ter plaatse van gesloopte 19de-eeuwse bebouwing, zoals
het theaterhotel aan het Kloosterwandplein (1972 en 1996), het gerechtsgebouw aan
de Willem II Singel (circa 1995) en het CWI op het Buitenop (2001).
De R.K.O.L.-Vrouwe-Munsterkerk (Munsterplein 1) [1] is een geheel in
natuursteen opgetrokken romaanse kruisbasiliek met een klaverbladvormige oostpartij
en een hoog opgaande westbouw met portaal. Op de hoeken van de westbouw en in
de hoeken tussen koor en dwarspanden bevinden zich in totaal vier slanke torens met
spitsen op frontalen. Boven de oostelijke kruising bevindt zich een octagonale
vieringtoren. De kerk is het enige restant van de cisterciënzer-vrouwenabdij, die
graaf Gerard III van Gelre in 1218 stichtte voor zijn moeder Richarda van Beieren,
de eerste abdis. Waarschijnlijk was de kerk toen al in aanbouw, want al in 1220 en
1224 vonden er kerkwijdingen plaats.
Het oudste gedeelte is de uit het eerste kwart van de 13de eeuw stammende
klaverbladvormige oostpartij, die stilistisch verwant is aan kerken te Keulen, Neuss
en Spiers. De halfronde hoofdapsis is voorzien van drie eveneens halfronde
straalkapellen, terwijl de apsiden van het dwarsschip veelhoekig zijn. Daarboven
bevinden zich rondboogvensters in - door zuilen gescheiden - nissen. De bovenste
zone is - evenals bij de vieringtoren - uitgevoerd als dwerggalerij met gekoppelde
rondboogvensters. Het basilicale schip, waarvan de zijbeuken half zo
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breed zijn als de hoofdbeuk, verrees hoogstwaarschijnlijk tussen 1220 en 1244. De
tussen 1244 en circa 1260 ontstane westbouw bestaat uit een centraal vak dat op het
middenschip aansluit, met aan noord- en de zuidzijde een drielaags uitbouw met
timpaan. Deze uitbouwen worden geleed door gekoppelde spitsboogvensters, die het
een romanogotisch karakter verlenen. Aan de westzijde bevindt zich in vergelijkbare
vormen een even hoog romaans portaal geflankeerd door twee torens. De kerk heeft

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

te lijden gehad van de stadsbranden van 1554 en van 1665. De half-kegelvormige
gordingenkap op de koorsluiting dateert uit de tweede helft van de 16de eeuw. Rond
1716 kreeg de westbouw een barokke klokkentoren en de vieringstoren werd toen
eveneens voorzien van een nieuwe bekroning. Nadat in 1794 het klooster was
opgeheven, werd de voormalige abdijkerk in 1803 een rectoraatskerk. De jonge
P.J.H. Cuypers restaureerde het koorinterieur in 1850, waarbij hij het barokke
hoofdaltaar verving. Van 1864 tot 1891 werd de kerk door Cuypers ingrijpend
gerestaureerd en gewijzigd. Zo verving hij in 1875-'79 de barokke klokkentoren op
de westbouw door twee rijzige vierkante hoektorens in laat-romaanse vormen, terwijl
twee achtkantige (13de-eeuwse) torens boven het koor werden vervangen door torens
lijkend op die aan de westzijde. De koepel boven de kruising kreeg een nieuwe
bedekking en werd voorzien van frontalen. De zware steunberen werden bij de
westingang verwijderd en een sacristie werd aangebouwd. Met de restauratie door
Cuypers ontstond een kerk die een opvallend - vaak aangehaald - voorbeeld is van
een reconstruerende restauratie (‘edele emulatie’), zonder af te doen aan de essentie
van deze belangrijke romaanse kerk. In 1945 werden de torens van de kerk licht
beschadigd. Het exterieur is in 1978-'81 gerestaureerd en de schade van een
aardbeving in 1992 is in 1993-'94 hersteld.
Het interieur wordt gedekt met kruisribgewelven. Die van het middenschip zijn
hoger van aanzet dan de gewelven van de oostpartij, terwijl die van de westbouw
nog weer hoger zijn aangebracht. De koepel heeft een achtdelig ribgewelf, gedragen
door een tamboer met rondboogfries. Pendentiefs zorgen voor de overgang van een
acht- naar een vierkant. De drie straalkapellen in het koor zijn onderling verbonden,
waardoor een kooromgang wordt gesuggereerd. Opvallend is dat het koor nooit een
crypte heeft gehad. De zijbeuken zijn voorzien van galerijen met naar het schip een
geleding in de vorm van gekoppelde rondbogen op telkens twee slanke zuiltjes.
Boven de galerijen - tussen de gewelfaanzetten - wordt dit motief in gewijzigde vorm
herhaald. Het centrale vak van de westbouw heeft oorspronkelijk evenals de
omringende vakken een gedrukt gewelf gehad, dat een lage benedenruimte afscheidde
van de zeer rijzige bovenruimte die als conventskoor dienst heeft gedaan (in Thorn
nog aanwezig). In 1876 heeft men de vloer enigszins verlaagd.
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In het koor zijn bij de restauratie van Cuypers in 1850 over de oude pleisterlagen
heen decoraties aangebracht. Voor de rest van de kerk is dat bij de latere restauratie
niet gebeurd. Bij de interieurrestauratie van 1959-'66, onder leiding van H. Huisintvelt
en F. Deltrap, is de 19e-eeuwse polychromie verwijderd, waarbij in het koor resten
van de oorspronkelijke beschildering zijn gevonden. Van belang zijn de in rode lijnen
geschilderde figurale voorstellingen op de bogen vóór de middelste straalkapel (onder
andere een Majestas Domini en evangelistensymbolen) en de zuidelijke straalkapel
(Isaïas), alsmede een fries met fabeldieren onder de koepelgalerij. Midden onder de
octagonale vieringtoren bevindt zich het 13de-eeuwse praalgraf van de stichter van
de abdij Gerard III van Gelre († 1229) en zijn vrouw Margaretha van Brabant (†
1231). De figuren zijn rond 1240 gemaakt in Baumberger- en Namense steen. De
tombe is in 1873 veelkleurig beschilderd. De kerk bevat een 13de-eeuws mergelstenen
beeld van Christus Triumphans (later ontdaan van polychromie). Uit het atelier van
Elsloo afkomstig zijn de beelden van O.L. Vrouwe van Vogelsangh (circa 1500-'10)
en St. Bernardus (circa 1510-'20) en een uit afzonderlijke beelden bestaande
Grafleggingsgroep (begin 16de eeuw). In Antwerpen gemaakt is een altaarretabel
met gesneden middenstuk en beschilderde luiken (circa 1530). Opmerkelijk is het
Marianum, dat aan de ene zijde een 16de-eeuws Mariabeeld en aan de andere zijde
een Mariabeeld uit 1901 toont. Tot de inventaris behoren verder onder meer een
doopvont (18de eeuw) en een kroonluchter boven een praalgraf (1899). De
gebrandschilderde ramen zijn gemaakt door G. Waterschoot van der Gracht (1953)
en D. Wildschut (1987).
Voor de kerk staat een twaalfzijdige muziektent, die in 1888 door P.J.H. Cuypers
werd ontworpen in eclectische vormen met gietijzeren driepassen voorzien van hogels
en romaans aandoende gietijzeren zuilen. De in 1794 buiten gebruik gestelde
abdijgebouwen deden lange tijd als kazerne dienst. Ze werden in 1924 afgebroken
om plaats te maken voor een in 1927-'28 gerealiseerd
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woningbouwcomplex (Abdijhof) in sober expressionistische vormen inclusief een
poortwoning naar plannen van J.Th.J. Cuypers. Aan de zuidzijde van de kerk staat
een bronzen standbeeld voor P.J.H. Cuypers, gemaakt in 1929 door A. Falise op een
sokkel door J.Th.J. Cuypers.
De R.K. St.-Christoffelkathedraal (bij Grote Kerkstraat 29) [2] is een forse
vijfbeukige kruisbasiliek met driezijdig gesloten dwarsbeuk, driebeukig hallenkoor
en een toren van vier geledingen met gedeeltelijk opengewerkte spits. Ter vervanging
van een buiten de ommuring gelegen romaanse kerk verrees tussen 1410 en circa
1450 een driebeukige gotische kruiskerk met een ingebouwde toren en kapellen in
de hoeken tussen het langgerekte koor en het driezijdig gesloten dwarsschip. In 1458
startte de bouw van het driezijdig gesloten Sacramentskoor (noordzijde), in 1489
gevolgd door het recht gesloten O.L.-Vrouwekoor (zuidzijde). Door het wegbreken
van de oude buitenmuren
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ontstond een hallenkoor. Aan het zuidtransept voegde men rond 1480 de
St.-Jacobskapel toe. Tevens kwam eind 15de eeuw een kapel tot stand op de kop van
het noordtransept. De rijke laat-gotische ingangspartij van het zuidtransept is het
enige geheel natuurstenen onderdeel van de kerk. Het zal de bedoeling zijn geweest
de gehele kerk tot hallenkerk om te bouwen, maar dat werd waarschijnlijk te kostbaar.
Tegen de zuidwestzijde van het schip was al rond 1470 een kapel ontstaan; de rest
van de zuidbeuk werd rond 1500 verdubbeld. Ook aan de noordzijde ontstond rond
1460 een kapel.
De aanzienlijke schade van de stadsbrand van 1554 was in 1560 hersteld. Door
de beeldenstorm (1566) en plundering door Staatse troepen (1572) raakte het gebouw
in verval. In 1591 stortte het gewelf van het Sacramentskoor in. De toren kreeg in
1604 een vierde geleding, waarop in 1663 een barokke spits werd geplaatst. In 1661
werd de kerk verheven tot kathedraal van het bisdom Roermond. Als gevolg van een
blikseminslag in 1892 gingen de kerkdaken en de torenspits verloren. Bij het herstel
in 1893-'95, onder leiding van C. Weber, werd de 15de-eeuwse kapel aan de
noordzijde omgebouwd tot een volledige zijbeuk. Het bovenste deel van de nieuwe
neogotische torenspits woei bij een storm in 1921 omver en nam in zijn val het
stergewelf van de kruising mee. In 1945 werd de toren grotendeels opgeblazen en
liepen ook het schip en het noordkoor grote schade op. Het herstel volgde in 1948-'53
onder leiding van A.J.N. Boosten. De toren herbouwde men in 1956-'57. Deze kreeg
een nieuwe barokke spits - geïnspireerd op de vorm van 1663 - met hoekspitsen en
op de punt een verguld St.-Christoffelbeeld. In de toren hangt een door de firma Petit
en de Gebr. Edelbrock gegoten Mariaklok (1892).
Het interieur wordt gedekt door stenen gewelven, die bij het herstel in 1948-'53
van hun neogotische schilderingen zijn ontdaan. Het hallenkoor heeft scheibogen op
pijlers van Namense steen, waarvan de hoogte overeenkomt met de vroeger aanwezige
lage zijkoren. Het
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16de-eeuwse stergewelf over de kruising is na de instorting in 1921 vernieuwd. Het
zuidkoor en het zuidwestelijke deel van de zijbeuk hebben nog wel laat-15de-eeuwse
netgewelven. De gebrandschilderde ramen zijn van F. Nicolas (19de eeuw), J. Nicolas
(1953) en M. Weiss (1953). Bijzonder is het monumentale Sacramentsaltaar in
renaissance-stijl, in 1593-'95 vervaardigd door Peter van Aecken. Dit altaar, dat drie
delen met opeengestapelde paviljoens omvat, is gerestaureerd in 1879, 1963-'64 en
1993-'94. De tegenwoordige polychromie is niet de oorspronkelijke. Een ander
pronkstuk is de uit de Minderbroederskerk afkomstige rococo-preekstoel, in 1725-'32
vervaardigd door Petrus Vinck. Van zijn hand zijn ook de biechtstoelen (1730). De
in de kerk aanwezige kanunnikenbanken met vroege renaissance-vormen dateren uit
de tweede helft van de 16de eeuw. De portretbuste van de Roermondse bisschop
Angelus, graaf d'Ongnies et d'Estrees, werd in 1705 vervaardigd door J.P. van
Baurscheit. Tot de inventaris behoren verder het zogeheten ‘Daelheimer-kruis’, een
houten gaffelkruis uit de 13de eeuw, enkele fraaie beelden - waaronder een
16de-eeuwse Annatrits en een St.-Christoffelbeeld -, enkele schilderijen (17de-18de
eeuw), een neogotisch Maria-altaar van atelier Cuypers-Stoltzenberg (1890) en de
door atelier Brom vervaardigde moderne bisschopszetel (1957) en altaartafel (1961).
Van de graftekens zijn van belang de grafzerk voor Peregrinus Vogelius († 1649) en
de epitaaf voor Joanna Baptista de Randenraedt († 1684), opgericht in 1884.
De voorm. (Herv.) Minderbroederskerk (Minderbroederssingel 15) [3], sinds
1973 in gebruik bij de Reformatorische Kerkgemeenschap, is een driebeukige
hallenkerk met driezijdig gesloten koor, recht gesloten zijbeuken en een dakruiter.
Aan de rand van de stad stichtte graaf Reinoud I van Gelre in 1307 een
franciscanenklooster. De eerste kerk verrees vermoedelijk rond 1400 op korte afstand
binnen de stadsmuur. Een aan de westzijde van de huidige kerk uitspringend zwaar
stuk muurwerk van kolenzandsteen is mogelijk een restant van een 13de-eeuwse
stadsmuurtoren, die geïncorporeerd werd bij de verlenging en vergroting van het
schip rond 1500. Het huidige gotische koor en middenschip stammen uit die tijd. In
de kap met gordingen in de onderste schaargebinten, zijn daksporen verwerkt uit de
kap van de eerste kerk. Aan de noordoostzijde verrees een vrijstaande toren (gesloopt
1695). Begin 16de eeuw breidde men de kerk uit met de noorderen de zuiderzijbeuk.
De in 1572 beschadigde kerk werd in 1576 hersteld. Na de sluiting van het klooster
in 1796 nam het garnizoen de gebouwen in gebruik. Het kerkkoor werd in 1821
ingericht als Herv. kerk; het herstel was in 1831 voltooid. De naastgelegen
kloostergebouwen brak men in 1863 af. Uit die tijd dateert ook de muur tegen de
buitenzijde van de steunberen van de zuiderzijbeuk. In 1864 nam men weer de gehele
kerk in gebruik. Bij de restauratie in 1906-'07, onder leiding van P.J.H. Cuypers, zijn
de stenen kruisribgewelven gecompleteerd evenals de vensterharnassen. In de toen
toegevoegde dakruiter hangt een door F.A. en C. Gaulard gegoten klokje (1829). De
kerk is in 1947 en in 1986 opnieuw gerestaureerd; het herstel van de aardbevingschade
uit 1992 volgde in 1994.
Inwendig wordt de ruime en luchtige kerk gedekt door kruisribgewelven; de
scheibogen rusten op ongepleisterde natuurstenen pijlers. De huidige
rankenschilderingen zijn in 1986 aangebracht op basis van aangetroffen resten van
vroegere schilderingen. Tot de 19de-eeuwse inventaris behoren een neogotische
preekstoel, twee neogotische herenbanken en neogotische koorhekken uit het atelier
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Cuypers-Stoltzenberg en kerkbanken afkomstig uit de Domkerk te Utrecht. Verder
bevat de kerk twee wapenstenen (1664) en enkele grafzerken (15de-17de eeuw).
Naast de kerk staat de voorm. protestantse lagere school (Minderbroederssingel
15j), een in 1898 gebouwde drieklassige school met neorenaissance-details, die tot
1957 als zodanig in gebruik is geweest.
De voorm. Caroluskapel (Swalmerstraat 52) [4] is een eenbeukige kerk met
langgerekt, driezijdige gesloten koor en een dakruiter. In 1376 stichtten de broers
Werner en Robijn van Swalmen een klooster voor de kartuizers van de Orde van St.
Bruno. In 1398 bouwde men een eerste kapel, waartegen in de 15de eeuw aan de
noordzijde een sacristie verrees. Het klooster brandde in 1554 nagenoeg geheel af.
Bij de herbouw voegde men aan de westkant van het schip een kapittelzaal toe met
een stergewelf (gedateerd ‘1556’). Tevens werd de bestaande sacristie verlengd tot
een sacristie en een broederkapel. In die met kruisribgewelven gedekte kapel bevindt
zich een restant van een 16de-eeuwse, Jeroen Bosch-achtige, schildering van het
Laatste Oordeel (gerestaureerd 1987). Rond 1600 kreeg de hoofdkapel een achtzijdige
traptoren en een nieuwe gordingenkap, die de stadsbrand van 1665 overleefde. Wel
waren de gewelven toen - of al in 1632 - ingestort. Bij de herstellingen kregen de
vensters rondbogen. Prior Johannes Snickel startte een rigoureuze
verbouwingscampagne. In 1748 verrees ten westen van de kapittelzaal een refter met
een stucplafond in overgangsvormen tussen Lodewijk XIV- en Lodewijk XV-stijl
(régence). Belangrijker is de ingrijpende verbouwing van de kapel in 1759, geheel
uitgevoerd in Lodewijk XV-stijl, met een gestukadoord gewelf in rijke rococo-vormen
in de Oostenrijks-Habsburgse traditie tijdens de regeringsperiode van aartshertogin
Maria-Theresia. Ook de wanden hebben gedecoreerde nissen en omramingen in
rococo-vormen. De midden-19de-eeuwse beelden in de nissen zijn grotendeels
gemaakt door atelier Cuypers-Stoltzenburg. De lambrisering (1934) bevat
rococo-reliekkasten met daarin de beenderen van theoloog Dionysius de Kartuizer
(† 1471) en twaalf bij de inname door Staatse troepen in 1572 vermoorde
kloosterlingen. De orgeltribune en orgelkast zijn rond 1740 gemaakt door Jean Baptist
Le Picard. Van het oorspronkelijke instrument resteert slechts een klein deel (herstel
1953). In de orgelkast bevindt zich sinds 1993 ook een orgel uit 1762, gebouwd door
W. Robustelly voor de St.-Nicolaaskerk te Eupen (B). Tot de inventaris behoren
verder een biechtstoel (circa 1730), geschilderde kruiswegstaties van F. Nicolas
(1853-'60) en een groot neogotisch vleugelaltaar van atelier J.A. Oor (1880). De
gebrandschilderde ramen zijn vervaardigd door J. Nicolas (1938) en J. Hermans
(1963).
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Roermond, Caroluskapel, interieur (1986)

Van het klooster brak men begin 18de eeuw de rondom de kloostergang gelegen
cellen van de kartuizers af. De mogelijk 17de-eeuwse of begin 18de-eeuwse
kloostergang aan de zuidzijde van de kapel werd in 1743-'50 gemoderniseerd. Aan
de noordzijde van de kapel verrezen in 1773 twee haakse vleugels. Na de opheffing
van het klooster in 1783 dienden de gebouwen nog tot 1797 voor huisvesting van de
norbertinessen van Houthem-St. Gerlach. Daarna raakte het klooster in verval. In
1841 kocht de latere bisschop J.A. Paredis het complex om hier het Groot-Seminarie
- de priesteropleiding van het bisdom Roermond - te stichten. Aan de Swalmerstraat
verrees toen een vleugel, die in 1923 werd vervangen door de huidige schoolvleugel
in ‘Um 1800’-vormen naar ontwerp van J. Franssen. De kloostergang heeft men in
1963 gerestaureerd. De priesteropleiding werd in 1968 naar Rolduc verplaatst.
Restauratie van de kapel volgde in 1986; herstel na de aardbeving van 1992 in 1995.
Het voorm. seminariegedeelte is in 2000 naar plannen van Satijn Ingenieurs verbouwd
tot appartementen.
Het voorm. begaardenklooster (Zwartbroekstraat 1) [5] wordt in 1322 voor het
eerst genoemd. Na de opheffing in 1581 deed het van 1599 tot 1783 dienst als
dominicanessenklooster; midden 19de eeuw kreeg het een woonbestemming. Bewaard
zijn een restant van de laat-gotische kapel (circa 1500), met een gordingenkap op
schaargebinten, de zuidvleugel (1521) en de westvleugel (circa 1625) met
gordingenkap.
Het voorm. jezuïetenklooster (Lindanusstraat 7) [6] werd in 1483 gesticht door
Joannes de Loviano. Na de stadsbrand van 1665 volgde herbouw. In de 18de eeuw
kreeg het klooster de huidige vorm, met twee vleugels in L-vorm en een korte
straatvleugel. Van 1864 tot 1983 deed het complex dienst als Rijks Hogere
Burgerschool. Bij de ombouw tot Centrum voor de Kunsten in 1993-'95, onder leiding
van R. Uytenhaak, ontstond de carré-vorm door de toevoeging van een toneelzaal.
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Het voorm. ursulinenklooster (Steegstraat 3) [7] is een fors complex bestaande
uit een drielaags hoofdvleugel met aanbouwen. Het klooster werd in 1646 gesticht
en na de stadsbrand van 1665 in 1685 groter herbouwd. Na de opheffing van het
klooster in 1798 heeft men de kruisvensters door Franse vensters vervangen. Rond
1860 kreeg het oostelijke deel een gepleisterde neoromaanse erker met kantelen. Uit
dezelfde tijd stamt de westelijke aanbouw met frontonvormige afsluiting. Van 1923
tot 1967 was het complex deels in gebruik als R.K. Landbouwschool. Sinds 1980 is
hier het LLTB-Landbouwhuis gevestigd. In de tuin staat een kleine classicistische
kapel uit 1696 met geblokte toskaanse pilasters.
De voorm. synagoge (Hamstraat 20) [8] ligt achter een in 1896 naar ontwerp van
J. Speetjens voor J. Goedhardt en L. Strauss gebouwd eclectisch winkelpand. In de
gevel bevindt zich een aedicula met composiete zuilen, waarin een afbeelding van
het oude testament met de Hebreeuwse tekst van de Tien Geboden. De achtergelegen
sjoel is in 1953 gebouwd naar ontwerp van A. Osnowicz ter vervanging van een
voorganger uit 1853. De synagoge is in 1990 opgeheven.
De voorm. Geref. kerk ‘Oos Kirk’ (Kapellerlaan 71) [9] is een zaalkerk met
terzijde staande toren, gebouwd in 1921 met expressionistische en neoromaanse
elementen. De kerk is na 1973 tot woonhuis verbouwd.
Overige kloosters. Het voorm. karmelietessenklooster (Venloseweg 78) [10] is
een carré-vormig gebouw uit 1882, in neogotische vormen ontworpen door Joh.
Kayser. Het gepleisterde
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Roermond, R.K.H. Geestkerk

drielaags klooster van de Zusters van de O.L. Vrouwe der Retraite (Kapellerlaan 38)
[11] werd in 1890 gebouwd en in 1911 en in 1939-'41 verbouwd. Het voorm.
Gasthuisklooster (Heinsbergerweg 25-31) is een drielaags pand met trapgevel,
gebouwd rond 1900 met zowel neoclassicistische als neogotische details.
Overige kerken. De eenbeukige neogotische Ursulakapel (Voogdijstraat 20) [12]
kwam in 1905-'06 tot stand naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers. De R.K. kerk H. Hart
van Jezus of ‘Votiefkerk’ (Mgr. Driessenstraat 2) is een monumentale driebeukige
kruisbasiliek met driezijdig gesloten koor, flankerende torentjes en een achtkantige
vieringtoren met koepel en kleine lantaarn. Deze neogotische kerk verrees in 1923-'24
naar een op de Franse gotiek en de Roermondse Munsterkerk geïnspireerd ontwerp
van C.J.H. Franssen. Inwendig heeft de kerk enkele door K. Baard vervaardigde
muurschilderingen (1936-'39). Tot de inventaris behoren een monumentaal
vleugelaltaar van J. Geelen (1926), een zandstenen Raphaëlaltaar (1927) en een
preekstoel (1932) - beide door atelier Thissen -, een Jozefaltaar van de firma Laudy
(1954), geschilderde kruiswegstaties van W. Geraedts (1929-'32) en een
Verschueren-orgel (1937). De voorm. R.K. St.-Jacobuskerk (Voorstad St. Jacob 72),
opgetrokken in 1939-'40 naar ontwerp van J. Franssen, is een eenbeukig gebouw met
hoger, recht gesloten koor. Deze in traditionalistische vormen gebouwde ‘noodkerk’
is nooit door een definitieve kerk vervangen. De R.K.H. Geestkerk
(Minderbroederssingel 2) [13] is een monumentale mergelstenen koepelkerk met
hoog opgaande voorbouw en terzijde geplaatste toren. F.P.J. Peutz ontwierp deze in
1956-'57 gebouwde kerk in functionalistische vormen. De koepel is uitgevoerd in
klinker-isoliet-beton. De R.K. St.-Jozefkerk (Karel Doormanplein 1) is een grote
moderne kerk met stalen dakruiter, gebouwd in 1960 naar ontwerp van J. Huysmans.
Stadsmuur. Van de middeleeuwse stadsmuur is weinig, en van de latere omwalling
geheel niets bewaard gebleven. Het belangrijkste restant van de stadsmuur is de
Rattentoren (bij Grote Kerkstraat 29) [14]. Deze ronde hoektoren uit het laatste kwart
van de 14de eeuw is in 1976 gerestaureerd. Ook
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Roermond, Rattentoren

bleven aan de noordzijde van de stad op de achterterreinen van de huizen aan de
Swalmerstraat enkele 14de-eeuwse stadsmuurresten bewaard. Een onderdeel hiervan
is de vanaf de Wilhelminasingel zichtbare Cattentoren [15]. Tegen de binnenzijde
van de stadsmuren werd in 1552-'55 een aarden wal opgeworpen. Vanaf eind 18de
eeuw zijn de restanten van de stadsmuur als tuinmuur gaan dienen.
Het stadhuis (Markt 31) [16] is een fors en breed pand met achtzijdige daktoren.
In 1399 wordt voor het eerst een raadhuis vermeld. In 1468 wordt een schrijfkamer
genoemd, een gewandhuis (of wolhal) en het huis van Henrick van
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Roermond, Belastingkantoor

Osen. Tezamen hadden deze gebouwen de breedte van de huidige stadhuisgevel.
Onder het rechterdeel van deze gevel bevindt zich een vroeg-13de-eeuwse kelder
met gedeeltelijk uit kolenzandsteen opgetrokken muren. Bij de stadsbrand van 1554
ging het stadhuis verloren. Het (herbouwde) pand brandde opnieuw uit in 1665. Het
diende behalve als stadhuis ook als vergaderplaats voor de Staten van het Overkwartier
van Gelre, waartoe men in 1695 een nieuwe ridderkamer en een gedeputeerdenkamer
bouwde. De huidige, door twee rijen toskaanse pilasters gelede, voorgevel kwam in
1698-1701 tot stand. De in 1709 naar ontwerp van Pleun van Bolnes gebouwde
daktoren heeft men in 1872 vernieuwd (het carillon dateert uit 1982). In 1876 zijn
drie natuurstenen dakerkers naar ontwerp van C. Weber toegevoegd. Onder leiding
van gemeentearchitect L.H. Luyten werd het raadhuis in 1906 gerestaureerd en
inwendig verbouwd. Er kwam een hardstenen bordes met dorische zuilen die het
balkon dragen. Bij de restauratie in 1953-'55, onder leiding van J. Turlings, zijn onder
meer de pilasterschachten en het hoofdgestel in mergelsteen vernieuwd. De uitbreiding
ter rechterzijde dateert uit 1962. Bij een vergroting in 1988-'90 is het uit circa 1870
stammende neoclassicistische pand Markt 30 bij het stadhuis getrokken, evenals de
voorm. Vleeshal (Markt 33), een gebouw met een middeleeuwse kelder en een uit
1669 stammende achtergevel.
In het stadhuis bevinden zich een stucplafond uit 1723 en een 18de-eeuwse
marmeren schoorsteenmantel. Het gebrandschilderde raam in het trappenhuis werd
in 1907 gemaakt door F. Nicolas & Zn. naar ontwerp van P.J.H. Cuypers. Voorts
zijn van belang een schilderij van Karel VI, negen geschilderde portretten van vorsten
der Oostenrijkse Nederlanden en een neoclassicistisch beeld, de Constitutie (1800)
voorstellend.
Het voorm. politiebureau (Hamstraat 18a) is een sober neogotisch pand uit 1903,
voorzien van een middenrisaliet met trapgevel. In 1925 werd het verbouwd tot winkel.
Het postkantoor met directeurswoning (Kloosterwandstraat 6) [17] kwam in 1907
tot stand naar ontwerp van rijksbouwmeester D.E.C. Knuttel. Dit pand met
rationalistische en jugendstil-details heeft op de hoek een hoger gedeelte met uurwerk.
Het tegeltableau met het rijkswapen boven de ingang is van de firma Rozenburg.
Het voorm. kantoor voor belastingen en registratie (Begijnhofstraat 28) [18] is
een fors gebouw met hoger opgetrokken middenrisaliet en lagere vleugels, gebouwd
in 1908 met rationalistische elementen naar ontwerp van L.H. Luijten.
De voorm. Ernst Casimirkazerne (Wilhelminasingel 10) [19] werd in 1938
gebouwd als grensbataljonkazerne naar plannen van genie-kapitein A. Boost. De
onderdoorgang van het poortgebouw leidt naar de voorm. binnenplaats met de
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legeringsgebouwen, waarvan er nog één resteert. De andere zijn gesloopt in het kader
van de herontwikkeling

Roermond, Teekenschool

naar plannen van H. Wolters. De kazerne is genoemd naar de in 1632 voor de wallen
van Roermond gesneuvelde Ernst Casimir, stadhouder van Friesland, Groningen en
Drenthe. Te zijner nagedachtenis staat voor het hoofdgebouw een gedenkteken (1939).
Het voorm. bisschoppelijk seminarie (Veldstraat 3) [20] is een L-vormige gebouw
met doorrit. Van 1599 tot 1790 huisvestte het een priesteropleiding. Het huidige
uiterlijk met hardstenen poortomlijsting dateert van een midden-18de-eeuwse
verbouwing. Aan de achterzijde bevindt zich een mogelijk 17de-eeuwse gezwenkte
gevel. In de 19de eeuw deed het gebouw dienst als kazerne en infirmerie.
Scholen. Het voorm. Klein College (Munsterstraat 14) [21] is een in 1890 naar
plannen van J. Jorna in neorenaissance-stijl opgetrokken tweelaags pand met doorrit
en hoekrisalieten, afgesloten door topgevels. Naar ontwerp van M. Engelman is het
in 1990 verbouwd tot appartementen. De voorm. Teekenschool (Godsweerdersingel
77) [22] is een U-vormig tweelaags pand in neogotische stijl, gebouwd in 1905 onder
supervisie van P.J.H. Cuypers maar naar plannen van J. van Lokhorst en N. van der
Schuit. De school diende voor de opleiding in de ‘Nuttige en Beeldende kunsten’,
mede ten behoeve van de Roermondse ateliers voor religieuze kunst. De symboliek
in tegeltableaus en sculptuur geeft blijk van een ‘integralistische’ visie op deze
samenhang tussen kunst, cultuur en maatschappij. Het timpaan
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Roermond, Bisschoppelijk paleis

boven de ingang werd vervaardigd door J. Thissen. Door de uitbreiding met een
ambachtsschool (Godsweerderstraat 2) [23] in 1908, naar ontwerp van L.H. Luijten,
ontstond een carrévorm. Bij de restauratie van het complex in 1995-'96, onder leiding
van F. van Dun, is een deel van de ambachtsschool gesloopt. De voorm. openbare
lagere school (Minderbroedersstraat 36) [24] is een tweelaags pand uit 1910 met
neorenaissance-details. Na het schoolbesluit van 1920 waarna veel R.K. lagere scholen
verrezen kwamen er te weinig leerlingen en werd het omgebouwd tot
brandweerkazerne, waarbij men aan de achterzijde een slangentoren toegevoegde.
Voor het bijzonder onderwijs verrees in 1922 de R.K. lagere St.-Alfonsusschool
(Herkenbosscherweg 22), een tweelaags gebouw in ‘Um 1800’-vormen voorzien
van een middenrisaliet met fronton en een dakruiter. De voorm. R.K. lagere
Paredisschool (Begijnhofstraat 10-12) [25] werd in 1931 gebouwd in
zakelijk-expressionistische vormen naar plannen van J. Franssen. De openbare lagere
school Willem de Zwijger (Min. Beversstraat 7) is een uit mergel en Kunradersteen
opgetrokken wederopbouwschool uit 1957 naar ontwerp van F. Wijsma.
Het voorm. bisschoppelijk paleis (Pollartstraat 5) [26] is een U-vormig pand,
gebouwd in 1666-'70 naar ontwerp van Joseph van Halle ter plaatse van een in 1665
door brand verwoeste voorganger. Uit deze herbouwtijd dateert het classicistische
hardstenen ingangspoortje met geblokte ionische pilasters. Bisschop Philippus
Damianus, rijksgraaf van Hoensbroek, liet het paleis rond 1780 moderniseren en aan
de voorzijde voorzien van een statig hek in Lodewijk XVI-stijl. Uit deze tijd dateren
inwendig een bordestrap en een hoekkast in dezelfde stijl. In 1821 werd het gebouw
ingericht tot gerechtsgebouw, waarna men in 1838 de vensters moderniseerde. Ter
rechter zijde kwam in 1857-'63 naar plannen van A. Pierson een Huis van Arrest
(Pollartstraat 7) tot stand: een gepleisterd eclectisch voorgebouw met wenkbrauwen
boven de vensters en een achterliggende cellenvleugel. Verbouwing en uitbreiding
van de gevangenis volgde in 1913-'16 naar plannen van W.C. Metzelaar. Tevens
verrees toen tussen beide panden een met rationalistische details uitgevoerd
archiefgebouw. Ondanks latere verbouwingen bleef in het Huis van Arrest de
oorspronkelijke centrale hal met gietijzeren consoles, zuilen en bordessen bewaard.
Op korte afstand van het oude paleis liggen het voorm. bisschoppelijk paleis
(Paredisstraat 10), daterend uit circa 1860, en het bisschoppelijk archief (Paredisstraat
8) [27], een in 1921 opgetrokken drielaags pand in expressionistische stijl met
natuurstenen decoraties.
Het voorm. Prinsenhof (Pollartstraat 8) [28] is een aan een binnenterrein gelegen
breed herenhuis in classicistische stijl met souterrain, iets uitspringende hoekpaviljoens
en een middenpartij met bordes, ingangspoortje en fronton. Het oorspronkelijke Hof
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nieuwbouw

Roermond, Huis van Arrest

van het gouvernementspaleis, waarschijnlijk op grond van een uit 1666 stammend
ontwerp van Joseph van Halle. In 1699-1701 werd het interieur voltooid onder leiding
van Johan Collars. Het in 1738 door kanunnik Goswijn Frans Bors gestichte
Hospitaal-Generaal werd in 1741 in het paleis ondergebracht. Deze instelling ging
in 1856 R.C. Godshuis heten. Uit een legaat van jkvr. M.L. de Pollart bekostigde
men in 1858 de inrichting van een ziekengedeelte, het Louisahuis. Ook het aan de
andere zijde van de binnenplaats gelegen koetshuis (Munsterplein 9) werd hierbij
betrokken. Aan de westkant van de binnenplaats kwam in 1911-'13 haaks op het
hoofdgebouw een nieuwe ziekenhuisvleugel tot stand, door J.Th.J. Cuypers ontworpen
in de classicistische variant van de ‘Um 1800’-stijl. In 1931 werd de ziekenhuistaak
overgenomen door het ten oosten van de binnenstad gelegen nieuwe
St.-Laurentiusziekenhuis (Mgr. Driessenstraat 6). De oude gebouwen werden
omgevormd tot ‘Louisapension’ en men richtte zich steeds meer op de bejaardenzorg,
waartoe het nu geheten Verzorgingscentrum RGC in 1962 en 2000 enkele omringende
gebouwen liet vervangen door nieuwbouw. Het Prinsenhof zelf is in 1965
gerestaureerd. Het interieur bevat nog deels een laat-17de-eeuws moer- en
kinderbintenplafond, eiken bordestrap, deuromtimmeringen en enkele classicistische
console- en zuilenschouwen.
Woonhuizen. Als gevolg van de stadsbranden van 1554 en 1665 zijn vrijwel
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Roermond, Huis Drehmans

geen laat-middeleeuwse woonhuizen bewaard gebleven. Een uitzondering is het Huis
Drehmans (Brugstraat 7) uit circa 1520, waarvan de rijke nissengevel wordt bekroond
door een trapgevel met overhoekse pinakels. In de geveltop en op de tweede
verdieping bevinden zich rijke natuurstenen traceringen. De huidige vorm van de
begane grond en eerste verdieping dateert van een restauratie in 1943. In het gebied
rond het Begaardenklooster, dat bij beide stadsbranden gespaard bleef, staat het in
de kern laat-middeleeuwse pand Minderbroedersstraat 2 met een kapconstructie uit
de eerste helft van de 16de-eeuw. In de kelder van Markt 10 bevinden zich
overblijfselen van de in 1554 door brand zwaar beschadigde laat-gotische Grauwe
Toren. Dit belfortachtige gebouw raakte in verval en werd in de 18de eeuw
afgebroken. Verder staan er enkele panden met een 16de- en 17de-eeuwse kern in
het gebied ten westen van de Markt, waar de stadsbrand van 1665 aan voorbij ging.
Het diepe huis Luifelstraat 34 heeft een laat-gotische puntgevel met boognissen en
het jaartal ‘1571’. Aan de achterzijde van Markt 16 bevinden zich de jaartalankers
‘1629’. Uit 1591 stamt het later gepleisterde huis Grote Kerkstraat 5, voorzien van
een afgeknotte achtzijdige traptoren en een korfboogingang omlijst met hardstenen
blokken. Voorbeelden van later verbouwde diepe woonhuizen met een mogelijk
oudere kern zijn: Varkensmarkt 13, Swalmerstraat 43, Roerkade 7, Markt 20 en
Markt 34.
Het belangrijkste voorbeeld van de relatief snelle herbouw na de stadsbrand van
1665 is het Huis met de Stenen Trappen (Neerstraat 33), gebouwd in 1666 voor Peter
van Boshuijsen - schout van Echt en rentmeester van het Ambt Montfort - en zijn
vrouw Maria Holtman. Van het oorspronkelijke pand op die plaats (de ‘Gulden
Valck’) resteert een laat-middeleeuwse kelder. Het forse nieuwe huis, met souterrain
en een brede dakopbouw (lucarne) met fronton, is een representant van de
classicistische stijl in de Maaslandse bouwwijze. De twee rondboogingangen met
toskaanse pilasters bevatten houten deuren met het jaartal ‘1724’ en verwijzen
mogelijk naar de toenmalige splitsing van het pand. Van 1875 tot 1994 was hier het
klooster van het Arme Kindje Jezus gevestigd. Daarvoor werd in 1888-'89 naar
ontwerp van H. Kürth uit Aken een kapel met neobarokke en
neorenaissance-elementen toegevoegd. Van kort na de brand dateert ook het huis
Munsterstraat 8, dat is voorzien van de jaartalankers ‘1665’ en van hardstenen deuren vensteromlijstingen. Het is een van de eerste dwarse huizen in de stad met een
ingebouwde koetspoort. Bij het vergelijkbare woonhuis Steegstraat 9 is de poort
links naast het huis geplaatst. In de linker zijgevel bevinden zich diverse kanonskogels.
Bij dit in 1665 uitgebrande huis heeft men het overgebleven muurwerk gebruikt om
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een (groter) nieuw pand te bouwen. Dat gebeurde ook bij de forse dwarse huizen
Swalmerstraat 50 en Lindanusstraat 5. Bij het laatstgenoemde huis heeft men de
achtergevel naar achteren verplaatst. Inwendig bevinden zich hier een laat-18de-eeuws
stucplafond en een Lodewijk XVI-schouw.
Het rond 1730 gebouwde grote Huis Michiels van Kessenich (Swalmerstraat 59)
is het beste Roermondse voorbeeld van een herenhuis in Lodewijk XIV-stijl. Het
heeft de gebruikelijke hardstenen deur- en vensteromlijstingen en een koetspoort
met Lodewijk XIV-decoratie. Ook inwendig bevindt zich een schouw in die stijl.
Verder zijn er plafonds

Roermond, Woonhuis Kraanpoort 1

in empire-stijl. Een sobere hardstenen Lodewijk XIV-koetspoort bezit het brede huis
Swalmerstraat 5-9 (circa 1750). Het in oorsprong 17de-eeuwse huis Jesuitenstraat
7 heeft een ingang met sobere Lodewijk XIV-vormen en inwendig een Lodewijk
XIV-plafond. Het rijkste voorbeeld van Lodewijk XV-stijl is Kraanpoort 1 (1764),
een hoog en diep drielaags pand met puntgevel en rijke ingangspartij. Het interieur
bevat een Lodewijk XV-schoorsteenmantel en een Lodewijk XVI-trapleuning.
Vergelijkbaar, maar minder rijk, is het dwarse huis Swalmerstraat 38 (circa 1770).
De gepleisterde klokgevel van Schoenmakersstraat 16 is 18de-eeuws; de
jugendstil-pui heeft men rond 1910 toegevoegd. Uit de tweede helft van de 18de
eeuw dateren drie smalle diepe huizen met een gezwenkte geveltop:
Schoenmakersstraat 11, Voorstad St. Jacob 4 en Vismarkt 3. Van het later veranderde
woonhuis Munsterstraat 10 (circa 1780) zijn de deur en deuromlijsting in Lodewijk
XVI-stijl vermeldenswaardig.
Begin 19de eeuw verrees nog een aantal panden met hardstenen vensteromlijstingen
in de Maaslandse bouwwijze, zoals Steegstraat 6-8, Munsterstraat 1a en
Munsterstraat 5. Al snel bleef het gebruik van hardsteen beperkt tot de begane grond,
zoals bij Voorstad St. Jacob 1 (circa 1830) en Swalmerstraat 12 (circa 1840), dan
wel tot de koetspoort, bijvoorbeeld bij Swalmerstraat 44 (circa 1840), of enkel tot
de
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Roermond, Woonhuis Swalmerstraat 3

deuromlijsting, zoals bij Minderbroedersstraat 9-11 (circa 1840). Het uit circa 1860
daterende herenhuis Jesuitenstraat 9, met hardstenen vensteromlijsting bij begane
grond en verdieping, is hierop een late en rijke uitzondering. Het in 1820 gebouwde
Huis Bocholz (Steegstraat 30) is een fors wit gepleisterd neoclassicistisch herenhuis
met houten torentje. Het voorplein heeft aan weerszijden bouwhuizen (circa 1820)
en wordt afgesloten door een hek met pijlers in empire-vormen. Van de sobere
neoclassicistische gepleisterde gevels - al dan niet voorzien van een fronton - is
St.-Janstraat 11-15 (circa 1840) een goed voorbeeld. Bij de midden-19de-eeuwse
gevels van Swalmerstraat 54 en Neerstraat 62-62a heeft men de lijstgevel voorzien
van een decoratie in de vorm van een ruitenfries. Nog lange tijd verrezen gepleisterde
gevels met schijnvoegen, getuige Pastoorswal 3 (ontwerp J. Jorna) en Jesuitenstraat
2. De gepleisterde gebosseerde blokken en details rondom de vensters wijzen op een
datering in het laatste kwart van de 19de eeuw. Kenmerkend voor het
midden-19de-eeuwse sobere neoclassicisme zijn de vensters met afgeronde hoeken,
zoals te zien bij Kraanpoort 8 (1850), Steegstraat 24 (circa 1860) en Jesuitenstraat
11 (circa 1865). Bij Roerkade 4 (circa 1860) zijn boven de vensters wenkbrauwen
aangebracht. Dit gegeven in combinatie met een bepleistering, gietijzeren rozetten
en rondboogvensters wordt gerekend tot het romantisch classicisme - ook wel
rondboogstijl genoemd. Bij Swalmerstraat 104 (1851) zijn zowel wenkbrauwen als
gekoppelde rondbogen zichtbaar. Van rond 1860 dateren de gevels van Steegstraat
16, met wenkbrauwen en rozetten, en Swalmerstraat 36, met gekoppelde rondbogen,
medaillons met leeuwenkoppen en een fraai gesneden poortdeur. Andere voorbeelden
uit die tijd zijn de villa Kapellerlaan 94, het huis Varkensmarkt 12 en het dubbelpand
Swalmerstraat 13-15 met een vermoedelijk oudere kroonlijst.
Het belangrijkste Roermondse voorbeeld van eclecticisme is het herenhuis
Swalmerstraat 3, gebouwd in 1861-'67 voor notaris en kunstverzamelaar G.C.H.
Guillon. Het heeft op de verdieping onder meer een kamer voor kerkelijke kunst,
een schilderskabinet en een bibliotheek. Guillon zal zelf een belangrijke rol hebben
gespeeld bij het ontwerp, daarbij mogelijk geassisteerd door C. Weber. De rijke
decoraties zijn van beeldhouwer J.H. Leeuw. Belangwekkend is de in gietijzer
uitgevoerde decoratie van de koetsdeur. Kenmerkend voor het eclecticisme zijn de
geprefabriceerde decoratie-elementen, met name de kuifstukken boven de vensters.
Deze zijn te zien bij de rond 1860-'70 gebouwde woonhuizen: Swalmerstraat 65,
St.-Janstraat 22, Swalmerstraat 46-48, Neerstraat 63-65 en Voorstad St. Jacob 8
(koetspoort eind 18de eeuw). Deze manier van decoratie blijft tot aan het eind van
de 19de eeuw toegepast. Latere voorbeelden zijn het herenhuis Swalmerstraat 17
(circa 1880) en Lindanusstraat 12 (1894), het geboortehuis van glazenier J. Nicolas.
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Een uitgesproken rijke decoratie hebben de panden Willem II Singel 2 en Stationsplein
2 (beide circa 1890), voorzien van neobarokke oeil-deboeufs, en de op Franse
voorbeelden geïnspireerde dubbele herenhuizen Willem II Singel 42-44 (1880) en
Kapellerpoort 14-16 (1898). Voorbeelden van burgerhuizen in een sobere eclectische
variant zijn Willem II Singel 43-49 en 51-61 (alle circa 1885).
Een van de weinige voorbeelden van een herenhuis in neogotische stijl is het aan
P.J.H. Cuypers toegeschreven herenhuis Swalmerstraat 49 (circa 1870), voorzien
van ronde vensters met vierpassen in de daklijst en vensters met een
gordijnboogvormige afsluiting. De in de neogotiek veel toegepaste groen-geglazuurde
sierstenen komen voor aan de huizen Swalmerstraat 39 (circa 1890), met straatkapel,
en Kapellerlaan 30 (1895).
Het rijkste voorbeeld van neorenaissance-stijl is het forse herenhuis Schuitenberg
45, overdadig voorzien van zuilen, kariatiden, frontons en schelpmotieven. Het werd
gebouwd rond 1901 naar ontwerp van J. Speetjens. Een ouder voorbeeld van zijn
hand is Willem II Singel 21 (1894). Bij het in neorenaissance-stijl uitgevoerde
herenhuis Godsweerdersingel 35-61 uit 1889 is de paletvormige cartouche van de
firma Th. van Hooff het meest opvallende kenmerk. Een ontwerp van F. Dupont is
het nu als winkel dienende hoekhuis Godsweerdersingel 76 uit 1890. Vergelijkbaar
is het materiaalgebruik bij de neorenaissance-huizen Kapellerlaan 55-57 (1897),
Kapellerlaan 15 (circa 1900), Lindanusstraat 4-8 (circa 1905) en Kapellerlaan 117
(circa 1905). De voor de neorenaissance kenmerkende (gepleisterde) horizontale
banden zijn onder meer toegepast bij Swalmerstraat 51 (1880), St.-Christoffelstraat
4 (circa 1890), beide van dezelfde (anonieme) architect,

Roermond, Woonhuis Schuitenberg 45 (1976)
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Roermond, Woonhuis Godsweerdersingel 83

en Godsweerdersingel 75 (1901). Een kleine afzonderlijke groep vormen de smalle
burgerwoningen met een neorenaissance-geveltop, zoals: Steegstraat 18 (1893), met
fraaie natuurstenen ingangspartij, Kapellerlaan 48 (1898), Swalmerstraat 27 (circa
1900) en Godsweerdersingel 31 (1900).
Een combinatie van chaletstijl-elementen met neorenaissance-vormen vertoont
het dubbele herenhuis Grote Kerkstraat 11-13 (1887). Bij Kapellerlaan 34 (1890)
zijn rondboogvensters gecombineerd met een chaletstijl-sierspant. Een wat zware,
maar zwierige, stucdecoratie in jugendstil-vormen vertoont Voogdijstraat 18 (circa
1912). Door F. Dupont in jugendstil-vormen ontworpen zijn de directeursvilla Huize
Marie-Louise (Kapellerlaan 187; 1904) en het voor notaris Strens gebouwde herenhuis
Wilhelminaplein 3 (1907). Het Monumentenhuis Limburg is gevestigd in een door
Dupont in ‘Um 1800’-vormen ontworpen villa Godsweerdersingel 83 uit 1910. In
die stijl kwam ook in 1908 de grotevilla Huize Ernst Casimir (Venloseweg 1) tot
stand naar ontwerp van Ed. Cuypers voor rechter Geradts. Voorbeelden van
volkswoningbouw zijn de in 1910 door woningbouwvereniging ‘St. Jozef’ gebouwde
eenlaagshuizen Julianastraat 2-58 (renovatie 1977) in het Roermondse Veld. Iets
rijker van vorm en met expressionistische details uitgevoerd zijn de eenlaagspanden
Koningin-Regentesselaan 18-100 (1919-'20) en de door woningbouwvereniging
‘Eigen Haard’ gebouwde ambtenarenwoningen Charles Ruysstraat 1-43 (circa 1920).
De in 1928 gebouwde burgerhuizen Voogdijstraat 28-32 hebben een opvallende
gevel in gele baksteen. Naar ontwerp van J. Bongaerts opgetrokken zijn de
zakelijk-expressionistische herenhuizen Voogdijstraat 41-45 (circa 1930) en de
traditionalistische hoekwoning Parklaan 48 (1933). Voorbeelden van
zakelijk-expressionistische villa's zijn: Roerzicht 9, (1933) en H. Luytenstraat 26
(1934), beide ontworpen door J.Th.J. Cuypers, en Minderbroederssingel 4 (circa
1936) naar plannen van J. Klaarenbeek. Opvallend modernistisch is de
burgemeesterswoning Hambeek 2, gebouwd in 1956 naar ontwerp van J.J.G. Zöllner.
Voor zichzelf ontwierp hij het huis Walbreukergraaf 3 (1968) met betonsgrafitti.
Winkels. Het in oorsprong 17de-eeuwse woonhuis Swalmerstraat 41 kreeg bij
een verbouwing in eclectische stijl rond 1865 twee winkelkasten met houten
omlijsting. Een vroege pui met deur geflankeerd door winkelruiten bezit Voorstad
St. Jacob 6 (circa 1880). De voorm. apotheek van de firma Haan, Neerstraat 22,
heeft een eclectische pui uit 1887. Rijk is ook de eclectische winkelpui van de voorm.
slagerij Brugstraat 14 (1890). IJzerwarenhandel Cillekens-Dreesen liet in 1898-1900
de winkel Neerstraat 34 bouwen in neorenaissance-stijl naar een ontwerp van F.
Dupont. In 1900 voegde men aan de achterzijde een pakhuis toe. Neorenaissanceen neogotische details hebben de
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Roermond, Woonhuizen Voogdijstraat 41-45

rond 1900 gebouwde winkels Neerstraat 46 en Schoenmakersstraat 15. Dupont
ontwierp ook enkele opmerkelijke winkelpanden in jugendstil-vormen met zwierige
lijnen en hoefijzerbogen. De voor juwelier Stalman gebouwde smalle winkel
Neerstraat 38 heeft bovendien jugendstil-tableaus. Andere voorbeelden van zijn
werk zijn Markt 19 (1905), Hamstraat 20-22 (1905; met madonnabeeldje), de garage
met bovenwoning Neerstraat 13 (1906), Schoenmakersstraat 2 (1906; met uurwerk)
en Steenweg 14 (circa 1906). Zijn rijkste werk is de winkel Neerstraat 10 van
Janssens-Höppener uit 1911. De vensteromlijstingen in stucwerk en de vrouwenfiguur
met toorts en tak werden vervaardigd door M. Reynders. Met rationalistische details
uitgevoerd zijn de winkels Hamstraat 26-26a (1906) en Hamstraat 30 (circa 1910).
In de gevel van de laatstgenoemde zijn bricornasteentjes verwerkt. De voorm. winkel
van P. Einig-Ubben, Hamstraat 32 (circa 1910), heeft een naambord in marmoriet,
gemaakt door de Gravo-Marmorite Maatschappij te Maastricht. Late jugendstil-details
vertoont de winkel Neerstraat 9 (circa 1920) evenals de winkelpui Neerstraat 64
(circa 1915) met opvallend geglazuurde stenen, ontworpen door G.M.H. Lange. De
uit 1891 daterende winkel Hamstraat 11 kreeg rond 1925 en nieuwe pui in art
déco-vormen. Expressionistische vormen en art déco-details heeft de Coöp-winkel
Hendriklaan 36-38 (circa 1928). Zakelijk-expressio-
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nistisch van vorm is de hoekwinkel Steenweg 2 (circa 1925), met hoger opgaand
gebogen hoekbalkon. J. Bongaerts ontwierp de zakelijk-expressionistische winkels
Hamstraat 21 (1927) en Steenweg 16 (1933-'35). Soberder van uitvoering is de naar
plannen van J. Klaarenbeek opgetrokken hoekwinkel Markt 9. Een charmant voorbeeld
van wederopbouwarchitectuur is Hamstraat 5, met onder meer in sgrafitti uitgevoerde
tekens van de dierenriem.
Horeca. Het voorm. hotel ‘De Gouden Leeuw’ (Neerstraat 11) [29] is een
gepleisterd breed pand met een 19de-eeuws uiterlijk en een ingangspoort uit de
tweede helft van de 18de eeuw. Het is momenteel in gebruik als stadsbibliotheek.
Een rijke eclectische vormgeving vertoont café ‘'t Tribunaal’ (Heilige Geeststraat
27) uit circa 1890. Het voorm. pension Markt 24 is een hoekpand met
jugendstil-details uit 1904. Het vierlaagse hotel (Godsweerdersingel 1) [30] werd
rond 1938 gebouwd in zakelijk-expressionistische vormen naar ontwerp van A.
Korteweg, F.J.M. Verwoerd en L. Temme.
Kantoren. Het kantoorgebouw Pollartstraat 19 [31] is een rond 1930 in
zakelijk-expressionistische vormen opgetrokken hoekpand met hoektoren. Het gebouw
huisvest momenteel het Dagblad De Limburger. Het voorm. kantoor van MEGA
Limburg (Westhoven 7) is

Roermond, Atelier voor gewijde beeldhouwkunde

een modern pand uit 1993-'96 naar plannen van J. Coenen. Het kantorenblok wordt
gedragen door een stelsel van betonnen schijven en kolommen.
Het atelier voor gewijde beeldhouwkunde (Andersonweg 4) [32] kwam in 1853
tot stand naar ontwerp van P.J.H. Cuypers als woonhuis en werkplaats voor zichzelf
en zijn compagnon F.C. Stoltzenberg. Het sober neogotische pand bestaat uit een
dwars huis met haakse vleugels en is voorzien van tegeltableaus. Aan de P.
Cuypersstraat bevinden zich enkele houtloodsen. De werkplaats, waar op het
hoogtepunt in 1870 zestig personen werkten, was tot 1947 in gebruik en werd daarna
omgebouwd tot stedelijk museum. Voor de werknemers opgetrokken zijn het
woongebouw Huize te Roer (F. Douvenstraat 1-31) uit 1880 en in dezelfde stijl de
iets jongere woonhuizen P. Cuypersstraat 17-23. Ook het rond 1900 in chaletstijl
gebouwde herenhuis Andersonweg 10 behoorde tot het complex.
Het Steel. Vanaf de 13de eeuw stonden aan de Roer twee dubbele watermolens de bovenste molens (zuidzijde) en onderste molens (noordzijde) - met bijbehorende
dammen en kolken. Zij dienden als volmolens voor de lakennijverheid en vanaf de
18de eeuw deels als meelmolens. De firma Burghoff & Co. verbouwde in 1807 de
westelijke bovenste molen tot papiermolen. In 1834 kreeg de firma Burghoff, Magnée
& Cie. toestemming om het - in opzet nog bestaande - carré-vormige fabriekscomplex
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te bouwen. Na het faillissement van deze papierfabriek in 1883 kwam het complex
in 1918 in bezit van de N.V. Verenigde Conservenfabriek, die in 1919 de N.V. Het
Steel oprichtte. Er volgden een forse vernieuwing en de bouw van een
waterkrachtcentrale met turbinehuis voorzien van twee Francis-turbines. In 1926
kwam het hele complex aan de N.V. Industriële Maatschappij v/h Noury & Van de
Lande, die hier in 1927 de Electro Chemische Industrie (ECI) (Molenweg 56) [33]
vestigde. De in 1945 zwaar beschadigde waterkrachtcentrale heeft men in 1948
herbouwd. De fabriek sloot in 1972 en de waterkrachtcentrale werd in 1974 stilgelegd,
maar deze levert sinds 2000 weer elektrische stroom met behulp van een moderne
turbine. Ter plaatse van de onderste watermolens stichtte A. Haagen in 1869 de
Fabriek voor Chemicaliën en Verfstoffen (Molenweg 10) [34]. De oorspronkelijke
gebouwen (1876) zijn bij overstroming en brand in 1880 verloren gegaan. Van de
herbouwperiode dateert een productiegebouw met hoge rondboogramen (1890). Alle
overige en latere fabrieksgebouwen zijn in 2000 gesloopt.
Overige nijverheid. Het rond 1840 gebouwde woonhuis Roersingel 6 diende
tevens als werkplaats. Het naastgelegen forse neoclassicistische pakhuis met
wenkbrauwen boven de vensters dateert uit circa 1860. Eveneens als woonhuis annex
bedrijfsgebouw opgetrokken is Roersingel 3-4 uit 1855, vermoedelijk ontworpen
door P.J.H. Cuypers. De voorm. meubelfabriek van de firma J. Lennaerts & Zn.
(Steegstraat 24a) is een sober midden-19de-eeuws pand met hardstenen doorrit. Een
voorbeeld van kleinschalige nijverheid is de voorm. stroopfabriek Slousweg 3. Dit
kleine gebouw met over de hele lengte van het dak een wasemkap is vermoedelijk
gebouwd rond 1861. Imposant is de voorm. meelfabriek (Veeladingstraat 5) [35],
gebouwd rond 1870 voor meelfabrikant Tijssen-Linsen. Het oudste gedeelte (met
zadeldak) bevat gietijzeren balken en kolommen vervaardigd door J.J. Gilain uit
Tirlemont (B). Na de overname in 1905 door J. van Andel verrees een langgerekt,
zes verdiepingen tellend gebouw. In recenter tijden was hier
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de koffiebranderij Baco gevestigd. De voorm. stoom-chemischewasserij ‘Edelweiss’
van M. Giesbers (Voorstad St. Jacob 81) werd in 1888 gesticht als wasserij en ververij.
Het voorgebouw met woningen dateert uit die tijd, evenals de op de binnenplaats
gelegen shedconstructie en ketelhuis met schoorsteen. De inrijpoort voor waskarren
is later dichtgezet en van een venster voorzien. Van de in 1877 opgerichte mouterij
Limburgia of ‘firma Louis Beltjens’ (Spoorlaan Noord 2a) [36] dateren de oudste,
deels met trapgevels uitgevoerde, gebouwen uit circa 1905. De in 1947 toegevoegde
robuuste eesttoren heeft een schoorsteen met ‘gek’ (windkap). Het complex is
verbouwd (2002) naar plannen van H. Wolters. Eenvoudige neorenaissance-details
heeft de als school gebouwde meubelfabriek Schoolpad 63 uit 1905.
De Maria Theresiabrug over de Roer (Brugstraat ong.) [37] is een hardstenen
brug met vier bogen. De oorspronkelijke 16de-eeuwse brug werd in 1764 door het
wassende water vernield. Met subsidie van aartshertogin Maria Theresia kwam in
1771 de herbouw tot stand. Daarbij gebruikte men een al bestaand plan uit 1751,
gebaseerd op de Pont des Arches te Luik. In 1944 werden twee bogen opgeblazen,
die in 1955 werden hersteld.
Het station (Stationsplein 8) [38] werd in 1862 gebouwd aan de lijn
Venlo-Maastricht als een station vierde klasse van de Staatsspoorwegen naar een
ontwerp met neoclassicistische details van K.H. van Brederode. De twee al in 1864
toegevoegde haakse bouwdelen op de hoeken werden in 1881 naar voren toe
uitgebreid en onderling verbonden door een voor het gebouw langslopende gang.
Tevens heeft men toen twee grote vleugels aangebouwd en de perronoverkapping
toegevoegd. De nabijgelegen tramremise (Godsweerdersingel 32b) werd rond 1922
gebouwd voor de Limburgse Tramwegmaatschappij.
Het stuw- en sluiscomplex in de Maas (bij De Weerd 110) is in 1926 tot stand
gekomen in het kader van de Maaskanalisering. De stuw bestaat uit twee
portaalvormige afvoeropeningen, die met zogeheten stalen ‘Stoneyschuiven’
afgesloten kunnen worden. De oostelijk gelegen scheepvaartopening heeft stalen
wielschuiven die bij hoog water weggehaald worden. Westelijk van de stuw bevindt
zich een rond 1990 vernieuwde sluis. De sluiswachterwoningen (De Weerd 96-110)
zijn rond 1926 in traditionalistische stijl gebouwd.
Pompen. Van de diverse stadspompen resteren de hardstenen pomp met
rococo-details uit 1752 op het Munsterplein en de 18de-eeuwse pomp aan de
Neerstraat. De gietijzeren pomp aan de Voorstad St. Jacob (bij nummer 14) dateert
uit 1865.
Devotionalia. Op diverse plaatsen bevinden zich zogeheten putbeelden, opgericht
ter bescherming van een nabijgelegen - inmiddels verdwenen - waterput. Voorbeelden
zijn de Mariabeelden bij de voorm. St.-Annaput (bij Neerstraat 56) en de voorm.
St.-Jacobsput (bij Voorstad St. Jacob 12). Ook heeft Roermond diverse ondiepe
straatkapellen met een beeld in een nis, zoals bij Schoolstraat 1, Munsterstraat 2 en
de kapel bij Luifelstraat 17. In opzet gaan deze kapellen terug tot de 17de eeuw, maar
in de huidige vorm zijn het vaak replica's. Opvallend is de overhuifde kruisiginggroep
(bij Minderbroedersstraat 4), die in oorsprong eveneens uit de 17de eeuw stamt. De
fraaie neogotische wegkapel aan de Kapellerlaan (bij nummer 66) werd rond 1874
gebouwd.
De Kapel in 't Zand (Parklaan 1) [39], gelegen aan de zuidoostzijde van
Roermond, is een forse kapel met smaller, vijfzijdig gesloten, koor en een dakruiter.
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Op een hoogte nabij de Roer (‘aan de Zande’) werd in 1418 een kapel gebouwd,
waarin zich een Maria-beeldje bevond dat veel vereerders trok. De kapel werd in
1578 verwoest, in 1613 herbouwd en in 1684 vergroot. In 1863 namen de paters
Redemptoristen de zielzorg in de kapel over. De in 1866 onder leiding van P.J.H.
Cuypers gerestaureerde kapel bleek echter te klein. In 1895-'96 kwam naar ontwerp
van Joh. Kayser de huidige grote neogotische kapel tot stand, waarvan de vormgeving
is geïnspireerd op de Saint-Chapelle te Parijs. De uitzonderlijk hoge dakruiter werd
in 1921 bij een storm beschadigd en in 1924 vervangen door de huidige naar plannen
van C.J.H. Franssen. Het gebouw werd in 1945 flink beschadigd

Roermond, Kapel in 't Zand

(hersteld 1945-'47) en in 1987-'88 gerestaureerd.
De rijke neogotische inventaris is grotendeels vervaardigd door atelier
Cuypers-Stoltzenberg (circa 1866). Naar ontwerp van Kayser uitgevoerd door H. te
Riele zijn het triomfkruis en de Mariapreekstoel (beide 1897). Verder bevat de kerk
gebrandschilderde ramen van F. Nicolas en Zn. (1896-'97), een St.-Jozefaltaar door
J. Thissen (1898), neogotische schilderingen op de tromfboogwand van de hand van
A. Windhausen (1904-'05; gerestaureerd 1992-'94) en een Franssen-orgel (1906).
Het R.K. klooster Maria ten Hemelopneming (Parklaan 3) bestaat uit een
carré-vormig bouwvolume uit 1866 naar ontwerp van P.J.H. Cuypers, met een
processiegang tegen de kapel aan. De oostvleugel heeft men in 1895 toegevoegd
naar plannen van Joh. Kayser. In het bijbehorende processiepark, ontworpen door
J.Th.J. Cuypers in 1919, bevinden zich een calvarieberg (J. Geelen), kruiswegstaties
(K. Lücker) en beelden van het Heilig Graf (Th. Pieters).
De Alg. begraafplaats ‘nabij Kapel in 't Zand’ (bij Weg Langs het Kerkhof 1)
[40], een grote ommuurde begraafplaats met enkele door muren gescheiden
compartimenten, werd gesticht in 1785 en in 1884 uitgebreid. Midden op de centrale
as staat de bisschoppelijke grafkapel. Deze neoromaanse centraalbouw met
klaverbladvormige plattegrond, achtzijdige
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Roermond, Alg. begraafplaats, ‘graf met de handjes’

lantaarn en een crypte werd in 1887 gebouwd naar plannen van P.J.H. Cuypers en
in 1925 in ongewijzigde staat herbouwd. In de zuidwesthoek van de begraafplaats
ligt het in 1860 gestichte en afzonderlijk ommuurde Oude Isr. gedeelte. Dit deel
wordt omsloten door het Herv. gedeelte, met daarin onder meer een enorme bijbelzerk
voor dominee J.W. Begeman (circa 1870) en een cippus met vaas voor J.G.Ph. Rauch
(† 1913). Het opvallendst is het ‘graf met de handjes’, bestaande uit twee ruggelings
geplaatste grafstenen met over de scheidingsmuur reikende handen. Aan de
protestantse kant bevindt zich het graf van kolonel J.W.C. van Gorkum († 1880) en
aan de katholieke kant dat van zijn vrouw jkvr. I.C.P.H. van Afferden († 1888).
Verderop bevindt zich het graf van de familie Van Afferden; een omhekte zuil op
postament (circa 1870). Andere belangrijke graftekens in dit R.K. gedeelte zijn het
neogotische grafmonument voor P.J.H. Cuypers († 1921) en zijn vrouw A. Alberdingk
Thijm († 1898). Daarnaast staat het monument voor F.C. Stoltzenberg († 1875). Rijk
van uitvoering is de grafkelder met daarop een sarcofaag met engel voor de familie
Nizet (circa 1875). Opvallende grafkelders zijn die van burgemeester L.F.H.
Beerenbroek († 1875) en Th. van de Winkel-Höppener (circa 1890). Voorbeelden
van vrijstaande graftekens zijn de neogotische tabernakels voor J.B. Clocquet (†
1877) en deken S. Mooren († 1877), de grafsteen met muziekinstrumenten voor de
directeur van de Harmonie L. Guillaume († 1904) en het door J. Geelen gemaakte
graf voor de zouaaf Küppers († 1916). In de noordoosthoek ligt het rond 1885
gestichte, ommuurde Nieuwe Isr. gedeelte met onder meer de twee omhekte grafstenen
voor G. Bloemendal († 1897) en G. Stern († 1913). Aan de katholieke kant van de
zuidmuur staat een uit circa 1890 stammend neogotisch baarhuisje, waarnaast zich
het Verloare Kerkhof bevindt, een stuk ongewijde grond met onder meer de grafsteen
voor de NSB-er L.W. de Leeuw († 1943).
Landhuizen. Aan de zuidrand van Roermond liggen twee landhuizen. Het in een
landschapspark gelegen kasteel Hattem (Maastrichterweg 25) bestaat uit een
hoofdgebouw met ronde arkeltorentjes. Een mogelijk 17de-eeuwse kern werd in
1710 verbouwd door Arnold Harterd van Holthausen. De arkeltorentjes zijn in de
19de eeuw toegevoegd. De twee bouwhuizen hebben een mogelijk eind-18de-eeuwse
oorsprong. Sinds 1989 huisvest het complex een restaurant. Het Huis Schöndelen
(Heinsbergerweg 176) - nu onderdeel van het
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verpleegtehuis St. Camillus - is een fors landhuis uit 1893 met neogotische details.
Uit dezelfde tijd dateert het opmerkelijke dubbele hondenhok aan de zijkant.
Boerderijen. Rondom Roermond liggen enkele grote boerderijen. Van de gesloten
hoeve Kloosterhof (Kloosterweg 95) is het woonhuisgedeelte gedateerd ‘1750’ en
het schuurgedeelte ‘1766’. De Heisterhof (Straat 11) is een gesloten hoeve uit 1765.
De gesloten hoeve Donk (De Weerd 94) dateert uit circa 1860.

Roggel
(gemeente Roggel en Neer)
Dorp, gelegen bij de Roggelse Beek. Het voor het eerst in 1230 vermelde dorp
behoorde eerst tot het Land van Horn en later tot het prins-bisdom Luik. In 1679
verwierven de proosten van Keizersbosch te Neer het als zelfstandige heerlijkheid.
Met name in de 19de eeuw kreeg Roggel een compacte dorpskern. In 1938 werd de
Roggelse Beek genormaliseerd. Na de Tweede Wereldoorlog is Roggel rondom
enigszins uitgebreid.
De R.K. St.-Petruskerk (Markt 1) is een driebeukige kruiskerk met driezijdig
gesloten koor, zijkoor, dakruiter en een toren van twee geledingen met ingesnoerde
naaldspits. Een 13de-eeuwse kapel werd in 1477 vervangen door een
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Roggel, Raadhuis

pseudobasilicale kerk, waarvan delen van toren en schip bewaard zijn gebleven. De
onderbouw van de zware toren heeft een mergelstenen bekleding, de bakstenen
bovenbouw is voorzien van brede spitsboognissen. Het schip werd herbouwd na een
brand in 1691 en werd in 1853 met twee traveeën verlengd. Toen kreeg de kerk ook
een dwarsbeuk en een nieuw koor en heeft men de noordbeuk van het schip breder
en hoger opgetrokken en voorzien van een eigen koor. In 1929 volgde nog een
uitbreiding naar plannen van C.J.H. Franssen. De in 1944 gedeeltelijk opgeblazen
toren heeft men in 1946 in gewijzigde vormen herbouwd naar plannen van J. Franssen.
Het oudste deel van het schip wordt gedekt door kruisribgewelven op ronde
hardstenen pijlers met Maaskapitelen (15de eeuw). Tot de inventaris behoren twee
16de-eeuwse heiligenbeelden. Uit de 18de eeuw dateren de overige, barokke beelden,
het barokke hoofdaltaar (afkomstig uit het klooster Keizersbosch), de zijaltaren, de
communiebank in rococo-vormen en de orgelgalerij (1776). De gebrandschilderde
ramen (1959) zijn vervaardigd door E. Laudy. Op het kerkhof staat een grafkruis uit
1786. Het gietijzeren H. Hartbeeld (bij Markt 9) is in 1923 gegoten te Geistingen
(D).
Het voorm. raadhuis (Raadhuisstraat 9-13) bestaat uit een diep pand met verhoogd
gelegen bel-etage onder wolfdak en een dwars aangebouwd eenlaags bouwdeel. Het
met siermetselwerk uitgevoerde gebouw dateert uit 1905.
Het voorm. postkantoor met directeurswoning (Raadhuisstraat 1-3) is een
tweelaags pand met neorenaissance-details uit 1901.
Woonhuizen. In 1868 gebouwd is de voorm. molenaarswoning Koppelstraat 50.
Van de bijbehorende molen resteert sinds een brand in 1946 enkel de romp. De
gepleisterde burgemeesterswoning Raadhuisstraat 6, met imitatie rusticablokken op
de hoeken, is rond 1890 gebouwd. Goede voorbeelden van villa's in
zakelijk-expressionistische vormen, opgetrokken naar plannen van J.M.J. Wagemans,
zijn Dorpstraat 1 (1931) en Raadhuisstraat 17 (1933). De windmolen ‘Sint Petrus’
(Nijken 24) is een bergmolen met ronde stenen romp en een met dakleer beklede
kap. Deze korenmolen is gebouwd in 1901 (volgens opschrift in 1892). De in 1914
in de berg ingebouwde ruimte voor een maalinstallatie bevat een uit De Lage Weide
(U) afkomstige dieselmotor (1930). De in 1975 gerestaureerde molen en de maalderij
zijn sinds 1987 weer in gebruik.
De voorm. zuivelfabriek ‘Sint-Petrus’ (Koppelstraat 65-67) werd in 1908 gebouwd
met neogotische elementen en bestaat uit een diepe directeurswoning naast een
L-vormig bedrijfsgedeelte.
De R.K. St.-Isidoruskerk te Heibloem (Pater Van Donstraat 4), gelegen ten
noorden van Roggel, is een moderne zaalkerk met bescheiden klokkentoren, gebouwd
in 1951-'52 naar plannen van P.H. Weegels. Het dorp Heibloem is ontstaan in 1852
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door de stichting van het St.-Aloysiusgesticht; een jongensinternaat (gesloten 1952,
gesloopt 1960-'65).

Roosteren
(gemeente Susteren)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen met oorspronkelijk een lineaire
nederzettingsstructuur. Vanaf de 13de eeuw behoorde Roosteren tot het gebied van
de hertog van Gelre. De kern van het huidige Roosteren is het gehucht Scheiereynde,
waar in 1843 een nieuwe parochiekerk werd gebouwd. Van de oude kerk in
Oud-Roosteren resteert het kerkhof. Door het graven van het Julianakanaal is het
lineaire karakter van Roosteren verloren gegaan.
De R.K. St.-Jacobus de Meerderekerk (Maasheuvel 6) is

Roosteren, R.K. St.-Jacobus de Meerderekerk

een driebeukige neoclassicistische kerk met een rond gesloten koor en een ingebouwde
vierkante westtoren met ingesnoerde spits. De kerk werd in 1843 gebouwd naar
plannen van J.H.J. Dumoulin. In de toren hangt een door Joris Sulris gegoten klok
(1529). De oorlogsschade aan de kerk is in 1946 hersteld. Inwendig zijn middenschip
en koor voorzien van een gestukadoord tongewelf, de zijbeuken zijn vlak gedekt.
Tot de inventaris behoren een hardstenen doopvont (circa 1200), twee herenbanken
(18de-eeuw), een biechtstoel (1758), een neogotisch hoofdaltaar en triomfkruis, en
een door M. van Dinter en L. Vermeulen gebouwd orgel (1857).
Kasteel Eyckholt (Eyckholtstraat 19), ook bekend onder de naam 't Heufken, is
een laat-16de-eeuws, in mergel en baksteen opgetrokken huis met een gepleisterde
voorgevel en een 19de-eeuwse vierkante hoektoren. In de rechter zijgevel met
mergelstenen speklagen zijn vensters met gotische omlijstingen aanwezig. Een
steentje met het jaar 1688 herinnert aan een verbouwing in opdracht van Johan van
Rossum. Sinds 1769, nadat Joannes Henricus Eyckholt van Maaseik eigenaar was
geworden, is er sprake van kasteel Eyckholt. In de periode 1877-1951 heeft het
kasteel als klooster van de Zusters der Goddelijke Voorzienigheid gediend. Na de
restauratie in 1977 is het kasteel als hotel-restaurant in gebruik genomen.
Kasteel Ter Borch (Lanterdijk 6), thans Roosterborch geheten, werd
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Roosteren, Kasteel Ter Borch (1995)

rond 1880 gebouwd in opdracht van J.A.O. Barbou met twee door knobbelspitsen
bekroonde hoektorens en een met trapgevels beëindigde middenpartij. Het bevat
mogelijk de restanten van een oorspronkelijk 15de-eeuws kasteel dat in 1632 werd
verwoest. Het gebouw is rond 1990 gerestaureerd na een brand in 1971.
Boerderijen. De gesloten hoeve Op Kampen (Eyckholtstraat 21), met schuur en
poortvleugel, hoorde oorspronkelijk bij kasteel Eyckholt. Het in de 19de eeuw
gewijzigde woongedeelte is voorzien van de jaartalankers ‘1714’. De Borg
(Maasheuvel 13) is een grote 18de-eeuwse gesloten hoeve. De schuur met vlieggaten
draagt de jaartalankers ‘1764’.
Woonhuizen. Molenstraat 16 is een diep pand met aangebouwde schuur voorzien
van een 19de-eeuwse bepleistering. Een voorbeeld van een dwars huis uit circa 1900
is Maasheuvel 8 met natuurstenen deur- en vensteromlijstingen. De voorm.
sluiswachterwoningen Maaseikerweg 26-30 zijn gebouwd rond 1930. Het dubbele
pand Molenstraat 53-55 uit 1935 vertoont zakelijk-expressionistische vormen.
De St.-Antoniuskapel (tegenover Maasheuvel 3) is een wit gesausde wegkapel
uit 1932, gebouwd in combinatie met een trafohuisje.
Op het kerkhof te Oud-Roosteren (Oud Roosteren ong.), gelegen ten oosten van
Roosteren, staat ter plaatse van de in 1839 afgebroken 13de-eeuwse kerk een
zeszijdige neogotische kapel uit 1870. Bijzondere graftekens zijn een zerk voor Johan
van Rossum († 1654) en zijn vrouw Johanna van Kessel († 1633), en een grafsteen
voor P. op de Kamp († 1914) en zijn echtgenote A.C.E. Driessen († 1895).

Rothem
(gemeente Meerssen)
Dorp, ontstaan in de 18de eeuw op de plaats waar de weg van Maastricht naar
Meerssen de Geul kruist.
De R.K.H. Hart van Jezuskerk (Kerkweg 56) is een driebeukige kerk voorzien
van een terzijde geplaatste toren met tentdak en ingang. De kerk verrees in 1928-'29
naar ontwerp van J. Wielders in zakelijk-expressionistische vormen en met gotiserende
details. In het interieur bevindt zich een gebrandschilderd venster naar ontwerp van
J. Colette (1928-'31) en uit dezelfde periode enkele beelden van J. Weerts. De
schilderingen rond de altaarboog zijn gemaakt door R. Franquinet. Wielders ontwierp
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ook de pastorie (Kerkweg 52) en de kapelanie (Kerkweg 58), respectievelijk gebouwd
in 1924 en 1927.
De R.K. lagere school ‘Lindegaerde’ (Past. Geelenplein 2) is een forse tweelaags
middengangschool met acht klassen, gebouwd in 1922 als dubbele school voor
gescheiden onderwijs aan jongens en meisjes.
Woonhuizen. Uit circa 1900 dateert de gepleisterde villa Klinkenberg 2, die is
voorzien van chaletstijl-elementen. In zakelijk-expressionistische vormen uitgevoerd
zijn Huize Mariënwaard (Emmaweg 86; 1930) en het door L. Theunissen ontworpen
woon- en winkelpand Klinkenberg 126-128 (1931).
De boerderij Klinkenberg 1 is een in opzet 18de-eeuwse gesloten hoeve met
aanbouwen, een puntgevel met de jaartalankers ‘1782’ en een schuur met mergelstenen
speklagen.
Watermolens. De voorm. Nieuwe of IJzeren molen (Molenweg 5-7) is een
middenslagmolen op de Kleine Geul. De molen wordt in 1381 vermeld als behorend
tot het huis Vaeshartelt. Het huidige U-vormige pand is kort na 1789 ontstaan en
bevat een 16de-eeuwse gevelsteen. De blokbepleistering dateert van 1906. Rond
1886 werd de oliemolen omgevormd tot een korenmolen. Het ijzeren rad is uit 1920.
De voorm. oliemolen (Geuldalweg 16) is een middenslagmolen op het Geulke. De
in opzet mogelijk 18de-eeuwse korenmolen werd in 1944 beschadigd en is nu in
gebruik als woonhuis.

Rothem, R.K.H. Hart van Jezuskerk (1990)
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Schaesberg
(gemeente Landgraaf)

Schaesberg, R.K.H.H. Petrus- en Pauluskerk

Dorp, vroeger ook Scheijdt genoemd, ontstaan in de 17de eeuw en gelegen
halverwege de in oorsprong 13de-eeuwse kastelen Schaesberg en Strijthagen. De in
1618 zelfstandig geworden heerlijkheid Schaesberg was van 1661 tot 1713 een
Spaanse en daarna tot 1785 een Oostenrijkse enclave in Staats gebied. De bebouwing
bleef tot het eind van de 19de eeuw beperkt tot de hoofdstraat, waar net ten noorden
van de kerk in 1896 de spoorlijn Sittard-Heerlen-Herzogenrath kwam te lopen. Vanaf
1905 ontstonden hier mijnwerkerskolonies ten behoeve van de Oranje-Nassaumijnen,
zoals de Leenhof, Het Eikske, Aan de Slagboom (Schaesberg) en De Kakert. Na de
Tweede Wereldoorlog is de bebouwing verder verdicht en uitgebreid.
De R.K.H.H. Petrus- en Pauluskerk (Kerkplein 4) is een kruiskerk met driezijdig
gesloten koor, dwarskapellen en een ongelede toren met ingesnoerde naaldspits. De
kerk werd gesticht in 1648 door Johan Frederik, heer van Schaesberg. De voltooiing
van het eenbeukige schip met de beide dwarskapellen en de toren vond in 1699 plaats
onder Frederik Sigismund Theodor, kleinzoon van Johan Frederik. De oude
koorsluiting werd in 1914 vervangen door een transept en koor naar ontwerp van J.
Stuyt. In 1958 heeft men een zijkapel toegevoegd. Mijnschade is hersteld in 1964-'66.
Het interieur van schip en zijkapellen wordt gedekt door kruisribgewelven met
brede platte gordelbogen, voorzien van sluitstenen met het wapen van de heer van
Schaesberg. De kerk bevat de nieuw opgehakte grafsteen van Frederik Sigismund
Theodor van Schaesberg († 1733). Tot de inventaris behoren onder meer een doopvont
(eind 17de eeuw), een preekstoel (circa 1700), een door atelier Cuypers vervaardigd
altaar en een door de Gebr. Müller gebouwd orgel (circa 1860).
Op het kerkhof staan enkele oude stenen grafkruisen (1710-1811), waaronder een
18de-eeuws kruis met daarop een kleine Calvarie en ‘memento mori’. Verder zijn
er enige fragmenten van beeldhouwwerken.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe van de Berg Carmel (Heerlenseweg 164) is een
gedrongen driebeukige kruiskerk met een kleine (incomplete) vieringtoren, gebouwd
in 1924 naar ontwerp van A.C.J. Gerards in neoromaanse vormen. In 1933 heeft men
het schip verlengd en voorzien van een terzijde staande lage zadeldaktoren. In 1965
is het interieur gemoderniseerd en in 1975-'76 is de mijnschade van de kerk hersteld.
De R.K. St.-Michaëlkerk (De
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Schaesberg, R.K. St.-Michaëlkerk

Wendelstraat 14) is een ranke moderne driebeukige kruiskerk met een golvend
betonnen dak en een vrijstaande open betonnen klokkentoren. De kerk is in 1954-'56
tot stand gekomen naar ontwerp van J.J. Fanchamps.
Scholen. De voorm. mijnvakschool (Strijthagerweg 6) werd in 1913 nabij de ingang
van de mijn Oranje-Nassau II gebouwd als een eenklassige school met een tweelaags
woonhuis voor de agent van de mijnpolitie. De particuliere Maatschappij tot
Exploitatie van Limburgse Steenkoolmijnen Oranje-Nassau liet het gebouw optrekken
naar een ontwerp met neorenaissance-elementen van het eigen bouwbureau. Dat
bouwbureau leverde ook het ontwerp voor de voorm. R.K. lagere school Heerlenseweg
162, een tweelaags schoolgebouw uit 1924. De R.K. lagere school ‘Gravenrode’ (De
Wendelstraat 55) is een tweelaags schoolgebouw uit 1936 in
zakelijk-expressionistische vormen met een jongere eenlaags vleugel.
Het voorm. patronaatsgebouw (Heerlenseweg 143) is een tweelaags pand uit
1925 in zakelijk-expressionistische vormen. Het heeft nu een horecabestemming.
Kasteel Strijthagen (Rouenhof 17-23). Ter hoogte van de kasteelhoeve stond
mogelijk een 13de-eeuwse voorganger van het tegenwoordige huis.
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Schaesberg, Kasteel Strijthagen

De oorspronkelijk rond 1530 opgetrokken hoofdvleugel van het complex kreeg
rond 1700 het huidige aanzicht. Deze tweelaags vleugel met souterrain en gebroken
schilddak heeft bakstenen gevels, ten dele met mergelstenen speklagen, en hardstenen
vensteromlijstingen. Aan de tuinzijde bevindt zich een groot stoepterras en aan de
binnenplaatszijde een dubbele bordestrap met smeedijzeren leuning in Lodewijk
XV-stijl. Haaks aansluitend staat een iets lagere, gesausde 18de-eeuwse voorvleugel
met gebroken schilddak, vensters met decoratieve omlijsting en een middenpartij
met pilasters en gebogen fronton. Inwendig bevat het huis onder andere marmeren
schoorsteenmantels en een eiken trap met smeedijzeren leuning in Lodewijk XVI-stijl.
De kasteelhoeve (Rouenhof 17) is een U-vormige bakstenen hoeve uit 1691,
voorzien van een hoger, 18de-eeuws poortpaviljoen met frontons en gebroken tentdak.
Het voorm. koetshuis (Rouenhof 23) werd in 1915 gebouwd in opdracht van C.
Honigmann, medeoprichter van de particuliere Maatschappij tot Exploitatie van
Limburgse Steenkoolmijnen Oranje-Nassau, en werd gerealiseerd door het
bouwbureau van die onderneming. De tuin direct rond het hoofdgebouw krijgt thans
een moderne aanleg naar ontwerp van tuinarchitect N. Roozen met tuingebouwen
ontworpen door F. Rooyen. Park en aanpalend landschap zijn recent herschapen in
een themapark: Mondo Verde. De landschappelijke aanleg van na 1850 blijft
gehandhaafd, inclusief de oude molenvijver. De daaraan gelegen
Strijthagerwatermolen (Strijthagermolenweg 1) werd rond 1617 gebouwd als
korenmolen en rond 1700 hersteld. Eind 19de eeuw kreeg de molen een ijzeren
bovenslagrad. Rond 1950 moest de molen worden stilgelegd, mede als gevolg van
verzakkingen veroorzaakt door de mijnbouw. Bij de grootscheepse restauratie in
1989 heeft de molen een middenslagrad gekregen.
De ruïne van kasteel Schaesberg (Slotweg 3) bestaat uit enkele overwoekerde
muurresten. Het kasteel verrees in 1571 in vroege renaissance-stijl in opdracht van
Johan van Schaesberg. Het werd in 1650 verbouwd en toen voorzien van een
kasteelhoeve (gesloopt 1968). Vanaf 1733 zette het verval in.
Boerderijen. De Winselerhof (Tunnelweg 99) is een gesloten hoeve met
oorspronkelijk een woongedeelte uit circa 1675 in de rechter zijvleugel. Het huis
heeft kelders met kruisribgewelven. De begin-18de-eeuwse schuur is aan de
binnenplaatszijde deels in vakwerk uitgevoerd. De hoeve is na restauratie in 1985
in gebruik als hotel-restaurant en conferentieoord. Ook in gebruik als hotel-restaurant
is de hoeve Overstehof (Overstehofweg 14), een gesloten hoeve uit 1749 waarvan
het bakstenen woonhuis deels mergelstenen speklagen heeft en de schuur in vakwerk
is uitgevoerd. De oorspronkelijk bij kasteel Strijthagen behorende 18de-eeuwse
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gesloten hoeve Hopelerweg 155 is opgetrokken in baksteen en vakwerk. Naast de
poort bevindt zich een segmentboognis met fronton. De van 1816 daterende hoeve

Schaesberg, Woninggroep Schaesberg

Leenhof (Heerlenseweg 166) is een gesloten hoeve met een woonhuisgedeelte in
vakwerk.
Mijnwerkerskoloniën. Nabij de ingang van de mijn Oranje-Nassau II liet de
particuliere Maatschappij tot Exploitatie van Limburgse Steenkoolmijnen
Oranje-Nassau de dubbele hoofdopzichterwoning Strijthagerweg 11-13 (1913) en
de ingenieurswoning Strijthagerweg 15 (1914) bouwen naar eigen ontwerpen met
neorenaissance-elementen.
Verschillende koloniën in Schaesberg zijn gebouwd in zogeheten Lotharingse
stijl, waarbij de vormgeving is gebaseerd op de architectuur in Lotharingen (Fr). Uit
die streek kwam de familie De Wendel, eigenaar van de Oranje-Nassaumijn
(1908-'20). De bij de mijn Oranje-Nassau II gelegen woninggroep Het Eikske
(Honigmannstraat 2-20, Mijn Carlstraat 1-15 en 2-16) werd in 1913 gebouwd in
opdracht en naar eigen ontwerp van de hiervoor al genoemde exploitatiemaatschappij.
De oorspronkelijk 108 woningen in Lotharingse stijl van de woninggroepen Leenhof
III en IV (Carmelstraat, Melchersstraat, Montfortstraat, Rector Meussenstraat e.o.)
kwamen in 1909-'12 tot stand als twee-onder-een-kap- en rug-aan-rugwoningen. Via
twee spoorviaducten uit 1896 zijn zij verbonden met de woninggroep Schaesberg
(Plein, Ceintuurstraat e.o.), aangelegd volgens een karrenwielvormig stratenpatroon
waarvan twee geplande ‘spaken’ niet zijn gerealiseerd. Dit complex van 202 woningen
in
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Lotharingse stijl werd tussen 1914 en 1918 gebouwd met
twee-onder-een-kapwoningen in zes verschillende types. Op het grondgebied van
zowel de gemeente Landgraaf als de gemeente Kerkrade, en aan de rand van het
terrein van de mijn Wilhelmina, werd tussen 1905 en 1920 het woningcomplex
Terwinselen ontwikkeld volgens de tuindorpgedachte. De woningen in het Landgraafse
deel zijn gebouwd in opdracht van de Staatsmijnen naar ontwerp van het eigen
bouwbureau. Voor het hogere personeel waren bestemd de opzichterwoningen
Heistraat 81-91 (1905), 77-79 (1913), 29-33 (1916), 35-43 (1917) en de
beambtenwoningen Parallelstraat 54-76 (1912), Heistraat 45-53 (1917) en 55-67
(1918). Verder de hoofdopzichterwoningen Heistraat 93, Casinolaan 2 en 1-3 (1918;
nu appartementen) en de ingenieurswoningen Heistraat 42-48 (1927-'28). De
mijnwerkerswoningen Parallelstraat 2-48 zijn gebouwd in 1916-'18. Een eveneens
op basis van de tuindorpgedachte aangelegd complex is De Kakert (Kakertsweg,
Juliana van Stolberglaan, Willem van Oranjestraat e.o.), gebouwd in 1923-'28 voor
de woningvereniging Schaesberg naar plannen van J. Stuyt. De woningen oorspronkelijk 184, nu nog 175 - hebben betonnen lateien en pleisterwerk rond de
ingang.
Het station ‘Schaesberg’ - sinds 1986 Landgraaf geheten - (Stationsplein 65) werd
in 1896 gebouwd voor de Nederlandsche Zuider-Spoorwegmaatschappij. Het
eenvoudige wit gepleisterde neoclassicistische gebouw met bovenwoning is in 1977
intern verbouwd.
De Leenderkapel (Leenderkapelweg ong.) is een driezijdig gesloten kapel uit
1637-'47, opgetrokken in Kunradersteen, mergel en baksteen en voorzien van een
doorgang met classicistische hardstenen pilasteromlijsting. De kapel, gewijd aan
O.L. Vrouwe van de berg Carmel, werd gesticht in opdracht van Johan Frederik van
Schaesberg.

Schimmert
(gemeente Nuth)
Dorp met dries, centraal gelegen op het plateau van Schimmert en voor het eerst
vermeld in 847. Op de dries in het noordelijke deel van het dorp - Bies genoemd kwamen in de vroege 19de eeuw zes bebouwingslinten uit (Mareweg, Hoofdstraat,
Op de Bies, Langstraat, Vauwerhofweg en Rozemarijnstraat). Na de Tweede
Wereldoorlog vond enige uitbreiding plaats, hoofdzakelijk door nieuwe lintbebouwing
langs oude veldwegen.
De R.K. St.-Remigiuskerk (Hoofdstraat 86) is een driebeukige basilicale kruiskerk
voorzien van een vijfzijdig gesloten koor met zijkapellen, een dakruiter en een brede
ongelede zadeldaktoren met naaldspits. De in onregelmatige blokken Nievelsteiner
zandsteen opgetrokken kerk kwam in 1924-'26 tot stand naar een traditionalistisch
ontwerp van J.Th.J. en P. Cuypers ter vervanging van een voorganger uit 1832. In
1938 werd een sacristie aangebouwd. De oorlogsschade aan de toren heeft men in
1956 hersteld.
Het interieur wordt gedekt door mergelstenen kruisribgewelven. De kerk bevat
een hardstenen doopvont uit 1570. Een deel van de inventaris is uit de oude kerk
afkomstig en vervaardigd door de Gebr. Ramakers, zoals het Maria-altaar (eind 19de
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eeuw) en de tot balustrade van het zangkoor omgevormde communiebank (1870).
Uit circa 1926 dateren twee marmeren altaren (St. Jozef en St. Gerardus) en een
gepolychromeerd triomfkruis. De gebrandschilderde ramen zijn in 1957 en 1975
geplaatst naar ontwerp van J. Stassen. De pastorie (Montfortstraat 2) is een tweelaags
middenganghuis uit 1898.

Schimmert, Boerderij Hoofdstraat 3 (1992)

Het voorm. klooster en seminarie van de paters Montfortanen (Op de Bies 33)
is een U-vormig drielaags pand met souterrain en aan de voorzijde een verhoogd
middenrisaliet. De twee evenwijdige vleugels dateren van 1884, de verbindingsvleugel
aan de voorzijde is van na de Tweede Wereldoorlog.
De voorm. R.K. lagere jongensschool (Hoofdstraat 57), thans Remigiushuis, is
een L-vormig gebouw uit 1938 met expressionistische details.
Boerderijen. Gesloten hoeven met een 18de-eeuwse oorsprong zijn de
mergelstenen boerderij Hoofdstraat 3, met twee in- en uitgezwenkte gevels uit 1709
en 1710 (jaartalstenen), en de deels in vakwerk uitgevoerde boerderij Hoofdstraat
97. Voorbeelden van 19de-eeuwse gesloten hoeven zijn Hoofdstraat 5-7 (1810), de
deels vernieuwde boerderij Op de Bies 43-45 (sluitsteen 1815) en uit de tweede helft
van de 19de eeuw de boerderij Op de Bies 20-24 (1855), de kleine hoeve Kruisstraat
2 en de gepleisterde hoeve Hoofdstraat 113-115. Twee 20ste-eeuwse voorbeelden
zijn Hoofdstraat 74 (1908), met eclectische sierbepleistering, en Op de Bies 36-38
(1918).
Woonhuizen. Interessante vroeg-20ste-eeuwse blokvormige huizen zijn
Hoofdstraat 4 (circa 1905), voorzien van een ingangsomlijsting in jugendstil-vormen,
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Schimmert, Watertoren (1992)

en Hoofdstraat 26 (circa 1910) met chaletstijl-elementen. Hoofdstraat 98 (1908) is
een tweelaags huis met afgeschuinde hoek, uitgevoerd met neorenaissance-motieven.
Zakelijk-expressionistische invloeden vertonen de in 1932 gebouwde villa's
Hoofdstraat 64 (ontwerp A. Lemmens) en Hoofdstraat 66 (ontwerp J. Zeijen).
Het trafohuisje (Op de Bies 3) dateert uit 1921 en vertoont expressionistische
invloeden.
Wegkapellen. Met neorenaissance-details uitgevoerd is de Mariakapel aan de
Valkenburgerweg hoek Op de Bies, gebouwd in 1933 onder leiding van H. Vankan.
De in 1937 naar ontwerp van J. Ritzen gebouwde Mariakapel Bekerbaan 59 vertoont
neogotische details.
De watertoren (De Bockhofweg 1), gelegen ten zuiden van Schimmert op het
hoogste punt van het plateau van Schimmert heeft een ronde schacht en een uitkragend
vlakbodemreservoir, beide uitgevoerd in beton en met baksteen omkleed. Van de
twee hoger opgetrokken ronde traptorens leidt er één naar een dakpaviljoen. Deze
tevens als uitkijktoren gebouwde watertoren met aangebouwde dienstwoning (Dr.
Bockhofweg 3) verrees in 1926-'27 voor de Waterleiding Maatschappij Limburg
naar een bekroond expressionistisch prijsvraagontwerp van J. Wielders. Hij ontwierp
ook de in 1935 gebouwde dienstwoningen (De Bockhofweg 5 en 7-9).
Oensel. Gehucht ten noordwesten van Schimmert. Een 17de-eeuwse kern heeft
de gepleisterde L-vormige Hoeve Oensel (Langs de Gewannen 75), die overigens is
gedateerd ‘1733’. De gesloten hoeve Haagstraat 5 dateert uit 1788 (sluitsteen en
jaartalankers). Boerderij De Linde (Oensel 3) werd in 1941 gebouwd ter plaatse van
een voorganger uit 1744 en heeft een verhoogde poortingang met tentdak.

Schin op Geul
(gemeente Valkenburg aan de Geul)
Dorp, ontstaan in het dal van de Geul en voor het eerst vermeld in 847. Schin op
Geul behoorde tot het Land van Valkenburg. Aan de noordzijde werd in 1846-'53
de spoorlijn Maastricht-Aken aangelegd. In 1879 heeft men aan de zuidzijde de

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

gemeente Strucht toegevoegd. Tussen beide kernen ontwikkelde zich na de Tweede
Wereldoorlog enige bebouwing.
De R.K. St.-Mauritiuskerk (Kerkplein 1) is een driebeukige pseudobasilicale
kerk voorzien van een hoger, halfrond gesloten koor met dakruiter en een ongelede
toren met ingesnoerde naaldspits. Het in oorsprong mogelijk 11de-eeuwse romaanse
schip kreeg begin 16de eeuw laat-gotische kruisribgewelven. Toren en noordbeuk
stortten in 1762 in, waarna in 1768 de herbouw in mergelsteen volgde van toren en
zijbeuken. Het koor uit 1796 werd in 1926 vervangen door het huidige in
Kunradersteen uitgevoerde koor naar ontwerp van J. van Groenendael. Tot de
inventaris behoren een romaans hardstenen doopvont (12de eeuw), een Madonnabeeld
(14de eeuw) en een calvarie met laat-gotische beelden van Maria en Johannes (circa
1500).
Op het kerkhof bevinden zich enkele grafkruisen (1611-1777). De mogelijk in
opzet 18de-eeuwse pastorie (Kerkewegje 2) werd in 1890 verbouwd en in 1972
gerestaureerd.
Boerderijen. Deels in vakwerk uitgevoerd zijn de kleine hoeve Kerkewegje 1 en
de gesloten hoeve Graafstraat 16. Beide hebben een 18de-eeuwse oorsprong en zijn
in de 19de eeuw verbouwd. De gesloten hoeve Hoogbeek 1-3 is gedateerd 1718
(poortsluitsteen). De gesloten herenhoeve Hoogbeek (Hoogbeek 13) heeft een
woonvleugel met deels in mergelsteen uitgevoerde gezwenkte topgevels met de
jaartalankers ‘1733’. De toen tevens gebouwde inrijpoort met ionische pilasters is
bij een recente restauratie vernieuwd. De U-vormige hoeve Nieuw Hoogbeek
(Hoogbeek 17-19) is gedateerd ‘1830’ (gevelsteen). De grotendeels in mergelsteen
uitgevoerde gesloten hoeve Graafstraat 1 dateert van
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Schin op Geul, Station

1843. Uit dezelfde tijd is het woonhuis van de Struchterhof (Strucht 2). De
19de-eeuwse gesloten hoeve Huize de Geul (Strucht 6) heeft een woonhuisgedeelte
met neorenaissance-details uit circa 1915.
Woonhuizen. Het huis Graafstraat 9 heeft 18de-eeuwse onderdelen in vakwerk.
In opzet 18de-eeuws zijn verder het pand Kerkplein 13, met hardstenen
segmentboogvensters, en het voorm. tolhuis Tolhuisstraat 8 (circa 1770; verbouwd
rond 1880). De wit geschilderde woonhuizen Vinkenbergstraat 16-18 en 20 zijn in
1938 gebouwd met gebruik van prefab-bouwstenen van de fabriek van Gardeniers
te Nuth.
Het station (Baanweg 1) is een herenhuis-achtig pand met enkele uitbouwen,
gesitueerd op een wigvormig terrein tussen twee spoorlijnen. Het werd in 1913-'14
gebouwd in ‘Um 1800’-vormen naar plannen van G.W. van Heukelom. Het
tegeltableau met stationsnaam is uitgevoerd in bricorna-stenen.
Het viaduct over de spoorlijn Heerlen-Schin op Geul (bij Vinkenbergstraat 24)
is een in gewapend beton uitgevoerde boogbrug met een parabolische vorm en
hooggelegen rijdek. Het werd gebouwd in 1914 ontwerp van Ch.H.J. Driessen en
uitgevoerd door de Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in Gewapend
Beton. De brug is in 1996 gerenoveerd.

Schinnen
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen in het dal van de Geleenbeek aan de weg
van Heerlen naar Geleen. In de

Schinnen, R.K. St.-Dionysiuskerk

vroege 19de eeuw concentreerde de bebouwing zich rond een dries nabij de
Altaarstraat-Achter de Kerk en was er enige lintbebouwing langs de wegen naar de
gehuchten Wolfhagen en Heisterbrug. Ten zuiden van de Geleenbeek werden de
spoorlijn Sittard-Heerlen (1896) en de goederenspoorlijn van de Staatsmijnen (1934)
aangelegd en verder de rijksweg A 76. Na de Tweede Wereldoorlog is Schinnen aan
de oostzijde uitgebreid.
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De R.K. St.-Dionysiuskerk (Deken Keulenplein 1) is een driebeukige basilicale
kruiskerk met driezijdig gesloten koor, dakruiter en een toren van drie geledingen
met ingesnoerde spits. De breukstenen onderbouw van de toren - met daarin een
hergebruikt Romeins corintisch kapiteel (2de-3de eeuw) - stamt uit de vroege 12de
eeuw, evenals het eenbeukige middenschip. De mergelstenen zijbeuken werden in
de 14de eeuw toegevoegd. De zuidbeuk heeft men in 1679 vernieuwd. In de 19de
eeuw werd de toren verhoogd (1829) en heeft men de zijbeuken verlengd (1878-'79).
Het forse bakstenen koor en transept kwamen in 1900 tot stand naar een neogotisch
ontwerp van J. Tonnaer. Bij de ingrijpende restauratie in 1916, onder leiding van W.
Sprenger, werd de bakstenen bovenbouw van de toren in mergel vernieuwd en
verhoogd. Tevens vernieuwde men toen de zijbeuken en kreeg het middenschip
stenen gewelven. In 1973-'77 is de kerk opnieuw gerestaureerd.
De kerk bevat een romaans hardstenen doopvont (12de eeuw) en een 16de-eeuws
kruisbeeld, dat in 1900 aan een neogotische triomfbalk is bevestigd. Tot de inventaris
behoren verder een preekstoel uit 1758, afkomstig uit Zinnik (B), kruiswegstaties
van atelier Cuypers (1900) en een Verschueren-orgel (1933). De muurschilderingen
zijn van J. Verheyen (1951), de glas-in-loodramen van het koor zijn naar ontwerp
van Jac. Vonk vervaardigd (1957).
Op het kerkhof bevinden zich drie oude stenen grafkruisen (1692, 1694 en 1737)
en een H. Hartbeeld (circa 1925). De pastorie (Deken Keulenplein 2) is een
blokvormig tweelaags pand uit 1759 met hardstenen segmentboogvensters. De voorm.
kapelanie (Achter de Kerk 3), een tweelaags onderkelderd pand met hoger
opgetrokken middenrisaliet, is rond 1904 met eclectische elementen gebouwd naar
ontwerp van G.J. Pijls. In

Schinnen, Kapelanie
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1939 naar plannen van H.H.A. Tummers aangelegd is het Mariapark (bij Achter de
Kerk 7). Aan de voet van een heuvel geeft een smeedijzeren spitsboog op natuurstenen
kolommen toegang tot een lange trap en een rondwandeling die leidt naar de aan
Maria gewijde vredeskapel op de heuvel. Deze kapel in traditionalistische vormen
heeft aan de oostzijde een hoger torenvormig gedeelte met tentdak.
Woonhuizen. Het eenlaags vakwerkhuis Zandberg 1 stamt in de kern uit de 17de
eeuw. De in- en uitgezwenkte gevel met speklagen van het eenlaagspand Achter de
Kerk 6-8 dateert van 1738. Deze gevel is rond 1938 in Nagelbeek afgebroken en in
Schinnen herbouwd. Het tweelaags middenganghuis Dorpsstraat 25 met zadeldak
en bordes is blijkens de jaartalsteen in 1875 gebouwd. Uit het begin van de 20ste
eeuw stammen het door G.J. Pijls ontworpen tweelaags hoekpand Heisterbrug 105-107
(1909) met afgeschuinde en hoger opgetrokken hoek, het tweelaags woon- en
winkelpand Dorpsstraat 9 (circa 1912) en het tweelaags middenganghuis
Sachariasstraat 4 (1916) met hoger opgetrokken middenrisaliet. In opdracht van de
vereniging ‘Ons Limburg’ ontwierp J. Stuyt twee complexen mijnwerkerswoningen,
te weten Altaarstraat 70-108 (1913-'14), waarvan enkele met een gepleisterde
topgevel, en de afwisselend dwars en diep opgezette tweelaags woningen Vonderstraat
10-30 en 9-29 (1921). In 1933 gebouwd naar een ontwerp met expressionistische
vormen van G.J. Pijls is het huis Vonderstraat 1. In zakelijk-expressionistische stijl
gebouwd zijn de villa's Stationsstraat 16 (circa 1934), naar ontwerp van J. Wielders,
en Stationsstraat 19 (1933), naar een ontwerp van A.J.N. Boosten voor huisarts H.J.
Hermans. De laatste is later gepleisterd en vergroot.
Boerderijen. De L-vormige hoeve Achter de Kerk 7 is voorzien van de
jaartalankers ‘1657’. De kopgevel heeft men in de 19de eeuw gepleisterd. De wit
geschilderde Hoeve Breinder (Breinder 5) is een in de kern van 1716 daterende
gesloten hoeve. Eveneens uit de 18de eeuw stamt de deels in vakwerk uitgevoerde,
gepleisterde gesloten hoeve

Nagelbeek bij Schinnen, Boerderij Nagelbeek 17

Dorpsstraat 66. Interessante L-vormige hoeven zijn Heisterbrug 34, met een
18de-eeuwse kern, en de laat-19de-eeuwse boerderij Dorpsstraat 74.
De voorm. watermolen ‘Heisterbrug’ (Veeweg 9) is een deels in vakwerk
uitgevoerde oliemolen met een 18de-eeuwse kern.
Huis Ter Borch of ‘Huis Schinnen’ (Heisterbrug 123), gelegen ten westen van
Schinnen, bestaat uit vier vleugels rond een binnenplein met een tot topgevel
opgetrokken poortgedeelte. Aan de zuidwestzijde ligt de omgrachte voorm. motte
waarop oorspronkelijk de in 1285 vermelde, middeleeuwse burcht heeft gestaan,
waarvan thans slechts de fundamenten nog aanwezig zijn. Waarschijnlijk begin 17de
eeuw werd de burcht verlaten en liet Walraaf Schellart van Obbendorf de
rechtervleugel van de voorburcht tot herenhuis verbouwen. De aan de zijde van het
binnenplein gebouwde kapel werd in 1623 ingewijd. Midden 18de eeuw kreeg het
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herenhuis grotere vensters en in- en uitzwenkende gevels. In 1943 is het complex
deels gerestaureerd.
De deels in vakwerk uitgevoerde oude banwatermolen (Heisterbrug 115) heeft
een 18de-eeuwse kern en is in 1943 tot woonhuis verbouwd. Tegenover de
toegangsweg tot Huis Ter Borch (Heisterbrug ong.) staat een rijk uitgevoerd
hardstenen kruisbeeld uit 1758 met twee chronogrammen en het wapen van het
geslacht Schellart, de toenmalige eigenaren van Huis Ter Borch.
Wolfhagen. Dit gehucht ten noorden van Schinnen is ontstaan in de middeleeuwen.
Huis Fabritius (Scholtissen Holenweg 2-4) werd in 1615 (jaartalankers) gebouwd
in opdracht van Hilger Fabritius. De hoofdbouwdelen van deze gesloten hoeve zijn
twee haakse maniëristische vleugels met trapgevel en in- en uitgezwenkte gevels.
De poortvleugel heeft aan de binnenplaats een uitgekraagde vakwerkverdieping
boven een open hal. Andere gesloten hoeven zijn Scholtissen Holenweg 1, met het
jaartal 1754 in de bovendorpel van de ingang, en Wolfhagen 121 uit 1891 (sluitsteen).
In opdracht van E. Geurts, de toenmalige eigenaar van het Fabritiushuis, kwam in
1939 de villa Wolfhagen 149 tot stand. De in - en uitgezwenkte gevels van deze door
J. Wielders ontworpen villa zijn geïnspireerd op het Fabritiushuis.
Thull. Dit wegdorp ten zuiden van Schinnen in het dal van de Geleenbeek, is
ontstaan in de middeleeuwen. Het deels in vakwerk uitgevoerde huis Thull 25 dateert
uit de tweede helft van de 18de eeuw. Van de in 1869 voor J.H. Meens gebouwde
gesloten hoeve Thull 1 resteren nog twee vleugels. De binnenplaats van de U-vormige
boerderij Thull 13 wordt afgesloten door een vleugel van de aangrenzende U-vormige
boerderij Thull 12. Beide dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw
Hegge/Nagelbeek. Deze aan elkaar gegroeide wegdorpen ten zuidwesten van
Schinnen liggen tegen de flank van het plateau van Schimmert. Het wit geschilderde
langgerekte eenlaagspand Hegge 112 draagt de jaartalankers ‘1881’. Voorbeelden
van gesloten hoeven uit de tweede helft van de 19de eeuw zijn Nagelbeek 17 (1870),
Hagensleen (Hegge 67-73) en de boerderij-brouwerij Hegge 109. Jonger
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zijn de gesloten hoeve Hegge 41-43 (1913), naar ontwerp van A.J. Erkens, en de
L-vormige Hoeve Cultura (Nutherweg 43), gebouwd in 1929 voor G. Houtvast naar
een ontwerp met expressionistische elementen van J. Lemmens. Het Canisiushuis
(Nagelbeek 6) is een L-vormig tweelaags pand in jugendstil-vormen, gebouwd in
1902 bij de naastgelegen voorm. stroopfabriek Canisius.

Schinveld
(gemeente Onderbanken)

Schinveld, Openbare lagere school

Dorp, ontstaan in de late middeleeuwen op de Brunssummerheide aan een kruispunt
van wegen. Onder invloed van de mijnbouwactiviteiten kwam het bescheiden dorp
na 1900 tot ontwikkeling. Na de Tweede Wereldoorlog vooral aan de oostzijde.
De R.K. St.-Eligiuskerk (Wilhelminaplein 1) is een basilicale kruiskerk met
driezijdig gesloten koor en een

Nagelbeek bij Schinnen, Canisiushuis

forse toren van vijf geledingen met ingesnoerde naaldspits. De rijk met geglazuurde
profielstenen versierde neogotische kerk verrees in 1889-'90 naar ontwerp van Joh.
Kayser ter plaatse van een oudere dorpskerk. De uit circa 1500 stammende toren
werd in 1902 omklampt en verhoogd. In 1956 heeft een interne verbouwing
plaatsgevonden en zijn kinderkapellen aangebouwd naar plannen van A. Swinkels.
In 1993-'94 is de kerk gerestaureerd.
De kerk bevat een ingemetselde Gallo-Romeinse vijzel die - evenals een
19de-eeuwse kopie - als wijwatervat in gebruik is. Tot de inventaris behoren verder
kerkbanken en biechtstoelen uit circa 1900 en een door P.J. Vermeulen & Zn. in
1904 gebouwd neogotisch orgel met hergebruikte onderdelen van het oude orgel van
de Gebr. Müller (1873).
De pastorie (Wilhelminaplein 2) is een wit gepleisterd herenhuis uit circa 1890
met decoratieve stucwerkelementen.
Het voorm. liefdesgesticht (Kloosterlaan 6-7a) is een fors tweelaags pand in
traditionalistische vormen, gebouwd in 1919 als klooster annex school naar plannen
van J. Seelen en verbouwd in 1927.
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Het voorm. patronaatsgebouw (Kan. Van Nuysstraat 6) werd in 1933 gebouwd
in functionalistische vormen naar plannen van J. Wielders.
Het voorm. politiebureau (Brunssummerstraat 36) uit circa 1910 is een
onderkelderd eenlaagspand in eclectische en neorenaissance-vormen.
De openbare lagere school ‘De Schatkist’ (Schoolstraat 19) is een gangschool
uit 1932, gebouwd als R.K.

Schinveld, Huize Heijenhoven of Schinvelderhuis

St.-Eligiusjongensschool naar een functionalistisch ontwerp van J. Wielders met
grote stalen vensterreeksen.
Huize Heijenhoven of Schinvelderhuis (Brunssummerstraat 65a) was in oorsprong
een omgracht huis, dat vanaf het einde van de 14de eeuw werd bewoond door de
familie van Heijenhoven. Waarschijnlijk was het de familie Duyckers die het huis
(rond 1735) in de huidige vorm liet herbouwen. Het L-vormige tweelaags herenhuis
is voorzien van hardstenen vensteromlijstingen, een ingang met bakstenen
pilasteromlijsting en een dubbele bordestrap. Oudere onderdelen zijn de
kloostervensters aan de hofzijde en de overwelfde kelders. In de 19de eeuw werd
het huis onderdeel van een gesloten hoeve met stallen rond een vierkante binnenhof.
Na tot 1968 als boerderij in gebruik te zijn geweest, heeft men het complex in 1976-'85
gerestaureerd en verbouwd. Het dient nu als restaurant en als trouwlocatie van
Schinveld.
Woonhuizen. Het deels in vakwerk uitgevoerde Huis ter Hallen (Eindstraat 4) is
een diep pand met aan de straatzijde een gezwenkte bakstenen topgevel met hardstenen
segmentboogvensters uit 1768 (sluitsteen). Rechts bevindt zich een lagere
poortvleugel. Het huis is gerestaureerd in 1993. Ter Hallen 3 is een onderkelderd
bakstenen woonhuis uit circa 1730 met kleine stoep en gesneden deur en luiken. Uit
dezelfde tijd dateren de huizen Ter Hallen 1 en Wilhelminaplein 13. Rond 1880
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Schinveld, Stoombierbrouwerij Cambrinus (1976)

gebouwd zijn de dubbele huizen Eindstraat 19-21 en 23-25 met een getrapt fries
langs de dakrand. De woningen Kloosterlaan 48-90 zijn in 1927 gebouwd naar
plannen van het Technisch Bureau ‘Ons Limburg’ voor de Woningvereniging
Schinveld.
Boerderijen. De inmiddels gewijzigde U-vormige hoeve Onderste Molen
(Brunsummerstraat 39) is in oorsprong een boerderij met watermolen uit 1771. De
gesloten hoeve Brunssummerstraat 46 dateert uit circa 1830 en heeft een gepleisterd
tweelaags woonhuisgedeelte.
De voorm. stoombierbrouwerij ‘Cambrinus’ (Ter Hallen 5), opgericht in 1869
door G. Thissen, bestaat uit een gepleisterd rijk eclectisch woonhuisgedeelte (circa
1885) en een achterliggende bedrijfsruimte. Een voorgevelplaquette met Bacchusreliëf
en de initialen ‘G.T.’ herinneren aan de stichting van de brouwerij.
Devotionalia. Bij Wilhelminaplein 13 is een houten gevelkruis geplaatst met een
gietijzeren crucifix uit 1810 en een nis met Mariabeeldje. Het in witte natuursteen
uitgevoerde H. Hartbeeld bij de kruising Kloosterlaan-Schoolstraat dateert van 1934
en staat op een hardstenen sokkel met Christusmonogram.

Sevenum
Dorp, ontstaan op de hogere zandgronden van de Noordelijke Peel. Sevenum, dat in
1317 voor het eerst wordt vermeld, behoorde eerst tot Gelre - vanaf 1648 Spaans
Gelre - en werd in 1673 een zelfstandige heerlijkheid. In 1713 kwam het aan Pruisen
en in 1815 werd het aan Nederland toegevoegd. Vooral na 1870 ontwikkelde het
dorp zich tot een lineaire nederzetting met een langgerekt driehoekig plein. Sevenum
werd in 1944-'45 zwaar beschadigd, waarbij onder meer het 17de-eeuwse raadhuis
werd verwoest. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp uitgegroeid tot één van de
grotere kernen in de Peel.
De R.K.H.H. Fabianus en Sebastianuskerk (Kerkstraat 2) is een forse driebeukige
kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een door kapellen geflankeerde toren van
vier geledingen met ingesnoerde spits. De huidige kerk werd in 1953-'55 gebouwd
naar plannen van H.W. Valk, waarbij de toren op de in 1944 verwoeste laat-gotische
voorganger (1514) is geïnspireerd. Het interieur wordt gedekt door koepelgewelven.
De kerk bevat een hardstenen doopvont met achtzijdige kuip (tweede helft 14de
eeuw).
De kerkhofpoort en de kerkhofkapel resteren van de verbouwing en vergroting
van de oude kerk in 1879-'80 naar plannen van P.J.H. Cuypers. In de kapel bevinden
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zich een kruisigingsgroep en een muurschildering van R. Smeets (1953). Langs de
kerkhofmuren staan diverse grafkruisen, waarvan de oudste uit 1524 stamt. De
blokvormige pastorie (Kerkstraat 2), met dorische ingangsomlijsting, dateert uit
1842-'43, maar heeft een windvaan met jaartal ‘1779’. De robuuste traditionalistische
kapelanie (Kerkstraat 17-19) is in 1937 ontworpen door A.J. Rats.
Het raadhuis (Raadhuisplein 1), een sober traditionalistisch gebouw met
eenvoudige ingangspartij, is gebouwd rond 1955 naar plannen van H.W. Valk.
Woonhuizen. Het rond 1880 gebouwde woon- en winkelpand Markt 17 vertoont
eclectische details. Sober neoclassicistisch van vorm is het woonhuis van de voorm.
brouwerij De Roos (Markt 8) uit 1902. Karakteristieke eenlaags dorpshuizen zijn
Peperstraat 6 (1905) en Kerkstraat 12 (1913). Het forse herenhuis Maasbreeseweg
25 (circa 1912), met gepleisterde verdieping, is kenmerkend voor de sobere late
jugendstil. Zakelijk-expressionistisch vormgegeven zijn Markt 18 (circa 1936) en
Maasbreeseweg 18 (1936), de laatstgenoemde naar plannen van P. van Baarlo.
Traditionalistische vormen hebben de huizen Den Eigen 2-4 (1934-'35), naar ontwerp
van W. Martens, en De Gaesdonck (De Donckstraat 46; 1938), naar plannen van M.
Keijzers.
Wegkapellen. De kapel O.L.-Vrouwe ter Nood (bij Den Eigen 29) is een zeskantige
kapel met classicistische details, drie ovale vensters en een klokvormig leien dak
met kleine opengewerkte

Sevenum, Kapel O.L. Vrouwe ter Nood
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Kronenberg bij Sevenum, R.K. kerk St.-Theresia van het Kind Jezus

lantaarn. Deze in 1676 door Jan Slots gestichte wegkapel is in 1964 gerestaureerd.
In de gehuchten rond Sevenum bevinden zich enkele vermeldenswaardige kleine,
driezijdig gesloten, wegkapellen. Vermoedelijk door Petronella Leijsten in 1721
gesticht is de in 1909 gepleisterde St.-Jozefkapel (bij Renkensstraat 25) met gezwenkte
topgevel. De midden-18de-eeuwse St.-Annakapel (bij Staarterstraat 25) heeft een
gezwenkte topgevel met pinakels en een nis met kruisbeeld. Inwendig staat een
Annatrits op een voetstuk in Lodewijk XIV-stijl. Eveneens met gezwenkte topgevel
uitgevoerd is de O.L.-Vrouwe van Zeven Smartenkapel (Frankrijkweg ong.), gesticht
in de tweede helft van de 18de eeuw en gecementeerd in 1892. De in 1852 gestichte
O.L.-Vrouwekapel (Renkensstraat ong.) heeft een schoudergevel. Uit 1911 ten slotte
dateert de St.-Annakapel (bij Grubbenvorsterweg 58).
Het klooster Maria-Ter-Peel te Evertsoord (Paterstraat 4), gelegen ten westen
van Sevenum, bestaat uit een driebeukige kruiskerk en een aangrenzend
kloostergebouw. De Paters Oblaten stichtten hier kort na 1950 een klooster. Naar
plannen van P.H. Weegels werd in 1955 de huidige kerk aangebouwd.
Kronenberg. Dit ontginningsdorp ten westen van Sevenum is ontstaan in de 19de
eeuw maar kwam pas begin 20ste eeuw tot ontwikkeling. De R.K. kerk St.-Theresia
van het Kind Jezus (Meerweg 6) is een robuuste en brede kruiskerk met driezijdig
gesloten koor - geflankeerd door kapellen - en een ingebouwde zadeldaktoren met
trapgevels. De kerk werd in 1931 gebouwd in traditionalistische vormen naar plannen
van H.W. Valk. Inwendig wordt de centraliserende werking bepaald door een fraaie
gewelfconstructie. De inventaris dateert uit de bouwtijd. In dezelfde stijl ontwierp
Valk de pastorie (Meerweg 8; 1931) en het woonhuis Simonsstraat 2 (circa 1932).

Sibbe
(gemeente Valkenburg aan de Geul)
Dorp, gelegen op het plateau van Margraten dat in de middeleeuwen vanuit
Oud-Valkenburg werd ontgonnen. Onder het dorp bevindt zich een groeve waar nog
mergelsteen wordt gewonnen.
De R.K. St.-Rosa de Limakerk (Sibberkerkstraat 42) is een driebeukige kruiskerk
met halfrond gesloten koor en een ongelede toren met ingesnoerde spits. In 1843-'44
werd een kapel opgetrokken, waarschijnlijk naar plannen van Mathias Soiron. Hier
tegenaan verrees in 1866 een mergelstenen toren naar ontwerp van J.H.J. Dumoulin.
Het koor werd in 1927 vervangen door de huidige oostpartij naar ontwerp van J.
Beurskens.
De kapel in de Sibbergroeve (Bergstraat ong.) werd in 1799-1801 uitgehakt in
de mergelgroeve en bevat een altaar en enkele wandtekeningen.
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Het Sibberhuis of ‘Villartshof’ (Dorpstraat 78) is een grote herenhoeve waarvan
de oorsprong mogelijk tot de 14de eeuw teruggaat. De huidige vorm stamt uit het
eerste kwart van de 17de eeuw toen het herenhuis met mergelstenen speklagen en
hoekblokken tot stand kwam. Inwendig bevinden zich een kariatidenschouw (1604)
en een stucwerkboezem met het jaartal 1624. De hoektoren met ingesnoerde spits is
16de-eeuws. De ingangspoort met het alliantiewapen Du Portal en Van Volkershoven
is gedateerd 1704. Het boerderijgedeelte werd in 1935 door brand verwoest en in
1936 hersteld. In de nabijheid bevinden zich enkele oorspronkelijk tot het huis
behorende 18de-eeuwse hekpijlers.
Boerderijen. Van de grote herenhoeve Hellinxhof (Kleine Linde 2), met open
binnenplaats, dateert het woonhuis met omblokte rondboogingang uit circa 1700.
De poort werd in 1831 toegevoegd. In opzet 18de-eeuws is het boerenwoonhuis
Dorpstraat 74 met aangebouwde poort. De gesloten mergelstenen hoeve Dorpstraat
58 is gedateerd 1803 (poortsluitsteen). Vergelijkbaar, maar iets groter is de boerderij
Dorpstraat 47 (eerste helft 19de eeuw). Een dwars op de straat geplaatst woongedeelte
heeft de gesloten mergelstenen hoeve Dorpstraat 45 (tweede helft 19de eeuw).
Woonhuizen. Het geheel in mergel uitgevoerde woonhuis Bergstraat 72 uit 1903
vertoont neorenaissance-details bij de dakerker. Een mergelstenen voorgevel met
bakstenen speklagen heeft het woonhuis Bergstraat 57-59 uit 1905.
IJzeren. Dit gehucht ten zuidoosten van Sibbe is een plateaunederzetting waarvan
de huidige bebouwing tot de 18de eeuw teruggaat. De overwegend in mergel
uitgevoerde gesloten hoeven hebben hardstenen vensteromlijstingen. De hoeve
Kapelstraat 27 heeft een woonvleugel met gezwenkte topgevel uit 1735. De poort
van de hoeve Heerstraat 8 werd in 1771 gebouwd. De hoeve Kruisstraat 4 heeft aan
de straat twee topgevels met de gevelstenen ‘1791’ en ‘1794’; veel dateert echter
van een verbouwing in 1892. De hoeve Groenstraat 16 bezit een woonvleugel met
puntgevel en de jaartalankers ‘1851’. De in opzet mogelijk 18de-eeuwse hoeve
Kapelstraat 35 heeft aan de straatzijde een vakwerkgevel. De Mariakapel (bij
Kapelstraat 17) is een open mergelstenen wegkapel uit 1955.

Simpelveld
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen bij een vroenhof in het dal van de
Eijserbeek. Er zijn ook Romeinse bewoningssporen aangetroffen. Vanaf de 13de
eeuw behoorde Simpelveld tot het Land van Hertogenrade. Het vormde van 1626
tot 1794 met Bocholtz een zelfstandige heerlijkheid. Belangrijke ontwikkelingen in
de tweede helft van de 19de eeuw
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Simpelveld, Huize Loreto (1982)

waren de aanleg van de spoorlijn Maastricht-Aken in 1853 en de stichting van het
kloostercomplex Huize Loreto (1878) en het Damianeum (1898). Als gevolg van de
aanleg van de spoorlijn Simpelveld-Kerkrade (1934) is Simpelveld in de eerste helft
van de 20ste eeuw aanzienlijk uitgebreid, met name aan de noordwestzijde.
De R.K. St.-Remigiuskerk (Pastoriestraat 2) is een driebeukige kruisbasiliek met
rond gesloten koor en een ongelede toren met ingesnoerde naaldspits. Deze in
Kunradersteen opgetrokken kerk werd in 1921 gebouwd naar ontwerp van C.J.H.
Franssen, ter plaatse van een barokke voorganger (1692). De kerk is voorzien van
rondboogvensters met mergelstenen omlijstingen. De toren werd in 1935 toegevoegd,
mogelijk naar plannen van A.H.J. Swinkels. Tot de inventaris behoren een orgelgalerij
op hardstenen zuilen uit circa 1750 en - uit de 19de-eeuw - een communiebank, een
preekstoel en twee biechtstoelen.
De pastorie (Pastoriestraat 13-15) ligt aan een binnenhof. Dit tweelaags pand werd
in 1683 (jaartalsteen en -ankers) gebouwd in opdracht van pastoor Faymonville en
in 1772-'78 (jaartalsteen) verbouwd en vernieuwd voor pastoor Sougnez. De
hardstenen ingangsomlijsting aan de hofzijde is gedateerd ‘1772’ en bevat een
snijraam in Lodewijk XV-stijl. In het interieur bevinden zich diverse 18de-eeuwse
onderdelen, waaronder een omtegelde haard en een schouw uit 1786. De naastgelegen
kapelanie dateert uit 1778, evenals de toegangspoort tot de binnenhof. Rechts van
de poort staat het kostershuis uit 1834 (gevelsteen).
Huize Loreto (Kloosterstraat 68-70) is een imposant kloostercomplex in
neogotische stijl, gebouwd in 1878 naar ontwerp van de Duitse architect H.J. Hürth
voor de tijdens de Kulturkampf uit Duitsland vertrokken Congregatie van de Zusters
van het Arme Kind Jezus. De tussen drielaags verblijfsgebouwen ingeklemde
kruisvormige kloosterkapel heeft een door luchtbogen geschoord middenschip. In
het vieringtorentje hangt een door C. Claren gegoten klok (1879). Het voorm.
meisjespensionaat (Kloosterstraat 70) kwam eveneens in 1878 in neogotische stijl
tot stand naar plannen van Hürth. Op het achtergelegen terrein bevinden zich twee
verblijfsgebouwen, waarvan één met aangebouwde plantenserre en een afgeschuinde
hoekpartij met St.-Jorisbeeld en een torentje met naaldspits. Verder liggen hier een
boerderij en paardenstallen in chaletstijl. De gebouwen op het achterterrein maken
geen deel meer uit van het klooster en zijn onlangs verbouwd tot woonhuizen. Het
nabijgelegen neogotisch herenhuis 't Kanthuis (Rodeput 12) uit circa 1875 werd
gebouwd als woonhuis voor de rector van Huize Loreto.
Het voorm. klooster Damianeum (Pater Damiaanstraat 38) werd opgericht voor
de paters Damianen op het terrein van de in 1896 aangekochte boerderij ‘De Plaar’.
Hier kwam in 1897 het neogotische L-vormige drielaags kloostergebouw tot stand
naar ontwerp van C. van Hoof. De kruisvormige neogotische kapel met
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klokkentorentje volgde in 1913 naar ontwerp van architect Renard, het noviciaat in
1927 naar plannen van S. Dings. Het complex is thans in gebruik als vormingscentrum.
Scholen. De voorm. openbare lagere school (Dorpstraat 22) is een gepleisterd
diep pand uit 1827, dat tot 1870 als school in gebruik is geweest. De R.K.
St.-Jozefschool (Kloosterstraat 66) is een achtklassige middengangschool, gebouwd
in 1931 naar ontwerp van A.H.J. Swinkels in opdracht van het bestuur van Huize
Loreto. Opvallend is de risalerende ingangspartij met expressionistische elementen.
Woonhuizen. Het in Kunradersteen opgetrokken huis Irmstraat 88 werd gebouwd
in 1797 (gevelsteen) voor burgemeester Theodoor van Wersch. De villa Pastoriestraat
9 uit circa 1910 vertoont chaletstijl-elementen. Een voorbeeld van een fors herenhuis
met rationalistische elementen is Kloosterstraat 17, gebouwd in 1923 naar ontwerp
van L. Lerschen. St.-Nicolaasbergweg 1-11 is een blok van drie dubbele woningen
in Kunradersteen uit circa 1920. Het dubbele woonhuis Panneslagerstraat 16-18,
met hoger opgetrokken middenpartij en expressionistische details, kwam in 1930 tot
stand naar plannen van W.J. Nievelstein.
Boerderijen. Het boerderijcomplex St.-Nicolaashoeve (Bulkemstraat 1-3) is een
van oorsprong 17de-eeuwse L-vormige hoeve, opgetrokken in Kunradersteen en met
een vakwerkverdieping voorzien van diagonaalschoren. In de buitengevel bevinden
zich enkele dichtgemetselde tussendorpelvensters, aan de binnenplaatszijde een
dorpel met het opschrift ‘IHS Anno 1659’. St.-Nicolaasstraat 31a, een gesloten hoeve
in Kunradersteen met vakwerkschuur, werd in 1781 gebouwd voor Egidius van de
Weijer en Anna Brouwers. Ze lieten op de sluitsteen van de inrijpoort het bouwjaar
en hun initialen aanbrengen. De gesloten hoeve Bulkemstraat 41, uitgevoerd in
Kunradersteen en baksteen, dateert uit 1842 en is mogelijk herbouwd in verband met
de aanleg van de nieuwe weg Simpelveld-Eijs.
Watermolens. De voorm. Oude Molen of Molen van Houben aan de Eyserbeek
(Oude Molenstraat 6) is een bovenslagmolen uit 1774, die in gebruik was als
korenmolen. In 1961 heeft men de molen buiten werking gesteld en de molenvijver
gedempt. Het waterrad is nog aanwezig in een aanbouw tegen de zijgevel. Aan de
Eyserbeek ligt verder de Bulkemsmolen (Bulkemstraat 43), een vroeg-19de-eeuwse
grotendeels in Kunradersteen opgebouwde bovenslagmolen. De molen bevindt zich
binnen een gesloten hoeve.
Bedrijfsgebouwen. Het gepleisterde bedrijfspand Dorpstraat 6, met hoger
opgetrokken middenpartij, dateert uit 1914. De winkelpui is gemoderniseerd.
Dorpstraat 2-4 is een drielaags hoekpand in expressionistische vormen,
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gebouwd in 1929 naar plannen van architect Pinckhofs. Het is nu in gebruik als
café-woonhuis. De koeltoren van de voorm. brikettenfabriek (bij Schiffelderstraat
44) verrees in 1922 naar ontwerp van N. Sterk. De grondstof voor de briketten kwam
uit de Domaniale Mijn te Kerkrade. Het gasstation van Limagas (Panneslagerstraat
5a), gebouwd in 1937 naar ontwerp van H.H.A. Tummers, is uitgevoerd in
traditionalistische stijl met ornamenten in mergelsteen en het opschrift ‘Limagas’.
Het station (Stationstraat 18-22) kwam in 1908-'10 tot stand aan de spoorlijn
Maastricht-Aken, ter plaatse van een voorganger uit 1853. Het rijzige hoofdgebouw
met bovenwoningen en rationalistische details is mogelijk ontworpen door G.W. van
Heukelom. De lagere zijvleugels zijn in 1975 deels afgebroken. Het stationsgebouw
bevatte ook een douanekantoor. Na de sluiting van de Miljoenenlijn (1988) en de
lijn naar Aken (1992) is het gebouw sinds 1995 hoofdstation van de Zuid-Limburgse
Stoomtrein Maatschappij (ZLSM). Op het stationsemplacement staan twee seinhuisjes
uit circa 1930. De in 1929 gebouwde watertoren (Vroenkuilerweg bij 1) heeft een
gemetselde achtzijdige voet met een rond, uitkragend betonnen waterreservoir.
Vlakbij ligt de put van de oorspronkelijke stalen draaischijf voor het keren van
locomotieven. Hier bevindt zich verder een waterput met vulinstallatie voor
stoomlocomotieven.
De St.-Jozefbrug (Bocholtzerweg) is een gemetseld viaduct uit 1853 in het

Simpelveld, Hoeve Keverberg

talud van de spoorlijn Maastricht-Aken. De gietijzeren wegwijzer aan de
Rolduckerweg dateert uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.
Het H. Hartbeeld (Dr. Poelsplein ong.) werd in 1940 vervaardigd door Ch. Vos
en staat sinds 1949 op de huidige plaats.
De Hoeve Keverberg (Wijnstraat 21-23-25), ten noordwesten van Simpelveld,
wordt voor het eerst rond 1380 vermeld. De huidige gesloten hoeve, rond 1890
herbouwd na brand, is uitgevoerd in een op de neogotiek geïnspireerde stijl. Het
woonhuis heeft oude overwelfde kelders. Aan de voorzijde bevindt zich een
torenvormig bouwdeel met kantelen en een balkon op consoles. De toegangspoort
is eveneens voorzien van kantelen en draagt het opschrift ‘Ora et Labora’.
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Bosschenhuizen. Gehucht ten westen van Simpelveld met enkele interessante
boerderijen. In 1759 gebouwd is de gesloten hoeve Bosschenhuizen 20, die is
opgetrokken in vakwerk, baksteen en Kunradersteen. De sluitsteen van de poort
meldt het jaartal ‘1780’. De gesloten hoeve Bosschenhuizen 21 is voorzien van de
jaartalankers ‘1773’ en ‘1774’. De H. Hartkapel (Bosschenhuizen ong.) is een grote
in Kunradersteen opgetrokken wegkapel uit 1958 naar plannen van A.F.
Brenninkmeyer.

Sint Geertruid
(gemeente Margraten)
Dorp, gelegen op het plateau van Margraten. Het vanuit Breust (bij Eijsden) ontgonnen
gebied werd in 1222 een zelfstandige parochie. Tot 1794 bleef Sint Geertruid een
onderdeel van de heerlijkheid Breust en van 1828 tot 1982 vormde het een zelfstandige
gemeente. Zowel Sint Geertruid als het zuidwestelijker gelegen Moerslag zijn
beschermde gezichten.
De R.K. St.-Gertrudiskerk (Eindstraat 2) is een driebeukige kerk met driezijdig
gesloten koor en een ongelede toren met ingesnoerde spits. Van de 11de-eeuwse
basilicale kerk zijn enkele muurresten bewaard gebleven. Rond 1300 werd de
mergelstenen toren opgetrokken en rond 1400 kwamen het schip en het gotische
koor tot stand. In de 15de-eeuw heeft men de huidige zijbeuken toegevoegd. In de
16de-eeuw verrees aan de zuidoostzijde de scheef gebouwde grafkapel van de heren
van Libeek, in 1619 gevolgd door een doopkapel aan de zuidkant van de toren. In
1700 werden de zijbeuken verhoogd tot een hallenkerk en kwam de huidige kap tot
stand. De westingang in de toren dateert van 1836. De kerk is gerestaureerd in
1956-'57, onder leiding van J.H.A. Huysmans, en in 1988.
Het bij de eerstgenoemde restauratie ontpleisterde interieur wordt gedekt door een
vlak balkenplafond. In de scheibogen is breuksteenwerk te zien van het 11de-eeuwse
kerkje. De grafkapel wordt gedekt door een stucplafond met alliantiewapen uit 1717.
Tot de inventaris behoren een gotische Annatrits (15de eeuw), een beeld van St.
Johannes de Evangelist (eind 15de eeuw), een drieluik met taferelen uit het leven
van St. Johannes
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de Doper (eind 16de eeuw) en een laat-maniëristische zijaltaar (1644). Van de voorm.
communiebank in rococo-vormen (midden 18de eeuw) resteren twee panelen. Het
door Pereboom & Leyser gebouwde orgel (1870) bevindt zich in een 18de-eeuwse
kast.
De pastorie (Burg. Wolfsstraat 40) is in 1922-'23 gebouwd naar ontwerp van W.
Schelberg.
Boerderijen. Eind 13de eeuw wordt de Hoeve Libeek (Libeek 27) vermeld als
riddermatig huis. Daarvan zijn een mogelijk 13de-eeuwse kelder met kruisribgewelven
en een 14de eeuwse kelder met tongewelf behouden. Het huidige mergelstenen
herenhuis stamt uit de 15de eeuw en werd in de 16de eeuw vergroot. Van de
bijbehorende grote gesloten hoeve dateert het oostelijke deel uit de 18de eeuw en de
rest uit de 19de eeuw. Van de Hoeve Genhof (Burg. Wolfsstraat 1) resteert een
langgerekt gebouw met mergelstenen banden, voorzien van de dateringen 1718
(jaartalankers) en 1734 (gevelsteen). De L-vormige vakwerkhoeve Moerslag 8 is in
opzet 18de-eeuws. Voorbeelden van 18de-eeuwse gesloten hoeven zijn Dorpstraat
1 (1771), met een later in baksteen verlengd mergelstenen woongedeelte, en
Dorpstraat 24 en 26, beide met vakwerkgedeelten. De forse, deels gepleisterde hoeve
Eindstraat 1-7 heeft een in 1760 gebouwd woongedeelte dat rond 1870 werd gesplitst;
de gesloten hoeve Dorpstraat 8-10 is voorzien van een poortsluitsteen met het jaartal
1857.
Woonhuizen. Het forse met trapgevels en in mergelsteen uitgevoerde Stenen Huis
(bij Burg. Wolfsstraat 34-38) stamt uit de 16de eeuw, maar bevat ook restanten van
15de-eeuws muurwerk. Dit in de 16de en 17de eeuw als de ‘Poorthof’ aangeduide
bouwwerk raakte in de 18de eeuw ingebouwd en werd begin 19de eeuw in tweeën
gesplitst. Inwendig bevindt zich een laat-gotische schouw. Het L-vormige vakwerkhuis
Libeek 24 dateert uit de 18de eeuw. Vroeg-19de-eeuws is het woonhuis Dorpstraat
2 met tegen de gevel een wegkruis. De uit 1932 daterende onderwijzerswoning
Dorpstraat 16 heeft van circa 1960 tot 1982 als raadhuis gediend.
Herkenrade. Dit gehucht ten oosten van Sint Geertruid werd in de vroege
middeleeuwen ontgonnen vanuit Eijsden en werd vroeger ook Eijsden op den Berg
genoemd. De gesloten hoeve Heerkuil 1 heeft een woonvleugel met de jaartalankers
‘1750’ en een poortsluitsteen gedateerd ‘1859’. Het (agrarische) woonhuis Herkenrade
10 is een rijzig tweelaags vakwerkhuis met een mogelijk 18de-eeuwse oorsprong.

Sint Joost
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(gemeente Echt)
Lineair dorp, waarvan het ontstaan nauw verbonden is met de stichting van een
caulietenklooster rond 1300. Het noordelijk deel van St. Joost behoort tot de gemeente
Maasbracht.
De R.K. St.-Judocuskerk (Caulitenstraat 4) is een moderne mergelstenen zaalkerk
met inpandig portaal en vierkante klokkentoren, gebouwd in 1958-'59 naar plannen
van J.F.M.W. van der Pluym en H. Tilmans. De pastorie (Caulitenstraat 2) kwam in
1934 tot stand naar ontwerp van Th. Krekelberg, gelijktijdig met een noodkerk, die
in 1959 de functie van patronaat en gemeenschapshuis kreeg.
De boerderij Kloosterhof (Caulitenstraat 12) is een wit gesausd, deels in mergel
opgetrokken dwars huis met grote ronde en spitsboogvormige

Sint Joost, Boerderij Kloosterhof

vensteropeningen in achter- en linkerzijgevel. Het gebouw is een restant van het rond
1300 gestichte caulietenklooster. Rond het midden van de 14de eeuw zouden zich
hier enkele oud-Tempeliers gevestigd hebben. Later werd het bewoond door
franciscanen. In de loop van de 18de eeuw verviel het kloostergebouw tot een
boerenhoeve, in 1781 eigendom van Jan Paul de Plevits. De venster- en deuropeningen
in de voorgevel zijn 19de-eeuws. In 1969 is de boerderij gerestaureerd.
De hoeve Schrevenhof (Schrevenhofsweg 20), gelegen ten oosten van St. Joost,
is een tot het kasteel Montfort behorende gesloten hoeve, waarvan de historie teruggaat
tot de 14de eeuw. Het complex bestaat thans uit een 19de-eeuws - en deels ouder woongedeelte, een 19de-eeuwse stal en een schuur (circa 1900). Aan de straatzijde
bevindt zich haaks op de binnenhof een grote, waarschijnlijk 17de-eeuwse
langsdeelschuur.

Sint Odiliënberg
(gemeente Ambt Montfort)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen op de St.-Petrusberg aan de Roer. In de 8ste
eeuw werd hier een klooster opgericht, volgens overlevering geschonken door Pepijn
de Middelste aan de Angelsaksische geloofsverkondigers Wiro, Plechelmus en
Otgerus. De oorspronkelijk driehoekige nederzettingsstructuur met twee kerken op
de heuvel en het dorp aan de oostzijde veranderde tot 1940 nauwelijks. Na de Tweede
Wereldoorlog vond uitbreiding in zuidelijke richting plaats.
De R.K. basiliek H.H. Wiro, Plechelmus en Otgerus (Kerk-
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plein 15) is een romaanse kruisbasiliek met een driezijdig gesloten koor, geflankeerd
door twee koortorens en twee rond gesloten zijkoren. De kerk is opgetrokken met
veldstenen, keien, tufsteen en zandsteen. Het driebeukige schip kan in oorsprong uit
de 11de eeuw dateren, het transept kwam tot stand in de 12de eeuw, terwijl koor en
torens rond 1200 werden gebouwd. Het was oorspronkelijk de kerk van een
kanunnikenstift, dat in 1361 naar Roermond werd overgebracht. Rond 1680 werd
het gebouw hersteld en als parochiekerk in gebruik genomen, in plaats van de
naastgelegen parochiekerk. Vóór 1686 was de kerk gewijd aan St. Petrus. Bij een
ingrijpende restauratie in 1880-'83, naar plannen van Joh. Kayser, heeft men het
interieur gepolychromeerd en de inventaris vernieuwd. In 1945 werden de koortorens
opgeblazen, waarbij ook een groot deel van het transept en het koor werden verwoest.
In 1949-'51 volgde een reconstructie onder leiding van A.J.N. Boosten, waarbij de
19de-eeuwse polychromie en inventaris verdwenen. De kerk werd in 1957 tot basiliek
verheven. De aardbevingsschade van 1992 is in 1993-'94 hersteld.
Inwendig is het koor voorzien van een nieuw gewelf; schip en dwarsschip hebben
een vlak houten zoldering. Rechthoekige pijlers met geprofileerde imposten dragen
de scheibogen in het schip. Koor en viering hebben een verhoogde vloer, met in het
midden van de opgang naar de kruising een wellicht uit de 11de eeuw daterende
confessio. De ramen (1950) zijn vervaardigd door J. Nicolas. De in 1860 door de
Gebr. Franssen gebouwde orgelkast is in 1983 overgebracht vanuit Gerwen (NB).
De R.K.O.L.-Vrouwekapel (Kerkplein 12), tot 1680 in gebruik als parochiekerk,
is een éénbeukige kerk met een in mergelsteen uitgevoerde aanbouw aan de oostzijde.
De vermoedelijk in de 11de eeuw ontstane kerk werd later aan de noordzijde vergroot
met een (verdwenen) zijbeuk. Het benedendeel van de in keien en blokken
Kunradersteen opgetrokken noordgevel bevat drie rondbogen op vierkante pijlers.
In 1631 heeft men het kerkje hersteld. Bij de restauratie in de 19de eeuw werd de
aanbouw aan de oostzijde vernieuwd of toegevoegd. Het herstel van de oorlogsschade
volgde

Sint Odiliënberg, R.K. basiliek H.H. Wiro, Plechelmus en Otgerus

in 1949 (jaartalankers). Tot de inventaris behoren een romaans hardstenen doopvont
(circa 1100), een houten madonna als ‘Sedes Sapientiae’ (tweede helft 13de eeuw),
voorts twee kopieën van 12de-eeuwse zandstenen reliëffiguren, voorstellende de
H.H. Johannes en Jacobus. Het kerkhof rondom de basiliek en de kapel is een
etagebegraafplaats, waarop zich onder andere de graven bevinden van M.C.C. de
Leissegues († 1879), burgemeester H.H. Timmermans († 1894), en glazenier J.
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Nicolas († 1972). De pastorie (Kerkplein 11) werd in 1890 gebouwd ter vervanging
van de als klooster in gebruik genomen oude pastorie.
Het voorm. klooster van de Zusters van het Heilig Graf (Kerkberg 13), een
tweelaags pand uit 1876, was tot 1890 de pastorie van de O.L.-Vrouwekapel.
De priorij Thabor (Aan de Berg 3), een blokvormig pand in neorenaissance-stijl,
werd in 1890-'96 gebouwd als meisjesschool geleid door de Zusters van het Heilig
Graf. Bij een verbouwing in 1936, naar plannen van E.H. Bremmers, is de tweelaagse
serre toegevoegd. Tot 1960 is het gebouw als school in gebruik geweest.
De voorm. openbare lagere school (Kerkplein 10), thans heemkundig museum,
is een tweeklassig schoolgebouw uit 1880, verbouwd in 1910, 1983 en 1997.
Het voorm. postkantoor (Hoofdstraat 11) kwam in 1910 tot stand met een sobere
neorenaissance-detaillering. Nadien is de terug liggende gevelpartij verhoogd.
Het raadhuis (Raadhuisplein 1) werd in 1938 gebouwd in traditionalistische
vormen naar ontwerp van J. Franssen. In 1980 is het rijzige gebouw uitgebreid met
een door J. Coppen ontworpen vleugel.
Huis Hoosden (Hoosden 1) is een 17de-eeuws complex van drie wit geschilderde
vleugels rond een afgesloten binnenplaats. De lange tweelaags woonvleugel wordt
onderbroken door een drielaags torenvormig volume met tentdak en dakruitertje. De
haaks aansluitende lagere dienstvleugel is via een muur met toegangspoort verbonden
met een tegenoverliggend, vrijstaand dienstgebouw. Dit voor het eerst in 1537
vermelde huis kwam in 1637 door schenking in eigendom van de Roermondse
jezuïeten, die het tot 1783 in bezit hielden. Eind 17de eeuw kreeg het complex de
huidige vorm, getuige ook de jaartalankers ‘1671’.
Kasteel Freymerson (Frymerson 1). Het tegenwoordige wit gepleisterde herenhuis
met terzijde geplaatste toren is ontworpen door P.J.H. Cuypers en dateert uit circa
1865.
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Cuypers of zijn zoon tekende ook voor de restauratie en de haakvormige aanbouw
van de in het park gelegen ronde toren van het middeleeuwse kasteel. Van de
18de-eeuwse hoeve zijn het woonhuis en de schuur, gelegen aan weerszijden van de
binnenplaats, voorzien van topgevels met vlechtingen. Het grote parkbos heeft
zichtlijnen en een gedeelte met een ornamentele vijver omgeven door treurwilgen.
De niet meer in gebruik zijnde hoofdingang aan de Provincialeweg heeft een hekwerk
uit circa 1865 met ronde bakstenen hekpijlers bekroond door natuurstenen kantelen.
Woonhuizen. Het dubbele woonhuis Kerkplein 1-3 werd rond 1860 gebouwd als
kapelanie (nr. 1) en raadhuis met veldwachterswoning (nr. 3). Het ontwerp van P.J.H.
Cuypers vertoont neoclassicistische en neogotische elementen (trapgevel). Uit circa
1885 dateert Hoofdstraat 22, een dwars woonhuis in neorenaissance-vormen met
een risalerende middenpartij, bekroond door een trapgevel. Het gepleisterde pand
Hoofdstraat 17 (circa 1890) heeft een door lisenen gelede middenpartij voorzien van
een trapgevel en een beeldnis met reliëfvoorstelling. De notariswoning Kerkplein 9
is een rond 1860 gebouwde en omstreeks 1910 verbouwde villa met jugendstil- en
chaletstijl-elementen.
De windmolen ‘Molen van Verbeek’ (Molenweg 19) is een bergmolen met ronde
stenen romp en een met dakleer beklede kap, gebouwd in 1883 op de plaats van een
afgebrande grondzeiler uit 1874. De na oorlogsschade in 1945-'46 herstelde molen
is ingericht als korenmolen.
Boerderijen. De buiten de kern van St. Odiliënberg gelegen gesloten hoeve
Leropperweg 32 heeft een poortpaviljoen uit 1691 met een beeldnisje en een
koepelvormig bekroond tentdak. Van hetzelfde type is de boerderij Leropperweg 19,
waarvan de oorsprong mogelijk teruggaat tot het eind van de 16de eeuw. De
binnenplaats wordt afgesloten door een muur met poortpijlers en een hardstenen
voetgangerspoortje uit 1762. Beide boerderijen zijn in de 19de eeuw gewijzigd.
De boskapel aan de Berkenallee richting Linne dateert uit 1857 en is gewijd aan
Maria. Deze in veldbrandsteen opgetrokken wegkapel heeft een zadeldak met
nokkruisje.

Sittard
(gemeente Sittard-Geleen)
Stad, ontstaan in de middeleeuwen bij een doorwaadbare plaats in de Geleenbeek.
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Sittard, Binnenstad vanuit het zuidoosten
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Sittard

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

R.K. Grote- of St.-Petrus' Stoel van Antiochiëkerk (zie p. 330)
dominicanenklooster en R.K. St.-Michielskerk (p. 331)
dominicanessenklooster St.-Agnetenberg (p. 332)
Herv. kerk (p. 332)
ursulinenklooster St. Calvaire (p. 332)
R.K. kerk O.L. Vrouwe van het H. Hart (p. 332)
Mariapark (p. 333)
Nieuw Apostolische kerk (p. 333)
klooster van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (p. 334)
klooster van de karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jesus (p. 334)
fort Sanderbout (p. 334)
Latijnse School (p. 334)
Openbare lagere school (p. 334)
Bewaarschool (p. 334)
Bisschoppelijk College St. Joseph annex R.K. lagere jongensschool St. Joseph
(p. 334)
R.K. lagere- en ULO-school (p. 335)
R.K. lagere Rosa- en Mariaschool voor meisjes (p. 335)
R.K. lagere jongensschool St. Joseph (p. 335)
R.K. school voor Maatschappelijk Werk (p. 335)
Trevianumschool (p. 335)
post- en telegraafkantoor Limbrichterstraat 62 (p. 335)
postkantoor annex leeszaal Engelenkampstraat 62 (p. 335)
Jacob Kritzraedthuis (p. 335)
hotel De Hollande (p. 337)
hotel-restaurant Engelenkampstraat 23 (p. 337)
hotel-restaurant De Prins (p. 337)
bioscoop Forum (p. 337)
watermolen Hochstenbach (p. 338)
brouwerij Begijnenhofstraat 8 (p. 338)
Station (p. 338)
Herv. begraafplaats (p. 339)

Aan de oostzijde daarvan, ter plaatse van het latere Huis op de Berg (1642), ontstond
- mogelijk al in de 11de eeuw - een omgracht en verhoogd gelegen mottekasteel. De
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voorburcht bevond zich op de plek van het huidige Kloosterplein en ten zuidwesten
daarvan lag de omgrachte St.-Petruskerk. In de 12de eeuw werden beide complexen
binnen een ovale stadsomwalling met gracht gebracht. Walram, heer van Montjoie,
verleende Sittard in 1243 stadsrechten. In de 13de eeuw vond een planmatige uitleg
in oostelijke richting plaats. Samen met het al omwalde gedeelte werd deze stadsuitleg
binnen een nieuwe omwalling gebracht, waarvan het tracé nog te herkennen is in het
beloop van de Agnetenwal, Begijnenhofwal, Dominicanenwal en Fort Sanderbout.
Walram de Rosse van Monschau en Valkenburg stichtte in 1299 een kapittel bij
de St.-Petruskerk. Van de bijbehorende immuniteit is de omvang niet exact bekend,
maar er wordt aangenomen dat het voormalige kerkhof, het huidige Kloosterplein
en de Kapittelstraat ertoe behoorden. Ter vervanging van de binnen de eerste
omwalling gelegen Oude Markt legde men rond 1353 centraal in de stad de huidige
Markt aan. Voor de aandrijving van de hertogelijke banmolen werd korte tijd later
de Molenbeek gegraven, dwars door de stad en om de noord- en westzijde van de
Markt heen. Deze beek werd na 1536 deels overkluisd. Van 1400 tot 1794 maakte
Sittard als Vrije Rijksheerlijkheid deel uit van het hertogdom Gulik. In de 16de eeuw
had Sittard een versterking met een dubbele gracht, drie stadspoorten (Broekpoort,
Putpoort, Limbrichterpoort), een waterpoort, bolwerken en enkele bastions. In 1672
had Sittard het zwaar te verduren. De in 1676 door Franse troepen verwoeste
verdedigingswerken werden niet hersteld. Bij een grote stadsbrand in 1677 ging met
name de bebouwing rond de St.-Petruskerk en aan de Putstraat, Oude Markt, Markt,
Paardestraat en een deel van de Limbrichterstraat verloren. Bij de herbouw bebouwde
men ook het terrein tussen de Markt en de Nieuwstraat. Het in 1565 midden op de
Markt gebouwde stadhuis werd in 1775 afgebroken;
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het stadhuis uit 1874 aan de rand van de Markt verdween in 1966.
In 1815 kwam Sittard bij de provincie Limburg. In die tijd concentreerde de
bebouwing zich nog steeds binnen de omwalling. Daarnaast was er een lineaire
uitbreiding in westelijke richting ontstaan (Brandstraat, Voorstad). Na de aanleg van
de rijksweg Nijmegen-Maastricht (1844) en de spoorlijn Maastricht-Venlo (1865)
breidde deze bebouwing zich verder naar het station uit en vond tevens verdichting
plaats (Steenweg, Stationsstraat). Verder was er tot circa 1910 enige uitbreiding langs
de uitvalswegen.
Dankzij de exploitatie van de Staatsmijn Maurits te Geleen groeide ook in Sittard
de bevolking sterk. Min of meer concentrisch rond het bestaande stadscentrum
kwamen arbeiderswijken tot stand, zoals de thans verdwenen woningen langs de
Slachthuisstraat (1912 en 1917) en in Stadbroek langs de St.-Josephstraat en de
Tudderenderweg (1919). De meeste van deze complexen waren opgezet volgens de
tuinstadgedachte, bijvoorbeeld de (deels gesloopte) woninggroep
Kleindorp-Sanderbout (1919; uitbreiding 1927). Andere uitbreidingen waren de
woningcomplexen Ophoven (1918 en 1924) en Overhovenerheide aan de Heirstraat
(1920; uitbreiding 1928). Rond het Julianaplein vormde zich een kleine villawijk
met middenstandswoningen (1921). De eerste uitbreiding ten westen van de stad was
de (deels gesloopte) wijk Limbrichterveld (1921-'24). Verder kwam in de jaren
twintig villabebouwing tot stand nabij het door D.F. Tersteeg ontworpen en tussen
1921 en 1927 aangelegde stadspark. De uitbreidingen tussen 1932 en 1959 waren
gebaseerd op stedenbouwkundige uitbreidingsplannen van M.P.J.H. Klijnen.
Na de Tweede Wereldoorlog is Sittard aan alle zijden sterk gegroeid, waarbij onder
meer De Kollenberg is uitgegroeid tot een grote villawijk. De oude kernen
Broeksittard, Ophoven en Overhoven zijn (verder) geïncorporeerd geraakt en net als
Stadbroek en Limbrichterveld uitgebreid tot grote woonwijken. Daarnaast zijn de
industrieterreinen Bergerweg en Sittard-Noord ontwikkeld. De binnenstad van Sittard
is een beschermd gezicht.
De R.K. Grote- of St.-Petrus' Stoel van Antiochiëkerk (bij Kerkplein 1) [1] is
een driebeukige kruisbasiliek met vijfzijdig gesloten koor, zijkoren en een forse
westtoren. De huidige kerk heeft een voorganger gehad waarvan weinig bekend is,
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maar die mogelijk teruggaat tot de vroege middeleeuwen. Ook is het onduidelijk hoe
de kerk er in 1299 heeft uitgezien toen deze een kapittelkerk werd (tot 1802). In 1380
besloot men de kerk te vernieuwen. Het oudste deel van de huidige gotische kerk is
het met baksteen beklede schip. In het eerste kwart van de 15de eeuw kwamen delen
van het transept en de twee eerste koortraveeën met zuidelijke zijkoor tot stand. Rond
1500 werd het mergelstenen koor verlengd en kreeg het de huidige koorsluiting.
Verder werden de mergelstenen delen van het transept vernieuwd en de zijkoren van
het hoofdkoor afgesloten. Midden 16de eeuw bouwde men aan de noordzijde van
het koor de O.L.-Vrouwekapel met St.-Janstorentje en de
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sacristie met overwelfde bovenruimte. Het in 1677 door brand verwoeste dak van
het schip werd in 1686-'87 hersteld. Een brand in 1857 verwoestte het kerkdak
opnieuw en bij de restauratie in 1859-'61, onder leiding van P.J.H. Cuypers, kreeg
het schip luchtbogen. Eveneens naar plannen van Cuypers kwam in 1875 de doopkapel
aan de noordzijde van de toren tot stand en verwijderde men enkele
vroeg-15de-eeuwse kapellen. In 1956-'57 is de kerk gerestaureerd en voorzien van
een nieuwe sacristie aan de noordzijde van het koor.
Het interieur wordt gedekt door kruisribgewelven die via een schijntriforium rusten
op spitsboogarcaden met ronde zuilen voorzien van Maaskapitelen en kolonnetten
(eind 14de eeuw). De kruising heeft een stergewelf. De kerk bevat een
gepolychromeerde houten Christus-corpus (14de eeuw), een altaartombe (circa 1400)
en een - mogelijk uit het atelier van de Meester van Elsloo afkomstig - laat-gotisch
triomfkruis (circa 1500). Het met een dubbele rij banken uitgevoerde gotische
koorgestoelte (circa 1425) is voorzien van gesneden misericordes met een neogotische
omlijsting. Enkele misericordes zijn in 1959-'60 gesneden door F.M. Timmermans.
Van een oksaal uit 1729 zijn delen behouden in de vorm van de communiebank en
de balustrade van de orgeltribune. Tot de inventaris behoren verder een preekstoel
(1774), twee biechtstoelen in Lodewijk XV-stijl, een barok zijaltaar (1776), een door
A. Martin vervaardigd Maria-altaar (1879), een neogotisch altaarretabel van J.W.
Ramakers naar ontwerp van Joh. Kayser (1893) en kruiswegstaties van atelier
Kastelijn & Kühnen (1898). In de kerk bevinden zich verder een marmeren epitaaf
voor Eva van Boetberg († 1602) en verschillende oude grafstenen (16de-18de eeuw).
De toren heeft vier geledingen, een omloop met hoekspitsen en een achtzijdige
lantaarn met spits. De in baksteen met mergelstenen banden opgetrokken toren zal
kort na 1500 gereed zijn gekomen. In 1686-'87 werd de torenspits naar ontwerp van
Adam Wynants vernieuwd. Er volgden herstellingen in 1828, onder leiding van N.
Dukers, en in 1834 (bovenste gedeelte). Nadat de torenspits in 1857 door brand was
verwoest, kreeg de toren bij de restauratie in 1859-'61, onder leiding van P.J.H.
Cuypers, de neogotische achtzijdige klokkenverdieping met omgang en hoektorentjes
en de neogotische westingang. De torenspits werd in 1874-'75 toegevoegd. In de in
1956-'57 en in 1985 gerestaureerde toren hangen zes luidklokken uit 1949 en een
carillon uit 1988 van de firma Eijsbouts.
De voorm. pastorie Kloosterplein 10 is een tweelaags dwars huis, gebouwd in
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1839-'40 naar ontwerp van L. Jaminé.
Het voorm. dominicanenklooster (Markt 24) [2] is voortgekomen uit het St.
Catharina Gasthuis, dat in 1632 door de dominicanen werd betrokken als klooster
annex Latijnse school. Vanaf 1652 ontstond een nieuw kloostercomplex met drie
tweelaags vleugels en een kerk rond een binnenhof met kloostergang. De noordelijke
vleugel kwam tot stand in 1652-'55, de onderkelderde westvleugel en de zuidvleugel
in 1657. In de kloostergang zijn op de begane grond diverse 17de-eeuwse
gestukadoorde plafonds behouden. De in 1658 aan de Oude Markt gebouwde Latijnse
School heeft men in 1934 gesloopt. In de tweede helft van de 18de eeuw werden
twee, thans gepleisterde, tweelaags bouwdelen toegevoegd tussen de zuidvleugel en
de rooilijn van de Oude Markt.
Na het vertrek van de dominicanen in 1797 huisvestte het complex diverse
onderwijsinstellingen. In 1851 namen de jezuïeten het in gebruik en stichtten er het
St.-Aloysiuscollege of Gymnasium St. Louis voor jongens. Haaks op de noordvleugel
lieten zij in 1873 een forse drielaags internaatsvleugel bouwen naar een ontwerp met
elementen uit de Willem II-gotiek van A. Slootmakers. De rondboogpoort tussen de
twee 18de-eeuwse bouwdelen aan de
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Oude Markt dateert van 1883 en is uitgevoerd door J. Laudy naar eigen ontwerp.
Mogelijk naar plannen van N. Molenaar werden in 1892 de noord- en de westvleugel
met een verdieping verhoogd en kreeg de westvleugel een neogotische kapel met
houten tongewelf. Ook de traptoren in de noordoosthoek is toen toegevoegd. Het
gymnasium verhuisde in 1900 naar Nijmegen, waarna Duitse jezuïeten zich in het
complex vestigden. Vervolgens richtten franciscanen er in 1919 het seminarie St.
Franciscus Solanus in (tot 1945). Het in 1973-'77 onder leiding van H.J. Palmen
gerestaureerde complex gaat in 2002 tot een appartementencomplex verbouwd
worden.
Aan de oostzijde van het complex staat de R.K. St.-Michielskerk of ‘Paterskerk’,
een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor, dakruiter en een opvallend rijk
uitgevoerde façade met voluten en fronton. De gevel bevat een grote mergelstenen
reliëfvoorstelling van St. Dominicus die van Maria een rozenkrans ontvangt. Drie
pilasterstellingen geleden de gevel in de superpositie: dorisch, ionisch, corintisch.
Deze kerk in Zuid-Nederlandse barokstijl werd in 1659-'68 gebouwd ter plaatse van
de gasthuiskapel en is mogelijk naar ontwerp van pater Hiëronymus Mauritius uit
Brussel. Tegen de koorsluiting bouwde men in de late 17de eeuw de sacristie met
daarboven de bibliotheek. In de pastorie staat een in 1649 door Franciscus van Trier
gegoten klok. Thans is de kerk in gebruik als parochiekerk. Het interieur wordt gedekt
door gestukadoorde kruisribgewelven. Tot de inventaris behoren een preekstoel
(1685), een rijk gesneden lambrizering met biechtstoelen (tweede helft 17de eeuw),
een fors barokaltaar (begin 18de eeuw) en een gepolychromeerd beeld van het H.
Hart van Jezus (1875) van atelier W. Houtermans. De orgelkast uit 1781 van Ludwig
König bevat een door de firma Klais gebouwd orgel (circa 1920). De
gebrandschilderde ramen zijn van atelier Nicolas (1893-'94).
Het voorm. dominicanessenklooster ‘St.-Agnetenberg’ (Plakstraat 24) [3] is een
complex van drie tweelaags vleugels, waarvan één met de jaartalankers ‘1662’. Het
klooster kwam tot stand ter plaatse van het in 1649 door de dominicanessen betrokken
pand van de stadsvoogdij en de in 1655 gekochte restanten van het poorthuis van de
heren van Dobbelstein (Dobbelsteinporte). De aan St.-Helena gewijde kloosterkerk,
een eenbeukige, driezijdig gesloten kerk met dakruiter, verrees in 1699-1706. Het
interieur wordt gedekt door kruisribgewelven. Tot de vroeg-18de-eeuwse inventaris
in Lodewijk XIV-stijl behoren een altaar, een preekstoel en een gesneden houten
lambrisering. Na het vertrek van de zusters in 1801 was het kloostergebouw onder
meer in gebruik als armenschool en als stadsschool (1831). Vanaf 1857 is het complex
in gebruik bij de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed. Zij richtten zich op de armen-
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en ziekenzorg en stichtten daarnaast in 1858 een bewaarschool. In 1966-'68 is naar
ontwerp H.J. Palmen langs de Plakstraat een nieuwe vleugel gebouwd.
De Herv. kerk (Gruizenstraat 3) [4] is een recht gesloten zaalkerk voorzien van
een ongelede toren met koepelvormig dak en lantaarn. De kerk kwam in 1680-'81
tot stand onder leiding van J. Lemmens ter vervanging van een in 1677 afgebrande
schuilkerk uit 1636. De toren verrees in 1684 en werd in 1860 verhoogd. De ingang
bevindt zich sinds circa 1815 in de noordgevel en heeft een hardstenen omlijsting
uit 1840. De kerk is in 1976-'78 gerestaureerd. Het interieur wordt gedekt door een
stucplafond uit 1840. Tot de inventaris behoren een door J. Beugels vervaardigde
preekstoel (1817) en twee herenbanken in late Lodewijk XVI-stijl (begin 19de eeuw).
Het voorm. ursulinenklooster ‘St. Calvaire’ (Oude Markt 5-7) [5] ligt op de plaats
van een middeleeuwse motteburcht. De kern van het grote gebouwencomplex wordt
gevormd door het tussen de Dominicanenwal en de Oude Markt in noord-zuidrichting
gesitueerde Huis op den Berg. Dit in 1642 voor Johan Maes herbouwde drielaags
pand heeft een 16de-eeuwse kern. In de 18de eeuw werden vensters en interieur
gewijzigd en in 1843 werd het betrokken door de zusters ursulinen, die er een
meisjespensionaat stichtten. In 1860-'61 volgde een verlenging van het huis in
zuidelijke richting. Het gelijktijdig haaks toegevoegde pensionaat met neogotische
invloeden was de eerste van diverse nieuwe drielaags vleugels met souterrain. In
1871-'74 kwam aan de noordwestzijde een internaat met traptoren tot stand. De in
1875-'77 opgetrokken kloosterkerk O.L. Vrouwe van het H. Hart werd in 1887 via
een sacristie met daarboven een ziekenkamer in verbinding gebracht met het oude
huis. Aan de noordoostzijde staat een in 1892 gebouwde kloostervleugel met
neogotische interieurdetaillering, mogelijk ontworpen door Joh. Kayser. Begin 20ste
eeuw volgden opnieuw uitbreidingen. Zo werd in 1906 de derde verdieping van het
Huis op den Berg (inclusief verlenging) vernieuwd en werd een vierde verdieping
toegevoegd naar plannen van H. Seelen. Hij ontwierp ook de herbouw en verlenging
(met traptoren) in 1916 van het in 1915 door brand verwoeste deel van de 19de-eeuwse
noordwestvleugel. Het internaat kreeg in 1911 een veranda met bakstenen
hoektorentje. In 1934 verlengde men de noordoostvleugel naar plannen van J.F.A.
van Beek. Tevens vonden wijzigingen in het pensionaat plaats. Het nu door de
Lerarenopleiding Fontys gebruikte complex bevat interieuronderdelen uit alle
genoemde bouwfasen, waaronder ook 17de-eeuwse stucplafonds. In het voorm.
kloosterpark aan de noordzijde bevindt zich de begraafplaats van de zusters ursulinen.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe van het H. Hart (Oude Markt 3) [6] is een
driebeukige kruisbasiliek voorzien van een vijfzijdig gesloten koor met omgang en
straalkapellen en een forse
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vieringtoren met spits en hoekspitsjes. De zusters ursulinen (Dochters van O.L.
Vrouw van het H. Hart) lieten deze neogotische bedevaartskerk in 1875-'77 bouwen
naar ontwerp van Joh. Kayser. De kerk werd in 1883 verheven tot Basilica Minor.
Het door kruisribgewelven gedekte interieur is voorzien van galerijen boven de
zijbeuken en heeft een rijke neogotische polychromie van R. Colen en decoraties
met geglazuurde baksteen en talrijke votieftegeltjes. De gebrandschilderde ramen
dateren uit de bouwtijd. De kerk bezit een gepolychromeerd Mariabeeld (1868). Tot
de neogotische inventaris uit de bouwtijd behoren onder meer een hoofdaltaar (circa
1875), banken en biechtstoelen van atelier J.W. Ramakers & Zn. (1880), zijaltaren
en koorstoelen van atelier F. Stoltzenberg, een communiebank van atelier Dehin
(1880) en een preekstoel (1882).
Tegenover de kerk ligt het Mariapark (Oude Markt 16) [7] uit 1891 naar een
neogotisch ontwerp van Joh. Kayser. Dit gebouw bestaat uit vier overwelfde en later
met glas-in-lood dichtgezette galerijen om een pandhof, met in een binnenhoek een
opengewerkt traptorentje met conische spits. In drie galerijen bevinden zich de door
atelier Te Poel & Stoltefuss ontworpen en door atelier Kastelijn & Kühnen uitgevoerde
zandstenen kruiswegstaties. De vierde galerij omvat een voorportaal met arkeltorentje.
Het klooster van de Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart is momenteel gevestigd
in het pand Oude Markt 18-20 uit circa 1890.
De R.K. St.-Antonius van Paduakerk (Kromstraat 46a) is een eenbeukige kerk
met driezijdig gesloten koor, vieringdakruiter en pseudotransept. De kerk verrees in
1917-'18 naar een ontwerp met expressionistische details van J. Wielders. Naar
plannen van H.J. Palmen heeft men in 1954 een kooraanbouw toegevoegd. Aan de
zuidzijde staat de kerk in verbinding met het voorm. franciscanerklooster (Kromstraat
42-44), een gelijktijdig door J. Wielders ontworpen tweelaags L-vormige gebouw.
De R.K.H. Hart van Jezuskerk (Geldersestraat 37) is een driebeukige kruiskerk
met halfrond gesloten apsis en een terzijde geplaatste toren met spits. Deze kerk met
expressionistische elementen verrees in 1929-'31 naar ontwerp van J. Wielders. Bij
de kerk hoort een parochiecomplex met verschillende gebouwen. Het voorm.
patronaat (Geldersestraat 41), bestaande uit enkele bouwdelen met platte daken en
een dienstwoning met schilddak, werd in 1922 als noodkerk met pastorie gebouwd.
Het in 1980-'81 gerenoveerde gebouw is thans een zalencentrum. De voorm. R.K.
lagere meisjesschool ‘St.-Jozef’ (Geldersestraat 24) kwam in 1925 tot stand als een
vierklassige school met dakruiter. De rectoraatswoning annex klooster (Geldersestraat
39), een tweelaags gebouw met trappenhuis en hoekuitbouw, werd in 1926 gebouwd
voor de Paters van het H. Hart. Haaks
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op de meisjesschool staat het voorm. klooster ‘Mariahof’ (Geldersestraat 26), gebouwd
in 1936-'37 met verspringende tweelaags bouwdelen en een schuin geplaatste,
langgerekte vleugel.
Overige kerken. De Nieuw Apostolische kerk (Stationsstraat 15-15a) [8] is een
tweelaags dwars pand met een tot topgevel opgetrokken gedeelte, gebouwd in 1936
in traditionalistische vormen naar ontwerp van N. Reijmans. De in 1952 naar plannen
van A.J.N. Boosten en H.J. Palmen gebouwde R.K. St.-Gemmakerk (naast Bremstraat
5) is een zaalkerk met lessenaarsdak, zijbeuk, voorportaal en een opvallend
koorgedeelte met zadeldak en met twee naaldspitsen. De eenvoudige kerk van het
Apostolisch Genootschap (Kromstraat 8) kwam in 1954 tot stand naar plannen van
A.A. Schinkel en heeft een jonger voorportaal. In 1964-'65 gebouwd naar ontwerp
van B. Salemans is de R.K. Christus' Hemelvaart en St.-Josefkerk (Hemelsley 240),
een moderne zaalkerk met plat dak en aangebouwde betonnen klokkentoren. De kerk
heeft een rond 1750 door P. van Assendelft gebouwd orgel en gebrandschilderde
ramen van D. Wildschut. De R.K. St.-Bernadette Soubirouskerk (Baandert 23) is een
opvallende moderne zaalkerk met flauw zadeldak en wit geschilderde betonnen
klokkentoren boven de ingang. De kerk is in 1967-'68 gebouwd naar ontwerp van J.
Fanchamps.
Overige kloosters. Het voorm. klooster van de Priesters van het H. Hart
(Leyenbroekerweg 111-113), met missiecollege en gymnasium, is een groot
gebouwencomplex met twee binnenplaatsen. Rond de zuidelijke binnenplaats staat
de oudste, deels neogotische
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bebouwing uit 1889 met Andreaskapel en forse drielaags kloostervleugels. Aansluitend
op de noordwesthoek van de deze carré-vormige bebouwing kwam in 1896 een
drielaags vleugel tot stand.
Daarna volgden uitbreidingen met een schoolgebouw (1900), een tweelaags vleugel
met neogotische elementen (1910) en de zogeheten Kaiserbau, een bouwdeel met
forse hoekopbouwen voor studentenhuisvesting (1913). Naar ontwerp van J. Wielders
verrees in 1928 de driebeukige kloosterkerk (Leyenbroekerweg 107), voorzien van
een rond gesloten koor met straalkapellen en een ongelede toren met
expressionistische beëindiging. Het klooster is in 1942 opgeheven, de kloosterkerk
is sinds 1950 een parochiekerk. Het voorm. klooster van de Zusters van de Goddelijke
Voorzienigheid (Walramstraat 23) [9], nu Maasland Ziekenhuis, werd in 1905
gebouwd naar ontwerp van H. Bertrams. Vanwege het gebruik als hospitaal volgde
in 1907 naar plannen van N. Ramakers een uitbreiding met twee haakse vleugels.
Nadien is het complex onder leiding van L. van der Laan en vervolgens van A.H.J.
Swinkels en B.H.F.L. Salemans verschillende keren uitgebreid. Zo kreeg het in 1932
een kapel voorzien van gebrandschilderde ramen van J. Nicolas. Het klooster van
de karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jesus (Kolleberg 2) [10] kwam in
1925 tot stand met een tweelaags middendeel met topgevel en twee, iets naar voren
springende, langgerekte zijvleugels met linksachter een torenvormige opbouw. Het
Gemmaklooster van de zusters Passionisten (Leyenbroekerweg 52) is een slotklooster
met kloosterkapel, portierswoning en enkele ronde hoektorens, gebouwd in 1938
naar een traditionalistisch ontwerp van J. Wielders.
Verdedigingswerken. Het beloop van de middeleeuwse omwalling is thans nog
herkenbaar in het stadsbeeld aan de Agnetenwal, Begijnenhofwal, Dominicanenwal
en Sanderbout. In de kern van de aarden wal zijn restanten van een oudere
mergelstenen ommuring aanwezig. Van de midden-16de-eeuwse verbeteringen van
de verdedigingswerken resteert Fort Sanderbout (Fort Sanderbout ong.) [11], een
vijfzijdig bastion met kazemat (oorspronkelijk twee kazematten) en ronde schietgaten.
Ook de ondergrondse toegangen (poternes) zijn gedeeltelijk behouden. Verder bevindt
zich aan de Oude Heerlenerweg (bij nr. 45) een kazemat van het S-type uit 1939.
Scholen. De voorm. Latijnse School van het St.-Petruskapittel (Kerkplein 14-15)
[12] werd na de stadsbrand van 1677 herbouwd in 1691-'99. Dit dwarse tweelaags
pand kreeg begin 19de eeuw het huidige uiterlijk. De voorm. openbare lagere school
(Kapittelstraat 6) [13] is een langgerekt eenlaagspand met tweelaags hoekhuis
(onderwijzerswoning) en een haakse vleugel. De school kwam in 1863 tot stand naar
een ontwerp met neoclassicistische elementen van C. Weber. In 1882 volgde naar
ontwerp van Joh. Kayser een
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uitbreiding en in 1911 werd de speelplaats gedeeltelijk overkapt naar plannen van J.
Wielders. Thans huisvest het gebouw het ‘Museum het Domein’. Het voorm.
verenigingsgebouw van de Broederschap St. Franciscus Xaverius (Kloosterplein 3)
kreeg het huidige uiterlijk rond 1900 toen de zusters ursulinen er de door hen in 1891
gestichte bewaarschool [14] onderbrachten. Deze tweelaags gangschool is thans
genoemd naar de schrijver en componist J. Erens. Het voorm. Bisschoppelijk College
‘St. Joseph’ annex R.K. lagere jongensschool ‘St. Joseph’ (Parklaan 4) [15] is een
fors pand voorzien van drie risalieten met topgevels, een haakse zijvleugel en een
middenvleugel met kapel. Het complex verrees in 1908 als gymnasium naar een
ontwerp met neogotische details van N. Ramakers. De uitbreiding bij de zuidoosthoek
werd in 1925 gerealiseerd naar plannen van J. Wielders in verband met de vestiging
van de H.B.S. en een internaat. Een gedeelte van het complex is in 1987 gesloopt.
De voorm. Teekenschool (Rijksweg Zuid 43) is een U-vormig neogotisch
eenlaagspand uit 1907 voorzien van een middenrisaliet met topgevel. Het is, onder
invloeden van de Roermondse tekenschool, mogelijk ontworpen door J. Beurskens.
Als directeur van de school ontwierp hij zelf de in 1913 toegevoegde directeurswoning
(Rijksweg Zuid 41). Van zijn hand is ook de voorm. Ambachtsschool (Rijksweg Zuid
70), een fors tweelaags hoekpand met vleu-
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gels rond een binnenplaats. De twee haakse hoekvleugels kwamen in 1918 tot stand
met rationalistische elementen. De school is tussen 1930 en 1973 enkele malen
uitgebreid. Tweelaags gangscholen naar ontwerp van J. Beurskens zijn verder de
voorm. R.K. lagere- en U.L.O.-school (Engelenkampstraat 23) [16], gebouwd in
1921 voor de Zusters van het Kostbaar Bloed en nadien uitgebreid, en de voorm.
R.K. lagere Rosa- en Mariaschool voor meisjes (Kloosterplein 5) [17], thans
St.-Petrusschool, gebouwd in 1922 voor de zusters ursulinen. De ingang van deze
langgerekte twaalfklassige school bevond zich oorspronkelijk in het topgevelgedeelte
aan de Deken Tijssenstraat. De gevelsteen uit 1680 herinnert aan het feit dat hier de
woning stond van Hermannus Clercx, scholaster van het St.-Petruskapittel.
Met expressionistische vormen ontwierp J. Wielders de voorm. R.K. lagere
jongensschool St. Joseph (Wilhelminastraat 2) [18], een eenlaags gangschool met
tweelaags onderwijzerswoning uit 1924. Functionalistisch is zijn ontwerp voor de
in 1934-'35 gebouwde voorm. R.K. School voor Maatschappelijk Werk (Gouverneur
van Hövellstraat 2) [19]. Ook de uitbreiding uit 1950 is van zijn hand. Een mooi
voorbeeld van een wederopbouwschool is de Trevianumschool (Deken Haenraetsstraat
1) [20] die in 1959 als Serviamlyceum is gebouwd. Het pleister-sgrafitti rondom
enkele vensters is van de hand van J.H.A.M. van Groenendael-Wielders.
Postkantoren. Het voorm. post- en telegraafkantoor Limbrichterstraat 62 [21],
een tweelaags hoekpand met directiewoning, werd in 1894-'95 gebouwd naar een
neorenaissance-ontwerp van D.E.C. Knuttel. In 1906 vond een uitbreiding plaats. In
1934-'35 kwam een nieuw postkantoor annex leeszaal tot stand, Engelenkampstraat
62 [22]. Dit langgerekte pand met verhoogd ingangsrisaliet en functionalistische
invloeden is ontworpen door J. Crouwel.
Woonhuizen. In Sittard staan enkele in de kern laat-16de- en vroeg-17de-eeuwse
vakwerkhuizen met uitkragende verdieping, te weten het dwarse huis Gruizenstraat
7-9, met het

Sittard, Woonhuis Gruizenstraat 7-9

jaartal 1593 op een bovendorpel, het in 1971-'72 reconstruerend gerestaureerde diepe
hoekpand Markt 20 (circa 1600) met versterkingskruisen en puntgevel, en
Limbrichterstraat 16 met versterkingskruisen en een moderne pui. Het huis Ophoven
3-5 heeft een uitkragende vakwerkverdieping. Het huidige huis Kloosterplein 6 was
de binnen de immuniteit gelegen 17de-eeuwse tiendschuur van het St.-Petruskapittel.
Van dit pakhuis met drie graanzolders boven elkaar is een deel na een brand in 1880
hersteld. Het Jacob Kritzraedthuis (Rosmolenstraat 2) [23] is een onderkelderd diep
drielaags huis met maniëristische in- en uitgezwenkte gevels en de jaartalankers
‘1620’. De bouw begon in opdracht van Gerhard Kroeten en werd voltooid door zijn
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weduwe. In 1636 betrokken de jezuïeten het pand onder overste en historicus Jacobus
Kritzraedt. Bij de restauratie in 1960 heeft men de zijgevel aan de Rosmolenstraat
vernieuwd en de huidige rondboogingang aangebracht. Het huis had vroeger zowel
in de voorgevel (Plakstraat) als in de achtergevel een poortdoorgang.
Laat-maniëristische elementen vertoont het diepe drielaags huis Helstraat 3 uit circa
1630. Een gezwenkte zijgevel bezit het wit geschilderde dwarse huis Helstraat 39-41
met de jaartalankers ‘1627’. Een kern uit circa 1635 heeft het later gepleisterde diepe
huis Limbrichterstraat 14 met een kruis- en een tweelichtvenster van Naamse steen.
In de gevel zijn drie gebeeldhouwde engelenhoofden en twee leeuwenkoppen
aangebracht. De verdieping heeft 18de-eeuwse hardstenen segmentboogvensters.
Een 17de-eeuwse kern hebben verder de met jaartalankers gedateerde huizen Putstraat
23 (1680) en Putstraat 17 (1687). Voorbeelden van huizen met hardstenen
vensteromlijstingen die in de kern uit de tweede helft van de 17de eeuw of de vroege
18de eeuw dateren, zijn het gepleisterde diepe huis Putstraat 22 (gewijzigd 1781)
en het dwarse huis Putstraat 5-7. Een zijtrapgevel heeft het in de kern
vroeg-18de-eeuwse dwarse drielaags huis Putstraat 29, waarvan de voorgevel in de
tweede helft van de 18de eeuw is vernieuwd en voorzien van hardstenen vensters.
Het voorm. kapittelhuis Kapittelstraat 4 is een wit geschilderd huis uit de eerste
helft van de 18de eeuw, oorspronkelijk bewoond door de scholaster van het
St.-Petruskapittel. Ook het gepleisterde 18de-eeuwse hoekpand Kloosterplein 2 was
een kapittelhuis. Voorbeelden van 18de-eeuwse huizen zijn verder het mogelijk van
1757 daterende drielaagse hoekpand Putstraat 1 met bakstenen pilasters, de wit
geschilderde en gepleisterde hoekhuizen Om den Tol (Paardestraat 5) en Putstraat
4, en het diepe huis Helstraat 22-26 met de jaartalankers ‘1790’ en hardstenen
vensteromlijstingen. Diepe huizen

Sittard, Jacob Kritzraedthuis
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Sittard, Limbrichterstraat 60

met een Maaslands dak uit de tweede helft van de 18de eeuw zijn Schtad Zitterd
(Markt 25) en Markt 26. Gepleisterde lijstgevels met hardstenen segmentboogvensters
uit de tweede helft van de 18de eeuw hebben Markt 22, Markt 23, Limbrichterstraat
53 (1770), Putstraat 19, Putstraat 31 en Limbrichterstraat 47.
Veel huizen in Sittard kregen in de tweede helft van de 19de eeuw een nieuwe
gevel voor een oudere kern, bijvoorbeeld die voor de in de kern 18de-eeuwse dwarse
huizen Limbrichterstraat 54 en 56. Karakteristiek zijn de eclectische lijstgevels,
waarvan de vensters een gestukadoorde omlijsting met kuif hebben. Voorbeelden
zijn de gepleisterde gevels van Overhoven erstraat 1, Brandstraat 29, Putstraat 57
en 89-91, Begijnenhofstraat 5-11, Limbrichterstraat 12, met geblokte pilasters, 20,
30-32, 68 en Limbrichterstraat 60 (1899) - het voorm. ‘Hotel de la Poste’. Ook
bakstenen gevels kregen vensteromlijstingen met kuiven, zoals te zien is bij het
blokvormige drielaags herenhuis Paardestraat 31 (circa 1880), het huis
Limbrichterstraat 35 (circa 1890) en het drielaags pand Putstraat 18, waar tussen
1820 en 1984 drukkerij Alberts was gevestigd.
Ook in de 20ste eeuw werden huizen in eclectische stijl gebouwd of gewijzigd
zoals de L-vormige eenlaagspanden

Sittard, Woonhuis Voorstad 2

Ophoven 7-13 met een mogelijk 19de-eeuwse kern die in 1914 het huidige voorkomen
met pleisterdecoratie kregen. Eclectische gevels met neorenaissance-elementen
hebben de herenhuizen Rijksweg Zuid 10 (1908) en Kloosterplein 1 (1910). De laatste
werd voor notaris Van Wessem gebouwd op de plaats van een kapittelhuis en is
voorzien van zinken oeil-de-boeufs. Gepleisterde gevels uit circa 1900 waarin
neoclassicistische elementen domineren zijn te zien bij Putstraat 30, Brandstraat 3
en het hoekpand Markt 17 (1899). Ook het in de kern laat-18de-eeuwse drielaags
huis Markt 5 kreeg rond 1910 een gepleisterde gevel met neoclassicistische elementen.
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De in 1893 gebouwde Villa Maria (Putstraat 63) vertoont neorenaissance-invloeden.
De villa is in 1922-'23 aan de achterzijde uitgebreid. Andere voorbeelden van huizen
met neorenaissance-elementen zijn Putstraat 65 (circa 1890), Putstraat 69 (circa
1900), Steenweg 21 (1905), Kapittelstraat 1 (1907) en Begijnenhofstraat 6 (1908).
De twee laatste vertonen ook invloed van de jugendstil. Dat is ook het geval bij het
drielaags huis Paardestraat 24, dat rond 1905 van de huidige decoratie is voorzien,
en het pand Brandstraat 15 (circa 1905). Een latere jugendstilvariant is de rond 1915
gebouwde dubbele villa Rijksweg Zuid 31-35. De rond 1915 opgetrokken gevel van
Limbrichterstraat 38-40 vertoont art déco-elementen. Een opvallend complex is het
vrijstaande herenhuis Voorstad 2, dat in 1905 in neogotische stijl werd gebouwd
voor wijnhandelaar N. Rutten. Het in de kern 18de-eeuwse onderkelderde achterhuis
is diverse keren ingrijpend verbouwd en uitgebreid. In de tuin liet Rutten in 1903-'04
een koetshuis (Parklaan 5), nu het huis ‘Casa Mia’ bouwen in de vorm van een
middeleeuws kasteel voorzien van torens met kantelen en een toegangspoort. Het
moest de verdwenen Limbrichterpoort in herinnering brengen. Het rechter gedeelte
kreeg het huidige aanzien bij een verbouwing in 1937 naar ontwerp van J. Wielders.
Vanaf de jaren twintig van de 20ste eeuw ontstonden er in Sittard diverse door de
tuinstadgedachte beïnvloede woningcomplexen. Van het complex Overhovenerheide
kwamen de arbeiderswoningen Heirstraat 67-91 in 1920 tot stand voor de
woningvereniging Sittard naar ontwerp van J. Stuyt van Technisch Bureau ‘Ons
Limburg’. Het complex groeide vanaf 1928 uit aan de St.-Petrusstraat (nrs. 2-60) en
de St.-Paulusstraat (nrs. 2-32 en 1-35). De verschillende woningtypen zijn uitgevoerd
met gepleisterde gedeelten of met een houten betimmering en diverse kapvormen.
Van de woninggroep Stadbroek uit 1919-'20 resteren de door gemeente-architect
Vroomans ontworpen tweelaags woningen St.-Josephstraat 13-107 en 20-166 en
Tudderenderweg 76-168. Op basis van een stratenplan van J. Wielders realiseerde
men in 1921-'22 aan de rand van het stadspark de kleine middenstandswijk van het
Julianaplein e.o. Architect N. Ramakers ontwierp en bouwde in eigen beheer de
woningen rond het plein en verder Schuttestraat 2-18, Jubileumstraat 1-23 en
Emmastraat 1-8. Deze tweelaags woningen met zakelijk-expressionistische vormen
zijn voorzien van siermetselwerk en een fors dakoverstek. De in de omgeving gelegen
woningen Agricolastraat 120-158 werden in 1924 in opdracht van de vereniging
Woningzorg gebouwd in een iets eenvoudiger uitvoering. Ramakers zelf betrok het
voorm. woonhuis annex kantoor Jubileumstraat 1. Hij ontwierp verder de serie huizen
Leyenbroekerweg 72-84
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Sittard, Woonhuis Parklaan 27

uit 1922. Voor de huisvesting van spoorwegpersoneel ontwikkelde de
spoorwegcorporatie ‘Sittard Vooruit’ in 1921-'24 naar plannen van N.J. Tienen de
woninggroep Limbrichterveld met de woningen Korenstraat 7-55, Akkerstraat 18-36
en Tunnelstraat 27-67. Deze in hoogte verschillende rijen eenlaagswoningen met
schuin geplaatste hoekpanden zijn voorzien van topgevels en gepleisterde delen.
In de jaren twintig en dertig van de 20ste eeuw verrezen in Sittard veel villa's,
bijvoorbeeld de blokvormige villa Klein Hemersbach (Parklaan 36) uit circa 1920
met ‘Um 1800’-details. Door J. van Beek ontworpen is de dubbele villa Vijverweg
1-2 uit 1922. Aan de voet van de oude stadswal, ter plaatse van het vroegere fort
Picardis, liet H. van Doorn in 1924 het gepleisterde blokvormige herenhuis Op 't
Fort (Dominicanenwal 1) bouwen naar een ontwerp met neoclassicistische elementen
van J. Beurskens. Van de hand van J. Wielders zijn de plannen voor de door het
traditionalisme beïnvloede ambtenarenwoningen Wilhelminastraat 30-36 (1916), de
dubbele villa Parklaan 24-26 (1921) en de expressionistische villa's Parklaan 27
(1924-'25), gebouwd voor notaris J. van Wessem, en Parklaan 29 (1924-'25) voor
Fr. Klinkenbergh. Het in 1921 naar ontwerp van J. Martens voor de weduwe H.
Vroemen-Bormans uitgevoerde herenhuis Begijnenhofstraat 23 (1921) toont een
opmerkelijke combinatie van neoclassicistische en expressionistische vormen. Door
H.J.W. Thunissen in een mengvorm van expressionisme en cottagestijl ontworpen
is de villa Jubileumstraat 2 uit 1937.
Veel villa's en middenstandswoningen werden uitgevoerd in
zakelijk-expressionistische stijl. Voorbeelden hiervan zijn de villa's Leyenbroekerweg
114 (1934; ontwerp L. Fiddelers), Parklaan 25 (1935; S.J. Dings), Kastanjelaan 6
(1936; J. Beurskens), Kastanjelaan 8 (1938; J. Schroders) en Kromstraat 28 (1940;
L. Fiddelers). Verder de vrijstaande huizen Odasingel 110 (1931; ontwerp J.L.
Grubben) en Leyenbroekerweg 50 (circa 1935). Zakelijk-expressionistische ontwerpen
van W. Schelberg zijn het dubbele hoekhuis Gouverneur van Hövellstraat
14-Beukenlaan 3 (1932), het dubbele huis Leyenbroekerweg 57-59 (1934), de twee
identieke woningreeksen Geldersestraat 4-8 (1935-'36) en Rijksweg Noord 165-171
en het dubbele huis Leyenbroekerweg 46-48 (1939). Ook J. Gärtner ontwierp
zakelijk-expressionistische villa's, zoals L'Estate (Leyenbroekerweg 96), Vijverweg
10 en Leyenbroekerweg 94 (alle 1935) en uit 1936 Gouverneur van Hövellstraat
10-12 (1936). Van zijn hand zijn verder de drie wit gepleisterde functionalistische
villa's Vijverweg 7-9, gebouwd in 1933 in opdracht van J.H. Paulson. Van deze villa's
met geometrische vormen en platte daken zijn de buitenste villa's elkaars spiegelbeeld.
Een ander voorbeeld van een functionalistische villa is Parklaan
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Sittard, Woon- en winkelpand Steenweg 56-58

Sittard, Bioscoop Forum

15 (1933) naar ontwerp van J. Wielders. De villa Leyenbroekerweg 36 werd in 1942
in traditionalistische vormen gebouwd naar plannen van H. Smit.
Winkels. De laat-19de-eeuwse winkelpui van Markt 26 vertoont invloeden van
de neorenaissance. Interessante dubbele winkelpanden in neorenaissance stijl zijn
Steenweg 72-74 (circa 1890) en Steenweg 56-58 (circa 1900). Voorbeelden van
winkelpanden met jugendstil-elementen zijn Steenweg 36 (circa 1905),
Limbrichterstraat 69-71 (circa 1905) en Limbrichterstraat 41 (1911). De laatste is
uitgevoerd in witte verblendsteen. Limbrichterstraat 51 (circa 1920) vertoont
expressionistische invloeden. Het blokvormige hoekpand Parklaan 6-8 is een
bankgebouw uit circa 1930. Zakelijk-expressionistische elementen bezit de winkelpui
van Putstraat 47 (circa 1935).
Horeca. Het voorm. hotel De Hollande (Markt 36) [24] is een drielaags hoekpand
uit 1889 in neorenaissance-stijl met een gepleisterde begane grond. Het
glas-in-loodwerk van de bovenlichten is uit circa 1925. Expressionistische invloeden
zijn herkenbaar bij het voorm. hotel-restaurant Engelenkampstraat 23 (1920) [25]
en het langgerekte hotel-restaurant De Prins (Rijksweg Zuid 25; circa 1925) [26].
De bioscoop ‘Forum’ (Engelenkampstraat 68) [27] werd in 1929 gebouwd in
opdracht van H. Martens naar een ontwerp met zakelijk-expressionistische invloeden
van J. Wielders. De gesloten gevelwand met verticale accenten is later wit geschilderd.
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Watermolens. In Sittard liggen verschillende oude watermolens. De
Stadbroekermolen of ‘Molen Roufs’ aan de Geleenbeek (Oudeweg 235), bestaande
uit verschillende gebouwen rond een binnenplein, werd in 1582-'83 gebouwd als
looi- en slijpmolen. In 1699 diende deze tevens als oliemolen en later ook als
graanmolen. Het molengebouw werd in 1861 uitgebreid. Aan het in oorsprong
17de-eeuwse molenaarshuis voegde men in 1871 een verdieping toe. Verder zijn er
een schuur (1847), een koestal (1849), een ketelhuis met schoorsteen voor een
stoommachine (1864), graanopslagruimten en een woonhuis (1875). Het waterrad
werd in 1907 door de huidige turbine vervangen. Rond 1997 is de ruïneuze molen
herbouwd en weer maalvaardig gemaakt. De Ophovenermolen aan de Molenbeek
(Molenweg 56) wordt voor het eerst vermeld in 1406. Deze middenslagmolen met
tweelaags U-vormig molengebouw dateert van 1716 en heeft mogelijk een oudere
kern. In 1798 werd de oliemolen omgebouwd tot korenmolen. Het houten waterrad
heeft men in 1908 vervangen door een ijzeren waterrad met gietijzeren gangwerk.
Het huis en de schuur met houtzagerij kwamen bij een herbouw in 1912 tot stand.
De molen is in 1976 en in 1998 gerestaureerd. De voorm. molen Hochstenbach aan
de Molenbeek (Paardestraat 40) [28] is een U-vormig complex waarvan de
onderslagmolen in 1824 als oliemolen werd gebouwd en van 1854 tot 1891 als
graanmolen heeft gefunctioneerd. Waarschijnlijk dateert één van de schuren uit de
vroege 19de eeuw (jaartalankers ‘181.’). Bij de bouw in 1854-'56 van het tweelaags
woonhuis met poortdoorgang is de beek overkluisd.
Boerderijen. In Sittard staan verschillende interessante gesloten hoeven. De bouw
van Hoeve Bergerhof (Irenelaan 8), met verhoogd poortgedeelte, begon mogelijk in
1620. Achtervleugel en voorvleugel, met pachterwoning en herenhuis, waren blijkens
een gevelsteen gereed in 1660. De linker stalvleugel draagt de jaartalankers ‘1662’.
Wijzigingen en herstel vonden plaats in 1766 en na een brand in de achtervleugel in
1866. De hoeve is in 1982-'83 onder leiding van H.M.J. Palmen ingrijpend
gerestaureerd. Van de stadsboerderij Den Tempel (Gruizenstraat 27) resteren de hoge
poortvleugel uit 1652-'54, met in- en uitgezwenkte zijgevel, en een gedeelte van de
zijvleugel. Er zijn ook enkele grote 18de-eeuwse gesloten hoeven, zoals Kruisstraat
28 met de jaartalankers ‘1747’ en vakwerk aan de binnenplaats. In de 19de eeuw
gesplitst en in 1986 gerestaureerd is De Lahrhoeve (Lahrweg 93-95). Deze boerderij
draagt de jaartalankers ‘1760’ bij de westelijke poortvleugel. De oostelijke hoeve
bezit een hoger poortgebouw. Het bakhuis ligt aan de overzijde van de weg. Een
ander voorbeeld is de in 1991 gerestaureerde Ophovener Hof (Molenweg 53-59),
waarvan de ingangsvleugel een hoger opgetrokken poortgebouw met herenkamer
heeft. De hoeve wordt al vermeld in 1406, maar dateert in de huidige opzet van 1763.
Voorbeelden van gesloten hoeven uit de 19de eeuw zijn de deels gepleisterde boerderij
Molenweg 22, met de jaartalankers ‘1802’ en een kern van 17de-eeuws vakwerk aan
de binnenplaats, en 't Guliks Hoes (Ophoven 1) met een tweelaags woonhuis en de
jaartalankers ‘1862’. Voorbeelden van modernere boerderijen zijn Overhoven 68
(1901) en Oudeweg 22 (1922), de laatste naar ontwerp van W. Schelberg.
Bedrijfsgebouwen. De voorm. brouwerij Begijnenhofstraat 8 [29] is een wit
geschilderd eclectisch pand met voorraadschuur, in de kern daterend uit het tweede
kwart van de 19de eeuw en in 1907 van eclectisch stucwerk voorzien. In het
langgerekte hoekpand Kerkplein 16-18 uit circa 1885 was vanaf 1890 het
beeldhouwersatelier van Kastelijn & Kühnen gevestigd. De voorm. sigarenfabriek
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Rijksweg Noord 54-60 dateert van 1896. Het rechter gedeelte is voorzien van een
topgevel. Het gebouw heeft verder gediend als melkfabriek, garage en drukkerij.
Het waterpompstation (Bergerweg 29) kwam in 1915 tot stand in opdracht van
de Waterleiding Maatschappij Limburg naar een ontwerp met ‘Um 1800’-invloeden
van J. Wielders. Dit eenlaagspand heeft een overkragend tentdak met koepeldakje
en een risalerende ingangspartij met in- en uitzwenkende topgevel.
De dubbele spoortunnel (Tunnelstraat ong.), met gedrukte betonnen

Sittard, Waterpompstation (1999)

gewelven en een bakstenen ombouw, werd rond 1920-'25 aangelegd ten behoeve
van de ontsluiting van de nieuwe wijk Limbrichterveld.
Het station (Stationsplein 2) [30] is een modern station met een golvend dak en
een transparante stationshal, gebouwd in 1993 naar ontwerp van J.A. van Belkum.
Het stadspark (Vijverweg ong.) is naar plannen van D.F. Tersteeg in drie fasen
aangelegd in een gemengde tuinstijl met zowel landschappelijke als formele
elementen. Het project werd uitgevoerd in het kader van de werkverschaffing. In
1921-'22 werd het zuidelijke deel met roeivijver en slingervijver gerealiseerd. In
1924-'25 kwam het noordelijke deel rond de eendenvijver gereed en in 1927 het
daarop aansluitende gebied met de kleine vijver. Van het in 1932 in het
middengedeelte van het park aangelegde gemeentelijke zwembad resteert een klein
gedeelte van het met functionalistische invloeden uitgevoerde wit geschilderde
paviljoen met kleedruimtes.
Wegkapellen. Op het hoogste punt van de Kollenberg staat de driezijdig gesloten
St.-Rosakapel (Kollenberg ong.) uit 1675. De dubbele bordestrap dateert van 1925.
In de dakruiter hangt een in 1743 door F. Chaudoir gegoten klok. Langs de helling
staan zeven bakstenen voetvallen (Kollenberg ong.), die in 1907 (vier) en 1925 (drie)
zijn gebouwd ter vervanging van 19de-eeuwse voorgangers. De door atelier Kastelijn
en Kühnen vervaardigde beelden geven episodes van het lijden van Christus weer.
Tegen de helling staat ook de Hof van Olijven (Kollenberg ong.), een grotvormig
bakstenen bouwsel
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uit 1881 met terras en een beeld van Christus en een engel. Waarschijnlijk zijn rond
1925 wijzigingen aangebracht.
Begraafplaatsen. De Herv. begraafplaats (bij Wilhelminastraat 33a) [31] is sinds
circa 1610 in gebruik. Tegen de 19de-eeuwse ommuring met baarhuisje (circa 1870)
staan zes 17de-eeuwse grafstenen, zoals die voor molenaar Johannes Lemmens (†
1646) - hij had in 1636 de leiding bij de bouw van de Herv. (schuil)kerk - en die voor
Lambert van Herf († 1655) en zijn vrouw Elisabeth Abshoven († 1666). Verder zijn
er veel 19de-eeuwse graftekens, waaronder een marmeren engel op postament voor
H. Heyman († 1886). De R.K. begraafplaats (Vrangendael ong.) werd rond 1910
gesticht. Langs de hoofdas bevindt zich een aantal graven van notabelen. Belangrijk
zijn de grafsteen met kruis voor notaris A. Wijnhoven († 1913) en de steen met
calvariegroep op de grafkelder van de familie Delhougne (1919).
Huis Watersley (Watersley 1), gelegen ten zuidoosten van Sittard, werd in 1752
als landhuis gebouwd in opdracht van het echtpaar Loyens-Delhougne. Het
middenrisaliet met ingangsomlijsting in Lodewijk XV-stijl toont het familiewapen
en het bouwjaar. Sinds 1876 is het gebruikt door verschillende uit Duitsland verdreven
congregaties. Bij een ingrijpende verbouwing in 1897, naar ontwerp van Joh. Kayser,
is het huis uitgebreid tot een drielaags complex op H-vormige plattegrond. Kayser
ontwierp ook de op de bovenste bouwlaag gelegen neogotische kapel, voorzien van
een dakruiter met naaldspits (1902). In 1959-'63 heeft men een internaat toegevoegd.
Sinds 1967 is het complex in bezit van de Stichting Paulusabdij Watersley. De
tegenoverliggende boerderij ‘Watersleyhof’ (Watersley 2-4) is een gesloten hoeve
met een 18de-eeuwse kern en een schuur uit 1856.
Broeksittard. Dit wegdorp is ontstaan in de middeleeuwen en vormt thans het
meest oostelijke gedeelte van Sittard, waartoe het sinds 1942 behoort. Boerderijen.
De in de kern mogelijk 17de-eeuwse gesloten hoeve Dorpstraat 42-50 is gewijzigd
in 1782 (jaartalankers) en 1803 (gevelsteen). De gesloten hoeve Dorpstraat 35 heeft
een gepleisterde voorgevel en de jaartalsteen ‘1781’. Aardige tweelaags woonhuizen
zijn het dwarse huis Weidom 6-8 (circa 1900) en het huis Dorpstraat 16 (1918) met
expressionistische details. De R.K.O.L.-Vrouwe Geboortekerk (In de Camp 1) is een
driebeukige kruiskerk met halfronde apsis en een terzijde geplaatste ongelede toren
met tentdak. De kerk werd in 1933-'34 gebouwd naar ontwerp van J. Wielders ter
vervanging van een in 1697 ingrijpend verbouwde middeleeuwse kapel. In de toren
hangt een door Johannes van Trier gegoten klok (1583). Het kerkinterieur wordt
gedekt door spitsbooggewelven. De inventaris, waaronder marmeren altaren en een
marmeren preekstoel, dateert grotendeels uit de bouwtijd. De gebrandschilderde
ramen in de transepten zijn vervaardigd door L. van Essen (1934). De muurschildering
in de apsis, voorstellende Maria met Kind, is van Ch. Tangelder (1946-'47). Het
klooster O.L. Vrouwe van de Apostelen (Weidom 12) is een T-vormig pand met
dakruiter, gebouwd in 1936 en na 1964 verschillende keren uitgebreid.

Slenaken
(gemeente Gulpen-Wittem)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen bij de Gulp en de kruising van de wegen van
Gulpen naar Teuven (B) en van Sint-Maartensvoeren (B) naar Mechelen. Het werd
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in 1676 een zelfstandige parochie, na de afscheiding van Sint-Maartensvoeren. Van
de 13de eeuw tot 1732 was Slenaken een Vrije Rijksheerlijkheid, daarna was het
onderdeel van de heerlijkheid, later gemeente, Wittem (tot 1982).
De R.K. St.-Remigiuskerk (Grensweg 3) is een driebeukige kerk met driezijdig
gesloten koor en een ingebouwde westtoren van drie geledingen met ingesnoerde
spits. Tegen een vermoedelijk 16de-eeuwse kapel kwam in 1783 het huidige koor
tot stand. Op de plaats van deze oude kapel werd in 1792-'93 het huidige schip met
westtoren gebouwd naar plannen van Jean Wincqs. Aan weerszijden van het koor
bouwde men een sacristie en een doopkapel. Het interieur wordt gedekt door een
tongewelf (middenschip), koofplafonds van stuc (zijbeuken) en een gedrukt
spiegelgewelf met gepaneelde ribben (koor). Middenschip en zijbeuken worden

Slenaken, R.K. St.-Remigiuskerk (1982)

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

340

Heijenrath bij Slenaken, Boerderij Heijenratherweg 17

gescheiden door toskaanse zuilen en langs de zijwanden zijn pilasters aangebracht.
De laat-18de-eeuwse onderbouw van hoofdaltaar en zijaltaren is ontworpen door
Wincqs en vervaardigd door atelier Dumont. Het tabernakel en retabel van het
hoofdaltaar zijn vervangen door neogotische exemplaren. Tot de inventaris behoren
verder een beeld van Madonna op de maansikkel (circa 1500; Jezuskind nieuw),
twee dubbele koorbanken (circa 1700), een communiebank en twee biechtstoelen
vervaardigd door Laurent George (1792-'93) en een preekstoel (1893). De glas-in-lood
ramen zijn uit 1911 en in de doopkapel uit 1886. Het kerkhof bevat enkele
17de-eeuwse hardstenen grafkruisen en enkele 19de-eeuwse gietijzeren exemplaren.
De pastorie (Dorpsstraat 12), gebouwd in 1779 naar plannen van Röhling en Mathias
Soiron, is een onderkelderd herenhuis met hardstenen segmentboogvensters. De
kelder is ook van buitenaf toegankelijk. In de pastorie staat de oude preekstoel (1792)
uit de kerk.
Boerderijen. De 18de-eeuwse hoeve Waterstraat 2 heeft een langgerekte, wit
geschilderde hoofdvleugel met een aangebouwd bakhuis. Het woongedeelte is
uitgevoerd met hardstenen segmentboogvensters. Een sluitsteen in het stalgedeelte
draagt het jaartal ‘1782’. Terzijde staat een vakwerkschuur uit 1831. De Broekhof
(Dorpsstraat 55) is een gesloten hoeve met langsdeelschuur. Op de sluitstenen van
de toegangspoorten staan de jaartallen ‘1799’ en ‘1800’. Tegen ‘De Broekhof’ is in
1913 (het jaartal staat op een gevelsteen) de Helenahoeve (Dorpsstraat 57)
aangebouwd.
De watermolen ‘Broek- of Broekermolen’ aan de Gulp (Dorpsstraat 50) heeft een
L-vormig molengebouw uit 1773 (jaartalankers), vergroot in de 19de eeuw. Het was
oorspronkelijk een bovenslagmolen, die in 1906 werd voorzien van een turbine. Het
molenwerk is vernieuwd. Evenwijdig aan de molen staat de boerderij ‘Molenhof’,
uit circa 1830.
Wegkapellen. De St.-Annakapel (nabij kruising Kerkdel/Schilbergerweg) is een
wegkapel uit circa 1850, de Mariakapel (tegenover Dorpsstraat 57) is een grote
wegkapel uit 1880.
Heijenrath. Gehucht op het plateau van Eperheide ten noordoosten van Slenaken.
De boerderij Heijenratherweg 17 is een langgerekte vakwerkhoeve met haakse
vleugel, deels 18de- en deels 19de-eeuws. Inwendig bevinden zich twee kelders met
mergelstenen tongewelven, verbonden door een overwelfd gangetje. Aan de kruising
Grote Bosweg/Heijenratherweg staat de oorspronkelijk in 1715 door Jan de Ney
gestichte Mariakapel, in de huidige vorm een driezijdig gesloten wegkapel van
breuksteen met mergelstenen daklijst uit 1875. De gietijzeren wegwijzer (tegenover
Landsraderweg 40) dateert uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.
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Spaubeek
(gemeente Beek)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen aan de noordzijde van de Geleenbeek. Daar
bouwde men ook de eerste kerk (Oude Kerk). Aan de zuidzijde van de Geleenbeek,
tegen de flanken van het plateau van Schimmert, vormden zich drie min of meer
evenwijdige bebouwingslinten: Hoeve, Hobbelrade (eerste vermelding in 1264) en
langs de Kupstraat. Door de aanleg van de spoorlijn Sittard-Heerlen in 1896 werd
Oude Kerk gescheiden van de andere bebouwing. Na de Tweede Wereldoorlog is
Spaubeek uitgebreid ten noorden van de Looiwinkelstraat. De aanleg van de rijksweg
A 76 versterkte de al eerder ontstane scheiding.
De R.K. St.-Laurentiuskerk (Bongerd 4) is een driebeukige basilicale kruiskerk
met dakruiter en een ongelede toren met zijkapellen, lantaarn en ingesnoerde spits.
Deze uit brokken Nivelsteiner zandsteen opgetrokken kerk kwam in 1925-'26 tot
stand naar ontwerp van J.E. Schoenmaekers ter vervanging van een kerk uit 1837.
Het interieur wordt gedekt door een houten spitsbooggewelf. De muurschilderingen
van de Twaalf Apostelen in schip en kruisarmen zijn vervaardigd door G. Tielens
(circa 1930). Tot de inventaris behoren een preekstoel en twee biechtstoelen (alle
eerste helft 19de eeuw), een door L. Vermeulen gebouwd orgel (1868) en de door
Jos Thissen vervaardigde gepolychromeerde beelden van Maria (1873) en St.
Laurentius (1875). Uit de oude kerk afkomstig zijn vier gebrandschilderde koorramen
(1837); de overige ramen zijn van J. Postmes (circa 1926).
De wit geschilderde pastorie (Bongerd 2) is een van 1904 daterend tweelaags
pand, dat tussen 1921 en 1966 als klooster heeft gediend voor ‘De Kleine Zusters
van de H. Joseph’.
Huis St.-Jansgeleen (St.-Jansgeleen 1-2) Een eerste huis ter plaatse werd
waarschijnlijk in de 13de eeuw gebouwd door Dirk II van Schinnen (ook Tilman
van Schinnen of Tilman van Rode genoemd). Het daarvoor in de eerste helft van de
17de eeuw in de plaats gekomen herenhuis werd deels in de eerste helft van de 19de
eeuw en deels in de jaren dertig van de 20ste eeuw afgebroken. Het oudste onderdeel
van het resterende complex is de voorm. brouwerij, een 16de-eeuws tweelaags
gebouw in mergelsteen voorzien van een wapensteen uit 1567 met de wapens van
bouwheer Arnold Huyn II en diens echtgenote
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Spaubeek, Woonhuis Alexanderstraat 7

Anna van Groesbeek. Een zelfde wapensteen is herplaatst boven de toegangspoort
naar de voorhof. De hier gesitueerde pachthoeve met vier deels wit geverfde vleugels
is grotendeels in de 18de eeuw tot stand gekomen. Er zijn oudere restanten, zoals
blijkt uit een balk met het jaartal ‘1687’. De schuur met het jaartal ‘1720’ en de haaks
daarop staande, waarschijnlijk rond 1775 in opdracht van prins Charles de Ligne
gebouwde, stal zijn beide uitgevoerd met mergelstenen banden. De voormalige
pachterwoning aan de noordzijde heeft men in 1730 uitgebreid. Schuur en stallen
zijn herbouwd na een brand in 1961. Het rond 1980 gerestaureerde complex heeft
nu hoofdzakelijk een woonfunctie. Bij het huis behoorde vanouds ook de reeds in
de 14de eeuw vermelde watermolen ‘St.-Jansmolen’ (St.-Jansgeleen 3), een
bovenslagmolen ingericht als korenmolen. Blijkens een wapensteen kwam het huidige
molenhuis in 1775 tot stand in opdracht van prins Charles de Ligne. De stallen dateren
in de kern van 1832 en zijn hersteld na branden in 1897, 1942 en 1978. In 1964 is
de molen buiten bedrijf gesteld, waarna het verloop van de Geleenbeek is verlegd.
Woonhuizen. Interessante vroeg-20ste-eeuwse panden zijn bijvoorbeeld het
middenganghuis Bongerd 6 (circa 1915), het café-woonhuis Dorpsstraat 10 (1911)
- met verhoogd middendeel - en de dwarse huizen Dorpsstraat 26-30 (1911). De
laatste hebben een gepleisterde voorgevel met bakstenen banden en
vensteromlijstingen. Rond 1925 gebouwd is het eenlaagspand Op 't Veldje 6 met
twee haakse mansardedaken. Alexanderstraat 7 is een huis uit 1933 met uitgebouwde
ingangspartij en mansardedak. Door L. Maes in zakelijk-expressionistische vormen
ontworpen zijn de villa's Belver (Musschenberg 16) (1936), Bongerd 47 (1936),
Dorpsstraat 5 (1939) en Bongerd 39 (1939). Verder ontwierp hij het woon- en
winkelcomplex Hobbelrade 14-22 (1933), dat is voorzien van een poortdoorgang
met twee torenvormige opbouwen en een decoratieve afwisseling van pleisterwerk
en baksteen.
Boerderijen. In de kern 18de-eeuws is de gesloten hoeve Hoeve 6-8 met
gepleisterde voorgevel en een gezwenkte topgevel. Aan de binnenplaats bevinden
zich vakwerkrestanten. Het complex heeft in de 19de eeuw dienst gedaan als
burgemeesterswoning en secretarie. De Borgh (Hobbelrade 81) is een wit geschilderde
gesloten vakwerkhoeve uit 1729. In 1793 heeft men het rechter gedeelte naar voren
uitgebreid. De wit geschilderde gesloten hoeve Oude Pastorie (Heggerweg 4) werd
in 1758 gebouwd voor pastoor Lemmens als pastorie-hoeve. Uit de eerste helft van
de 19de eeuw dateert de wit geschilderde U-vormige hoeve Dorpsstraat 81-83. De
moderne boerderij Hobbelrade 68 heeft een villa-achtig woonhuis en is in 1932 voor
A. Bougie gebouwd naar een ontwerp in expressionistische vormen van L. Maes.
De R.K. begraafplaats (bij Musschenberg 13), aangelegd begin 20ste eeuw, heeft
een uit 1921-'22 daterend bakstenen grafteken in de vorm van een
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Oude Kerk bij Spaubeek, St.-Annakapel

kleine kapel met kruisiginggroep ter nagedachtenis aan de pastoors J.H. van Kan (†
1921) en E. Beckers († 1942). De ruimte achter de kapel diende vroeger als baarhuisje.
Ten Dijken of ‘De Dijcke’ (Heggerweg 5), gelegen te oosten van Spaubeek, is
een omgracht U-vormig complex met een tweelaags woonvleugel en aansluitend de
bedrijfsgebouwen op L-vormige plattegrond. Het complex werd in de 17de eeuw
gebouwd, waarschijnlijk in opdracht van Adam van Randenraeth († 1639). Enkele
delen dateren nog uit die tijd. Het poortfront aan de oostzijde heeft een
valbrugsponning. In de 18de-en 19de eeuw volgden uitbreidingen en wijzigingen.
Eén van de schuren dateert van 1825. Ook in 1926 heeft een, ingrijpende, verbouwing
plaatsgehad.
De St.-Annakapel te Oude Kerk (Oude Kerk 8), gelegen ten noordoosten van
Spaubeek, is een driezijdig gesloten kapel met dakruiter. Deze neogotische kapel
kwam in 1865 tot stand ter plaatse van de middeleeuwse parochiekerk van Spaubeek,
die in 1837 was vervangen door een kerk in de huidige dorpskern.

Spekholzerheide
(gemeente Kerkrade)
Dorp, ontstaan op het plateau van Spekholzerheide. De daar gelegen boerderij
Speckhusen wordt in 1106 vermeld. Na
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Spekholzerheide, R.K. St.-Jozefkerk

ontginningen in de 18de eeuw ontstond hier een dorp aan de weg van Kerkrade naar
Simpelveld. In 1899-1902 werd de steenkolenmijn Willem-Sophia aangelegd (gesloten
1970). Een bestaande mijnspoorlijn uit 1873 werd in 1934 omgebouwd tot de als
‘miljoenenlijntje’ bekend staande spoorlijn
Simpelveld-Spekholzerheide-Kerkrade-Schaesbergen (1993 opgeheven). Vanaf de
jaren twintig van de 20ste eeuw werd het gebied tussen Spekholzerheide en
Terwinselen volgebouwd met de wijken Heilust en Kaalheide. Aan de zuidzijde van
Spekholzerheide ontstond de wijk Gracht.
De R.K. St.-Martinuskerk (Kerkstraat 10) is een driebeukige kruiskerk voorzien
van een koor met halfronde apsis geflankeerd door kleine torens en een forse ongelede
westtoren met frontalen. In 1850 verrees een eenbeukige neoclassicistische kerk met
toren naar ontwerp van J.T. Weustenrath. Rond 1900 kreeg deze kerk een uitbreiding
in neoromaanse stijl naar plannen van N. Ramakers, waarbij de toren werd verhoogd.
In 1933 heeft men de zijbeuken en zijportalen aangebouwd. Het interieur wordt
gedekt door een houten plafond. De schilderingen op de triomfboog en het apsisgewelf
zijn gereconstrueerd bij een restauratie in 1995. De oudste gebrandschilderde ramen
zijn vervaardigd door het atelier H. Oidtmann, de andere ramen en de kruiswegstaties
zijn van Fr. Nicolas. Tot de inventaris behoren een zwart-marmeren doopvont met
koperen deksel (circa 1700) en een biechtstoel in Lodewijk XV-stijl.
Achter de kerk staat aan de Akerstraat een H. Hartbeeld (1920) van wit gesausde
kunststeen. De pastorie (Akerstraat 5) is een tweelaags pand uit 1853 met hardstenen
vensteromlijstingen.
De R.K. St.-Jozefkerk (Kapelweg 1, Kaalheide) is een driebeukige kruiskerk met
rond gesloten koor, vieringtorentje en een terzijde staande toren van twee geledingen
met lantaarn en ui-vormige spits. Deze in Kunradersteen uitgevoerde kerk verrees
in 1927-'28 naar ontwerp van J.H.H. van Groenendael. Het interieur wordt gedekt
door spitsbooggewelven, die vanwege mijnschade bekleed zijn met plaatmateriaal.
Het marmeren hoofdaltaar is ontworpen door J.H.H. van Groenendael, uitgevoerd
door E. Laudy en versierd met smeedwerk door edelsmid Kersten. De apsis heeft
twee gebrandschilderde ramen met voorstellingen van de heiligen Paschalis en Clara.
Onderin de toren bevindt zich een devotiekapel met een in kunststeen uitgevoerde
Lourdesgrot (1938).
De R.K. kerk O.L. Vrouwe van Lourdes (Grachterstraat 60, Gracht) is een
driebeukige kerk met hoger, recht gesloten koorpartij en een uitgebouwd
ingangsportaal met terzijde geplaatste slanke toren. Deze traditionalistische kerk
verrees in 1934-'35 naar ontwerp van J.A. Wiegerinck en is in 1987-'88 gerestaureerd.
Tot de inventaris behoren uit Vaals afkomstige kruiswegstaties (1895). De
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gebrandschilderde ramen zijn van Ch. Eyck. De traditionalistische pastorie
(Grachterstraat 62) dateert uit dezelfde tijd als de kerk.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe van Altijddurende Bijstand (Kampstraat 50, Heilust),
een kruiskerk met ronde koorsluiting en inpandig portaal, is gebouwd in 1955-'56
naar een traditionalistisch ontwerp van H.J.A. Koene.
Boerderijen. In de huidige vorm is de Hoeve Schifferheide (Schifferheidestraat
1) een vroeg-19de-eeuwse gesloten boerderij. De kelder met bakstenen tongewelf is
mogelijk een restant van een voor het eerst in 1476 vermelde voorganger. De
Crombacherhof (Crombacherstraat 28-32) is een wit gesausde gesloten hoeve met
vijfzijdige binnenplaats. In de huidige vorm is deze boerderij hoofdzakelijk
19de-eeuws. De gesloten hoeve Vauputs (Vauputsweg 171) werd gebouwd in 1844
(poortsluitsteen). De 18de-eeuwse hoeve Locht 30 bevat in de zijgevel deels nog
vakwerk. Locht 103 is een gedeeltelijk ontpleisterde hoeve uit 1842 met inrijpoort.
Woonhuizen. Het hoekpand Industriestraat 84-86 werd in 1909 gebouwd in
jugendstil-vormen en jugendstil-elementen vertonen ook de panden Carboonstraat
12 en 14 en het gepleisterde dubbele woonhuis Pleinstraat 14-16. De voorm.
ingenieurswoning Heerlenersteenweg 78 van de staatsmijn Wilhelmina kwam in
1910-'11 tot stand met chaletstijl- en neorenaissance-elementen naar ontwerp van
J.H.W. Leliman. De wit gepleisterde villa Idylle (Locht 27) uit 1927 is mogelijk
ontworpen door J.W. Hanrath. In expressionistische stijl gebouwd zijn het woon- en
winkelpand Akerstraat 43 (1925) naar plannen van S. Dings en de garage met
bovenwoningen Kleingraverstraat 154-156 (1932), in zakelijk-expresionistische
vormen ontworpen door W.J. Nievelstein. J. Bemelmans ontwierp de hoekpanden
met torenvormige partij Industriestraat 48 (1928) en Industriestraat 46, dat mogelijk
ouder is gezien de jugendstilgevelstenen

Spekholzerheide, Garage Kleingraverstraat 154-156
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in de zijgevel. Het woningcomplex Heilust (Ons Limburgstraat e.o.) werd in 1931
gebouwd voor de woningvereniging Spekholzerheide naar ontwerp van F.W. de
Rooy.
De R.K. begraafplaats (bij Kleingraverstraat 148) heeft een bakstenen Mariakapel
uit 1937.

Steijl
(gemeente Venlo)
Dorp aan de Maas, mogelijk al ontstaan in de late middeleeuwen. Steijl vormde
samen met het grotere Tegelen één heerlijkheid. In de 17de eeuw ontstonden op de
heuvelachtige Maasoever enkele huizen nabij een ‘steil’ (stuw) met aanlegplaats en
veer. In 1635 kwam er een veerhuis. De in 1678 aan de heiligen Fabianus en
Sebastianus gewijde kapel werd in 1857-'59 vervangen door een nieuwe kerk. Pater
Arnold Janssen stichtte te Steijl drie congregaties: de paters missionarissen (1875),
de missiezusters (1889) en de Aanbiddingszusters (1896). Sindsdien beheersen vijf
kloosters het ruimtelijke beeld van Steijl.
Het missiehuis St. Michaël (St.-Michaëlstraat 7) is een imposant complex op
E-vormige plattegrond. De langgerekte drielaagse voorgevel heeft twee risalieten
met aan weerszijden vijflaags hoektorens. Vanwege de Duitse ‘Kulturkampf’ kocht
A. Janssen in 1875 de herberg van N. Ronck om hier de Congregatie van de
Missionarissen van het Goddelijke Woord ‘SVD’ (Societas Verbi Divini) te stichten.
De eerste missionaris vertrok in 1879 naar China. De herberg werd in 1876-'77
uitgebreid en gesloopt in 1885 om plaats te maken voor het huidige sobere neogotische
gebouw, dat in fasen tot stand kwam naar schetsen van J. Prill en onder leiding van
H. Erlemann. De noordvleugel verrees in 1879-'80, de zuidvleugel volgde in 1888.
Midden achter de voorgevel bouwde men in 1881-'84 een monumentale neogotische
kloosterkerk. Deze driebeukige basilicale kerk heeft een driezijdig gesloten koor,
een kooromgang met drie straalkapellen en een westfront met loggia tussen twee
torens met twee vierkante geledingen, een achtzijdige derde geleding en een
naaldspits.

Steijl, Missiehuis St. Michaël

Door het hoger optrekken van twee zijbeuktraveën is een ‘pseudo’-dwarsbeuk
gevormd. Inwendig gaat het om een voor Nederland bijzondere dubbelkerk. De
gedrongen onderkerk met zware pijlers heeft het karakter van een crypte. De door
kruisribgewelven gedekte, rijzige bovenkerk heeft zuilen met goudgeschilderde
koolbladkapitelen. De benedenkerk is in 1972 gemoderniseerd; de bovenkerk heeft
zijn kenmerkende polychromie echter behouden. De kerk bevat een neogotisch
vleugelaltaar uit de bouwtijd en een Klais-orgel (1934).
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Schuin tegenover het missiehuis staat de in 1876 gestichte Missionsdruckerei Steijl
(St.-Michaëlstraat 6), een drukkerij annex werkhuis uit 1894. Het vanaf 1890
aangelegde kloosterpark bevat een calvarieberg en een door pater G. Rademan
gemaakt complex met Mariagrotten

Steijl, Missiehuis, interieur kloosterkerk (1987)

en een Olijfberggrot. Tevens bevindt zich hier een H. Hartheuvel met siersnoeiwerk
in de vorm van een ‘teppichbeten’. De kruiswegstaties zijn gemaakt door C. Walter.
De Lourdesgrot dateert uit 1922. In 1895 werd een begraafplaats met kapel aangelegd.
In de nabijheid hiervan verrees in 1909 naar ontwerp van M. Scholl een watertoren
met smalle schacht en reservoir voorzien van een kruis. Uit 1909 stamt ook de nog
complete energiecentrale met stoommachine en compressoren. Aan de zuidzijde van
het missiehuis staat het in 1928 door J. Thissen vervaardigde beeld ‘De Zaaier’, met
het opschrift ‘Verum Dei’ en een bronzen plaquette ter ere van de stichter A. Janssen.
Het voorm. klooster Notre Dame (St.-Michaëlstraat 24) bestaat uit een woonhuis
met aan weerszijden forse aanbouwen. In 1876 kochten de reguliere kanunnikessen
van St. Augustinus uit Essen het uit circa 1800 daterende woonhuis met hardstenen
vensteromlijstingen van M.K.A. Moubis. Aan de oostzijde kwam in 1876-'77 een
uitbreiding tot stand. Al in 1890 keerden de zusters terug naar Essen, waarna de
missiezusters het gebouw betrokken. Aan de oostzijde bouwde men in 1895-'96 twee
vleugels aan een binnenhof. Hierin bevindt zich ook de kapel, die in 1898-'99 naar
plannen van M. Scholl werd omgebouwd tot een dubbelkapel. Hij leverde ook het
ontwerp voor de in 1898-'99 toegevoegde westvleugel, die net als de voorafgaande
uitbreiding een neoclassicistische vormgeving kreeg met wenkbrauwen boven de
vensters. In 1904 betrokken de missiezusters een eigen nieuw klooster en vestigde
men hier het ziekenhuis van de congregatie. Momenteel is er een missiemuseum in
gevestigd.
Het klooster van de missiezusters (Zusterstraat 20) is een fors U-vormig gebouw
met kapel, opgetrokken in 1901-'04 in neogotische stijl naar ontwerp van pater Beckert
en onder uitvoering van M. Scholl. Het was de nieuwe behuizing voor de in 1889
gestichte Dienaressen van de H. Geest of missiezusters, vanwege de kleur van hun
kleding ‘blauwe nonnen’ genoemd. Op korte afstand verrezen in 1912 twee
dienstgebouwen (A. Janssenstraat 27-29 en 31-33).

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

344

Steijl, St.-Josephklooster

Het H. Geestklooster (Kloosterstraat 19) is een slotklooster van vier vleugels om
een binnenplaats, gebouwd in 1912-'14 in een rijk gedetailleerde neogotische stijl.
Het werd de vestiging van de in 1896 gestichte Dienaressen van de H. Geest van
Altijddurende Aanbidding of Aanbiddingszusters, vanwege de kleur van hun kleding
‘rose nonnen’ genoemd.
Het St.-Josephklooster (Waterloostraat 28) heeft als kern een fors gepleisterd
landhuis met pilasters en fronton. Dit in opzet 18de-eeuwse huis werd in 1860
ingrijpend verbouwd in opdracht van Wilhelmina Moubis de Rijk, waarbij de gevel
eclectische details kreeg en een spitsboogfries. Aan weerszijden van het voorplein
staan bouwhuizen. In 1876 werd het huis ingericht voor de Zusters van de Goddelijke
Voorzienigheid uit Münster, die er een pensionaat hadden en in 1897 een kweekschool
stichtten. De uit 1876 daterende kapel werd in 1901 naar ontwerp van C.J.H. Franssen
aanzienlijk uitgebreid in neogotische stijl. Het klooster werd uitgebreid in 1910 en
in 1927 voegde men een ziekenhuis toe.
De R.K. St.-Rochuskerk (Rozenstraat 16) is een driebeukige kerk met terzijde
staande toren, gebouwd in 1930-'31 in traditionalistische vormen. Deze buiten de
oude dorpskern gebouwde kerk verving een kerk uit 1857-'59, die door het missiehuis
ingebouwd was geraakt en in 1932 werd gesloopt. Tot de inventaris behoren beelden
van St. Rochus (17de eeuw) en St. Sebastiaan (circa 1600).
Woonhuizen. Opvallend rijk is de voor tabaksfabrikant A. Kreykamp gebouwde
kasteelachtige fabrikantenvilla Villa Elise (St.-Michaëlstraat 4) uit 1906. Het ontwerp
van P. Rassaerts combineert eclectische en neorenaissance-elementen. In eenzelfde
stijl - maar soberder van uitvoering - had Rassaerts voor de familie Kreykamp in
1905 de dubbele villa St.-Michaëlstraat 1-3 ontworpen. Uit 1915 dateert de villa
Kloosterstraat 6 met pleisterwerkversieringen. De zakelijk-expressionistische villa
Maashoek 1 uit 1937 is ontworpen door L. Noten.

Stein
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen in het Maasdal nabij een - in de 11de
eeuw voor het eerst vermeld - mottekasteel. Evenwijdig aan het dal ontwikkelde zich
een lintbebouwing, die begin 19de eeuw bestond uit een noordelijk deel met een
dorpskom (Stein) en een zuidelijk deel langs de weg naar Beek (Keerend). In de loop
van de 19de eeuw verdichtte de bebouwing zich. Onder invloed van de
mijnindustrialisatie (staatsmijn Maurits in 1926) en de aanleg van het Julianakanaal
met een haven en mijnspoorlijn onderging Stein vanaf circa 1920 een sterke,
onregelmatige groei in oostelijke richting. Op basis van een uitbreidingsplan uit 1938
van J.H. Froger en H.B.J. Witte kwam vanaf 1939 de wijk Kerensheide tot stand.
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Na de Tweede Wereldoorlog is aan de zuidoostzijde de woonwijk Nieuwdorp
gerealiseerd.
Kasteel Stein (Ondergenhousweg 14) is een omgracht complex met resten van
een mottekasteel op een natuurlijke verhoging. De forse ronde mergelstenen donjon
of ‘Witte Toren’ stamt uit circa 1200 of iets later. De toegang aan de noordzijde,
oorspronkelijk bereikbaar via een houten traptoren, werd in 1840 veranderd in een
neogotisch venster. In de tweede helft van de 13de eeuw verrees aansluitend een
onregelmatige veelhoekige ringmuur om een binnenplein - het ‘Bovenste Slot’. Van
de tegen deze ringmuur gebouwde grote zaal en woonvertrekken zijn alleen nog de
ringmuur en de met tongewelven gedekte kelders aanwezig. Ook van de 13de-eeuwse
vierkante mergelstenen poorttoren aan de noordzijde van de hoofdburcht resteert
slechts een klein deel. Tot een na 1451 in opdracht van Jan van Heinsberg uitgevoerde
uitbreiding behoren de zogeheten Rode Toren, een ‘puttoren’ en een vierkante
toegangspoort. Bij een beleg in 1605 werd onder meer de puttoren beschadigd.
De voorburcht of ‘Benedenste Slot’ ligt iets lager dan de hoofdburcht. De
tussenliggende gracht werd rond 1840 gedempt. Van de in oorsprong mogelijk
13de-eeuwse bebouwing van de voorburcht zijn de mergelstenen funderingen nog
aanwezig. Het oudste gedeelte van de huidige bebouwing is een in de kern mogelijk
16de-eeuwse torenvormige toegangspoort in de noordvleugel. Rond 1730 liet Philips
Eugenius de Mérode deze poort (Witte Poort) verhogen en voorzien van een
mansardehelmdak. De van 1840 daterende oostvleugel heeft de vorm van een
neoclassicistisch gepleisterd tweelaags landhuis met aan het binnenplein een
zuilengalerij. De westvleugel bestaat uit een neoclassicistisch koetshuis met
uitspringende hoekdelen (circa 1850), dat in 1920 met het poortgebouw is verbonden.
Koetshuis en landhuis zijn gebouwd in opdracht van de Luikse familie Grisard. De
bebouwing op de voorburcht is tussen 1921 en 1996 als klooster van de Congregatie
der Missionarissen van het Heilig Hart in gebruik geweest en naar plannen van
E.J.F.M. de Beer ingrijpend verbouwd. In 2001 is een verbouwing tot appartementen
uitgevoerd. Restanten van de parkaanleg uit circa 1840-'50 zijn nog herkenbaar, zoals
het kunstmatige
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Stein, Kasteel Stein, plattegrond

eilandje met overdekt zwanenverblijf uit 1843 in de gracht voor het landhuis.
De R.K. St.-Martinuskerk (Wilhelminaplein 1) is een driebeukige
pseudobasilicale kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een ingebouwde toren
van drie geledingen met ingesnoerde spits. De mergelstenen toren stamt uit de 14de
eeuw. Erin hangt een door Antoine Bernard gegoten klok (1729). Bij de bouw van
een neogotische kerk in 1884, naar ontwerp van Joh. Kayser, zijn de 15de-eeuwse
pijlers met Maaskapitelen van de oude kerk bewaard gebleven. Het huidige schip en
zijbeuken kwamen in 1929-'30 tot stand naar een neogotisch ontwerp van J.H.H. van
Groenendael. Daarbij werd de toren ingebouwd tussen twee zijkapellen. Het interieur
wordt gedekt door kruisribgewelven.
Tegen de kerk staat onder meer een grafkruis uit 1743. De voorm. kapelanie
(Wilhelminaplein 2-4) dateert van 1932 en heeft tot topgevels opgetrokken
hoekrisalieten.
De R.K. St.-Jozefkerk (bij Eburonenstraat 14), gebouwd in 1940 in de wijk
Kerensheide naar ontwerp van A.J.N. Boosten, is een kruiskerk met een koorpartij
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bestaande uit een forse ronde vieringtoren met spits, een omgang en drie ronde
kapellen met naaldspits. Verder heeft de kerk een voorportaal en een terzijde
geplaatste, deels opengewerkte, ronde klokkentoren met spits. Het interieur bevat
een apsisschildering van E. Laudy. De pastorie (Eburonenstraat 14) is gelijk met de
kerk gebouwd.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe Hulp der Christenen (bij Heisteeg 66) is een moderne
driebeukige kerk met een rond gesloten koor en een blokvormig hoog portaal,
gebouwd in 1954 in traditionalistische stijl naar ontwerp van S.J. Dings.
Boerderijen. Het wit geschilderde pand Ondergenhousweg 15 is het voorm.
molenaarshuis annex pachthoeve van kasteel Stein, behorend bij een in de tweede
helft van de 19de eeuw stilgelegde en thans verdwenen watermolen. Dit gebouw met
lage zijgevels en hoog zadeldak heeft mogelijk een 17de-eeuwse kern, maar draagt
de jaartalstenen ‘1729’ en ‘1785’. Van een andere voorm. pachthoeve van kasteel
Stein - De Hof of ‘Den Hoaf’ (Brugstraat 42) - resteert het in 1808 in opdracht van
rentmeester, later burgemeester E. Jacquet gebouwde tweelaags middenganghuis
met frontonvormige bekroning en mansardedak. Voorbeelden van 19de-eeuwse
boerderijen zijn Kruisstraat 42 (1871) en de gesloten hoeven Kruisstraat 88-92
(1877) en Kruisstraat 52 (1897). De boerderijen Kruisstraat 15 (1898) en
Wilhelminaplein 23 (1898) hebben een tweelaags dwars woonhuis. Uit circa 1890
dateert de deels gepleisterde U-vormige hoeve Wilhelminaplein 10. De in 1921
gebouwde L-vormige hoeve Nieuwstraat 6 is ontworpen door A. Lemmens.
Woonhuizen. Uit de 19de eeuw dateren het dwarse tweelaags huis Keerend 43
(1876), met inrijpoort, en het gepleisterde huis Wilhelminaplein 3
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(circa 1885). A. Lemmens ontwierp de middenganghuizen Steeg 3 (1912), met
naastgelegen inrijpoort, Wilhelminaplein 7 (1921) en Keerend 49 (1921). De twee
laatste voorbeelden hebben een tot topgevel opgetrokken middenrisaliet.
Wilhelminaplein 9 is een tweelaags huis met haakse zadeldaken uit 1921. Gepleisterde
huizen met eclectische elementen zijn Kelderstraat 5 (1923) en Houterend 95 (1925).
De voorm. mijnkolonie Belboom (Belboomweg 1-35, 2-36 en Mauritsweg 81-103)
kwam in 1927-'30 tot stand naar ontwerp van A. Knipschild en F.W. de Rooy van
‘Ons Limburg’ voor woningbouwvereniging ‘Thuis Best’. De in 1929 naar ontwerp
van J. Hoeberigs gebouwde diepe huizen Kelderstraat 29 en 31 vertonen
expressionistische elementen. Voorbeelden van twee-onder-een-kapwoningen zijn
Houterend 96-98 en 100-102 (1930), voorzien van een tot topgevel opgetrokken
middendeel, en Houterend 105-107 (1932) naar ontwerp van L.H. Brouns.
De concertzaal van de fanfare St. Martinus (Kelderstraat 8) is een langgerekt
eenlaagspand uit 1931 in traditionalistische stijl.
De brug over het Julianakanaal (Kapelaan Berixstraat ong.) werd in 1934-'35 door
Rijkswaterstaat gebouwd als een stalen boogbrug met geklonken vakwerkconstructie.
Ten behoeve van de toegangsweg naar de brug heeft men rond 1935 een betonviaduct
over de Brugstraat (bij nr. 30) aangelegd.
Wegkapellen. De Mariakapel (bij Kapelbergweg 7), uitgevoerd met afgeschuinde
hoeken, mergel speklagen en pilasters met ‘ioniserende kapitelen’, verrees in 1760
ter vervanging van een aan St. Richardus gewijde voorganger. Het altaar dateert uit
het derde kwart van de 18de eeuw, de glas-in-loodramen van 1905 en 1960. Eveneens
voorzien van afgeschuinde hoeken is het Mariakapelletje (bij Kelderstraat 31), dat
in 1929 werd gebouwd ter vervanging van een nabijgelegen 18de-eeuwse voorganger.
Meers. Dit dorp ten zuidwesten van Stein bestaat uit de aan elkaar gegroeide
kernen Grote en Kleine Meers. Aardige U-vormige boerderijen zijn de Weerterhof
(Op de Weerdt 1-2), waarvan delen uit de eerste helft van de 18de eeuw dateren
(gevelsteen 1746), en Mommerwegsken 1 (circa 1900). De R.K. St.-Josefkerk
(Schoolsteeg 1) is een driebeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een ongelede
toren met schilddak en dakruiter. Een houten noordkerk uit 1895 werd in 1910
vervangen door een eenbeukige kerk met dakruiter naar plannen van E. Joosten. In
1932 heeft men die kerk naar ontwerp van S.J. Dings uitgebreid met zijbeuken en
een toren en het koor vergroot. De door atelier Ramakers vervaardigde inventaris
dateert uit 1922-'24. De preekstoel is van 1929. De pastorie (Schoolsteeg 2) is een
tweelaags dwars huis uit 1921 (gevelsteen). Het rond 1925 gebouwde dubbele
woonhuis Meerser Eindstraat 33-35 vertoont expressionistische details. Het trafohuisje
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(Meerser Eindstraat 22) dateert van 1930 en heeft een overstekend plat dak doorbroken
door een hoekschoorsteen. Ten noordwesten van Meers ligt de in oorsprong
16de-eeuwse hoeve Maasbandervaart 18, voorzien van een opvallend tweelichtvenster
met accoladeboog. De gepleisterde voorgevel van het woongedeelte draagt het jaartal
‘1923’.

Stevensweert
(gemeente Maasbracht)
Kleine stad, ontstaan in de vroege middeleeuwen op een eiland in de Maas.
Stevensweert was eerst een Loonse heerlijkheid, behoorde sinds 1243 tot het Gelders
Overkwartier en vanaf 1253 tot het ambt Montfort. In 1543 kwam het onder
Habsburgs bestuur. De Spaanse bevelhebber Francisco de Moncada liet in 1633
rondom het kasteel van Stevensweert een gebastioneerde zevenhoekige vesting
aanleggen. De stervormige aanleg is nog goed in het stratenpatroon zichtbaar. Na
een belegering in 1702, waarbij het kasteel ernstige schade leed, kwam Stevensweert
in Staatse handen. Vanaf 1716 behoorde het tot het Staats Overkwartier. In 1874
werden de vestingwerken geslecht en in 1882 volgde de bouw van een brug over de
Oude Maas. Door de aanleg van het Julianakanaal (1926-'28) en de ontgrindingen
vanaf 1945 heeft Stevensweert - een beschermd stadsgezicht - een wat geïsoleerde
ligging behouden.
De R.K. St.-Stephanuskerk (Jan van Steffeswertplein 3) is een kruiskerk met
recht gesloten koor, portaal en een geveltoren met helmvormige spits. De in oorsprong
13de-eeuwse kerk werd in 1781 naar plannen van Petrus Rutten vervangen door een
classicistische kerk in de vorm van een Grieks kruis en met een houten toren. De in
1944-'45 beschadigde kerk werd bij het herstel naar plannen van P. Cuypers jr.
verlengd en voorzien van een portaal. De ingang wordt geaccentueerd door
natuursteenblokken en een klokgeveltje met daarin een nis met het beeld van St.
Stephanus. Tot de inventaris behoren een romaans doopvont (circa 1200), twee
17de-eeuwse
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grafzerken en een marmeren wijwatervat (18de eeuw). De orgelkast is
midden-18de-eeuws. De communiebank en de koorbanken dateren evenals het
barokke hoofdaltaar, de zijaltaren en de preekstoel uit het midden van de 19de eeuw.
Het kerkhof heeft een ommuring uit 1823 met daarin ingemetseld zeven grafkruisen
(1642-1762). Verder zijn er een grafteken voor pastoor J.G. Gorts († 1898) en het
graf van burgemeester J.C. van Boven († 1904). De pastorie (Jan van Steffeswertplein
4) is een tweelaags huis uit 1787, verbouwd rond 1840. De in 1965 geplaatste
hardstenen trap is afkomstig van het kruisherenklooster te Maaseik. Het H. Hartbeeld
dateert uit circa 1920.
De Herv. kerk (Jan van Steffeswertplein 18) is een kleine driezijdig gesloten
zaalkerk met houten geveltoren. Op de plaats van de middeleeuwse slotkapel, waar
de protestanten vanaf 1728 kerkten, kwam in 1822 de huidige eenvoudige
neoclassicistische kerk tot stand naar ontwerp van dominee J.W. Begeman. De in
1864 verbouwde en gewitte kerk is in 1951 hersteld.
Op het ommuurde protestantse kerkhof bevinden zich onder meer grafkelders van
de heren Van den Bergh en de familie Hompesch. De zuidelijke afsluitmuur bestaat
deels uit mergelstenen muurwerk met dichtgemetselde schietsleuven van de vroegere
buitenmuur van een 16de-eeuwse uitbreiding van het kasteel.
Verdedigingswerken. Door de Spaanse vestingbouwkundigen De Moncada en
Contelmo werd in 1633 een stervormige gebastioneerde vesting aangelegd. De
omwalling met zeven bastions werd rond 1700 uitgebreid met vijf ravelijnen en in
1705 met vijf lunetten. Na de ontmanteling in 1874 resteren slechts de
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stervormige aanleg en het stratenpatroon met verhoogde delen waar de wallen lagen.
Aan de oostzijde is een laagte (Veldstraat Oost), waarin de rest van de voormalige
ringgracht is te herkennen. Verder resteren een verhoogde driehoek van het
zuidwestelijk bastion (Molenstraat Zuid) en vage sporen van de twee forten, één op
de zuidpunt en één aan de noordzijde.
Het voorm. gouvernementshuis (Jan van Steffeswertplein 15-16) is een fors wit
geschilderd pand, gebouwd in 1732 als woning van de vestingcommandant. Aan de
westzijde bevinden zich de resten van een ronde hoektoren met mergelstenen
speklagen. Deze toren maakte deel uit van het vierkante kasteel van de heren Van
den Bergh, dat in de 14de eeuw werd gebouwd op de plaats van een 12de-eeuwse
woontoren. Het kasteel verkeerde in 1599 al in ruïneuze staat en werd na 1702
geleidelijk gesloopt.
Het raadhuis annex onderwijzerswoning en openbare lagere school (Jan van
Steffeswertplein 1) is een rijzig tweelaags pand met dakruiter en neogotische details.
Het werd in 1858 gebouwd naar ontwerp van P.J.H. Cuypers. In 1888 kwam een
portaal aan de linkerzijde tot stand. De aanbouw aan de rechterzijde is uit 1948. Aan
de achterzijde bouwde men in 1882 een afzonderlijke openbare lagere school (Jan
van Steffeswertplein 4), een zesklassige gangschool op H-vormige plattegrond naar
plannen van M.J. Joosten.
Woonhuizen. Veel huizen hebben een 19de-eeuws aanzien maar bezitten een
17de-eeuwse kern. De tweelaags huizen kregen in de 19de eeuw een nieuwe
voorgevel, vaak met blokbepleistering en natuurstenen kozijnen of geprofileerde
omlijstingen. Een voorbeeld is Jan van Steffeswertplein 5, dat oorspronkelijk in 1637
werd gebouwd. Het uit 1633 daterende pand Jan van Steffeswertplein 13 werd in
1765 verbouwd en werd rond 1870 voorzien van eclectische details. Het 17de-eeuwse
huis De Borcht (Singelstraat West 11) heeft men in 1829 verbouwd. Markt 2 en het
wit geschilderde huis Singelstraat West 2 hebben een 18de-eeuwse opzet. Singelstraat
West 15 kreeg rond 1860 een gepleisterde voorgevel. Het hoekpand Markt 1 heeft
achter de gepleisterde gevels uit circa 1880 een oudere kern.
Aan de radiale straten staan overwegend wit geschilderde, dwarse eenlaags huizen.
Voorbeelden hiervan zijn de 19de-eeuwse huizen Mandenmakersstraat 1 en 3.
Tweelaags is het 19de-eeuwse huis Mandenmakersstraat 5. Het diepe huis
Mandenmakersstraat 9 is een voorm. graanschuur uit 1742, voorzien van een topgevel
met uilengaten. Markant gesitueerd is Maasdijk 7, dat in 1927 werd gebouwd ter
plaatse van een wachthuis. Zakelijk-expressionistisch van vorm zijn de panden
Nieuwendijk 9 (circa 1925) en Nieuwendijk 16 (circa 1934).
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De voorm. stoomzuivelfabriek (Molenstraat Zuid 9a-b) werd in 1910 gebouwd
en bestaat uit een dwars middendeel en twee haakse volumes, waarvan één diende
als directeurswoning.
Wegkapellen. De St.-Rochuskapel (bij Eiland 14) is een wit gesausde neoromaanse
wegkapel met dakruiter en

Stevensweert, Stoomzuivelfabriek

driezijdige sluiting, herbouwd in 1920 na een brand. De neogotische Mariakapel (bij
Brandt 13), eveneens met dakruiter, dateert uit 1915.
De grenspaal nr. 124 (bij Maasdijk 7) is gedateerd ‘1843’. Het is één van de totaal
388 gietijzeren grenspalen die geplaatst werden na de grensscheiding tussen Nederland
en België.
De windmolen ‘Hompesche Molen’ (Bilt 1), gelegen ten zuiden van Stevensweert,
is een stellingmolen met ronde stenen romp en een met dakleer beklede kap. Deze
korenmolen werd in 1722 gebouwd door Cornelis van der Leeuw in opdracht van
graaf Reinaart Vincent de Hompesch, heer van het verdwenen kasteel Walburg bij
Laak. Onderin bevond zich een gevangenisruimte, die later ook als vluchtplaats werd
benut. De molen is in 1975-'77 gerestaureerd.

Stramproy
(gemeente Weert)
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen op hogere zandgronden aan de rand van
de Peel. Tot 1794 behoorde Stramproy tot het vorstendom Thorn en van 1800 tot
1998 was het een zelfstandige gemeente. Dankzij de ontginning van de Stramproyse
heide aan het eind van de 19de eeuw groeide het dorp, dat verder profiteerde van de
tramlijn Weert-Maaseik (1901 tot 1934). Na de Tweede Wereldoorlog is Stramproy
vooral aan de westzijde uitgebreid.
De R.K. St.-Willibrorduskerk (Kerkplein 1) is een driebeukige kruisbasiliek met
vijfzijdig gesloten koor,

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

349

Stramproy, R.K. St.-Willibrorduskerk

zijkapellen en een terzijde geplaatste toren van drie geledingen met ingesnoerde
naaldspits. De gedrongen, vroeg-gotische, mergelstenen toren verrees in de 14de
eeuw tegen een 12de-eeuwse kerk en kreeg rond 1700 de huidige naaldspits. In de
toren hangt een door N. Simon gegoten klok (1787). De huidige kerk kwam in
1922-'23 tot stand naar een ontwerp met neoromaanse details van C.J.H. Franssen.
Tot de inventaris behoren een beeld van St. Antonius Abt (begin 16de eeuw), enkele
17de- en 18de-eeuwse beelden, een biechtstoel (circa 1850) en een neobarokke
preekstoel (1846). De uit 1885 daterende pastorie (Kerkplein 2) is een fors pand met
trapgevels en neogotische elementen.
Het voorm. klooster (Frans Strouxstraat 9) werd rond 1910 gebouwd voor de
Franse Zusters van Aanbidding der Gerechtigheid Gods. Het door J.M. Stals
ontworpen sobere drielaags pand kreeg in 1923 zijvleugels.
Boerderijen. Een 17de-eeuwse oorsprong heeft de gesloten hoeve annex
brouwershuis Götjens (Wilhelminastraat 2), die waarschijnlijk werd gesticht als
‘Leenhof’ van het Stift Thorn. Het huidige uiterlijk wordt bepaald door 19de-eeuwse
wijzigingen. De middenlangsdeelschuur rechtsachter is in 1906 toegevoegd. Een
gaaf bewaard gebleven gesloten hoeve annex brouwershuis is Julianastraat 31. Het
dwars geplaatst woongedeelte met gezwenkte topgevels stamt uit het eind van de
17de eeuw. Tegen de noordgevel bouwde men in de 18de eeuw het bedrijfsgedeelte
met doorrit naar de binnenplaats. Aan de zijde van de binnenplaats bevinden zich
nog enkele in vakwerk uitgevoerde bouwdelen. Bergerothweg 66 is een
langgevelboerderij uit 1820, waaraan in de 19de eeuw het gepleisterde haakse
bouwdeel is toegevoegd.
De voorm. brouwerij Maes (Wilhelminastraat 20-22) werd in 1867 gesticht door
J.H. Maes als brouwerij ‘De Kroon’. De oudste gebouwen aan de Kroonstraat,
waaronder een mouttoren, dateren uit de periode 1894-'96. Het in 1903 gebouwde
forse woonhuis annex kantoor heeft een doorrit en vertoont eclectische details. Het
aangrenzende huis (Wilhelminastraat 24), dat bekend staat als de tramhalte, dateert
uit circa 1910.
De watermolen ‘Broekmolen’ (Grensweg 8-10) is een onderslagmolen op de
Aabeek of Molenbeek, gebouwd vóór 1738 als korenmolen. Het waterrad is in 1950
vernieuwd. Molen en molenaarshuis zijn in 1977-'79 gerestaureerd. In 1981 is een
schuur van een abdijhoeve uit Geel (B) bijgeplaatst.
Windmolens. De gesloten standerdmolen St. Jan (Molenweg 16) werd in 1783
gebouwd en in 1804 naar de huidige plek verplaatst. Deze korenmolen is in 1968-'69
gerestaureerd. Het bijbehorende pakhuisje stamt uit 1901. De in 1903 gebouwde
korenmolen De Nijverheid of ‘Molen Nijs’ (Veldstraat 54) is een bergmolen met een
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ronde stenen romp en een met dakleer beklede kap. De laatste restauratie is in 1974
uitgevoerd. Het molenaarshuis (Veldstraat 52) is uit circa 1903.

Stramproy, Boerderij Julianastraat 31 annex brouwershuis

Kapellen. De aan O.L. Vrouwe troosteres der bedrukten gewijde Heyerkapel
(Kapelstraat 8) is een rechthoekige wegkapel met dakruiter, gebouwd in 1853 en
gerestaureerd in 1937. Het Vredesmonument (bij Julianastraat 63) is voorzien van
een door S. Trummers vervaardigd Mariabeeld (circa 1945). Het Christusbeeld in
de rond 1950 opgerichte wegkapel bij Molenweg 11C is van C. van Geleuken.
De R.K. begraafplaats (Oude Trambaan ong.), aangelegd rond 1910, bevat een
grafkruis uit 1614 en een grafzerk met kruis voor J.M. Donders († 1928).
Tungelroy. Dit heideontginningsdorp ten noorden van Stramproy is ontstaan in
de 18de eeuw. De R.K. St.-Barbarakerk (Tungeler Dorpsstraat 66) is een driebeukige
kruiskerk met rond gesloten koor, dakruiter en een toren van drie geledingen met
ingesnoerde spits. In 1792-'93 kwam een eenbeukige kerk in sober neoclassicistische
vormen tot stand naar plannen van Henricus van Grispen en Petrus Rutten. Het
oorspronkelijke koor werd in 1912 vervangen door een dwarsschip en een koor naar
ontwerp van J.M. Stals. Van zijn hand is ook de in 1926 uitgevoerde verhoging van
de toren. De zijbeuken zijn in 1954-'55 toegevoegd naar plannen van P. Weegels.
De kerk werd in 1989-'90 gerestaureerd. Uit 1931 dateert de bijbehorende pastorie
(Tungeler Dorpsstraat 64) met zakelijk-expressionistische vormen. De kapel O.L.
Vrouwe van
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Altijddurende Bijstand (bij Tungeler Dorpsstraat 42) is een driezijdig gesloten
neogotische wegkapel uit 1902. De voorm. pastorie Tungeler Dorpsstraat 26 heeft
een tweelaags woongedeelte voorzien van de jaartalankers ‘1784’. De windmolen
‘Sint Anna’ (Tungeler Dorpsstraat 75) is een bergmolen met ronde stenen romp en
een met dakleer beklede kap. Deze in 1875-'76 gebouwde korenmolen is voor het
laatst gerestaureerd rond 1995. Het woonhuis Tungeler Dorpsstraat 69 is een
eenlaagspand met uitgebouwde kamer, gebouwd rond 1910 met jugendstil- en
neorenaissance-details.

Susteren
Kleine stad, ontstaan bij de plaats waar in 714 Pepijn van Herstal en zijn vrouw
Plectrudis een benedictijnenklooster stichtten met Willibrordus als eerste abt. Vanaf
de 11de eeuw werd het een adellijk vrouwenstift. In 1260 kwam Susteren in bezit
van de graaf van Gelre. In 1276 werd het genoemd als versterkte plaats. In 1385 was
er een omwalling met een gracht gevoed door de Rode Beek. Susteren was van 1400
tot 1794 Guliks gebied. In de 15de eeuw verrees in de buurt van het klooster en de
stiftskerk een gotische parochiekerk (afgebrand 1789). Begin 19de eeuw zijn de
poorten en een groot deel van de kloostergebouwen afgebroken. Buiten de stadskern
vormde zich eind 19de eeuw enige lintbebouwing langs de uitvalswegen. In de
periode 1910-'20 werd aan de oostzijde een groot spoorwegemplacement aangelegd,
waarna het tussenliggende gebied (Stationsstraat, Wilhelminalaan, Marialaan) werd
bebouwd. Aan de andere zijde van het spoor, in het huidige Susteren-Heide, verrezen
woningen voor spoorwegpersoneel (1923). Na 1940 heeft Susteren een aanzienlijke
groei doorgemaakt, waardoor Susteren aan het dorp Heide is vastgegroeid.
De R.K. St.-Amalbergakerk (Salvatorplein 1), voorheen een stiftskerk gewijd
aan St. Salvator, is een romaanse driebeukige kruisbasiliek met een uitwendige,
nauwelijks verdiept gelegen crypte uit de tweede helft van de 11de eeuw en een
westbouw met dubbele

Susteren, R.K. St.-Amalbergakerk, plattegrond
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toren uit de 12de eeuw, gebouwd op de plaats van een oudere voorganger. In 1789
werd de kerk als parochiekerk in gebruik genomen nadat de - aan Amalberga gewijde
- parochiekerk was afgebrand. Bij de ingrijpende restauratie in 1887-'91, onder leiding
van L. von Fisenne en P.J.H. Cuypers, kreeg de kerk het huidige aanzicht. Bij het
herstel van de oorlogsschade in 1948 is een nieuwe sacristie toegevoegd.
Inwendig is het driebeukig schip voorzien van een houten balkenplafond. Apsis,
crypte en benedenruimten van de westbouw zijn overwelfd. De scheibogen van het
middenschip rusten op afwisselend rechthoekige pijlers en zuilen met
teerlingkapitelen. De koortravee is naar de zijkapellen geopend door middel van
ronde bogen op middenzuilen met corinthische kapitelen. Deze kapellen geven
toegang tot de crypte, die wordt gedekt door ribloze kruisgewelven op vierkante
pijlers. Onder de viering bevindt zich mogelijk het graf van koning Zwentibold (†
900), dat met enkele Frankische sarcofagen tijdens opgravingen in 1890 is gevonden.
Langs de wanden van de kerk staan grafzerken van abdissen, stiftsdames en
kanunniken (15de-18de eeuw). Tot de inventaris behoren een doopvont uit circa
1200, een calvariegroep in de triomfboog met figuren van Maria en Johannes uit de
tweede helft van de 14de eeuw, en 16de-eeuwse houten beelden van St. Catharina
en St. Sebastiaan. Het midden-19de-eeuwse orgel bevat 18de-eeuws pijpwerk. Op
het kerkhof bevindt zich een aantal 17de-eeuwse hardstenen grafkruisen. De pastorie
(Relindisstraat 1) is een fors wit gesausd herenhuis uit 1725 (jaartalankers westgevel),
gebouwd voor pastoor Fridericus Nachtsheim en verbouwd in 1800 (jaartalankers
zuidgevel).
De R.K. kerk O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen (bij Marialaan 2) is een
neoromaanse basilicale kerk met voorportaal en terzijde staande westtoren, gebouwd
in 1917-'18 naar ontwerp van C.J.H. Franssen. De oorlogsschade is in 1946 hersteld.
Uit 1917 dateren de pastorie (Marialaan 2), een blokvormig herenhuis met
siermetselwerk, en de kosterij (Marialaan 1-3), een dubbel woonhuis met klokgevel
boven de ingangspartij.

Susteren, R.K. lagere St.-Jozefschool

De voorm. R.K. lagere St.-Jozefschool (Marialaan 13-15), thans ‘De Kompenie’,
werd in 1921 in zakelijk-expressionistische vormen gebouwd naar ontwerp van J.
Wielders. Van de oorspronkelijke opzet, een symmetrisch ingedeelde dubbele school
voor jongens en meisjes, is slechts één vleugel uitgevoerd.
Het raadhuis (Raadhuisplein 1) werd in 1939 gebouwd in traditionalistische
vormen en is nadien in aangepaste stijl grotendeels vernieuwd. In het raadhuis hangt
een 15de-eeuwse klok.
Woonhuizen. Het blijkens de jaartalankers uit 1743 daterende diepe huis
Marktstraat 49 heeft een gepleisterde lijstgevel met kolossale ionische pilasters.
Marktstraat 51 is een vroeg-19de-eeuws dwars huis met hardstenen
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vensteromlijstingen en een inrijpoort. De huizen Heerenstraat 1-2 en 3-4 hebben
decoratief metselwerk en zijn in 1919 gebouwd als dienstwoningen voor
spoorwegpersoneel. Marialaan 6-48 en Wilhelminalaan 12-34 vormen een reeks
tweelaags huizen met in hoogte verspringende schilddaken. Ze zijn gebouwd rond
1920 voor woningvereniging ‘Ons Limburg’. Deze woningvereniging liet in dezelfde
periode ook de huizen Wilhelminalaan 11-45 bouwen. Het woningcomplex
Kavinksbos (Kavinksbos 1-54, Susteren-Heide) met twee typen woningen in
gevelwanden, kwam in 1923 tot stand voor spoorwegpersoneel naar plannen van
N.J. Tienen. Marialaan 11 is in 1928 in expressionistische vormen gebouwd naar
ontwerp J.H.W. Rademakers. Uit dezelfde tijd dateert het woonhuis Stationsstraat
31 met meerkleurig siermetselwerk. Voorbeelden van woonhuizen met
zakelijk-expressionistische elementen uit circa 1935 zijn Stationsstraat 27, met wit
gesausde gevels, en Oude Rijksweg Noord 31, 33 en 35. De Coöperatieve Vereniging
‘De Toekomst’ liet in 1935 het woon- en winkelpand Marktstraat 10 bouwen naar
een zakelijk-expressionistisch ontwerp van A. Jeurissen.
Dieteren. Dit dorp ten noordwesten van Susteren is in de middeleeuwen ontstaan
nabij het (verdwenen) kasteel De Koppelberg. De watermolen ‘Dieterdermolen’ (Bij
de Molen 4) op de Rode Beek is een voorm. onderslagmolen. Deze al in de 13de
eeuw genoemde korenmolen kreeg de huidige vorm in 1806. Het waterrad is in 1901
vervangen door een turbine. De R.K. St.-Stefanuskerk (tegenover Kerkstraat 37) is
een kruiskerk met halfrond gesloten

Dieteren bij Susteren, R.K. St.-Stephanuskerk
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apsis, portaal en een terzijde geplaatste toren. De kerk werd in 1936-'38 gebouwd in
traditionalistische vormen naar ontwerp van A.J.N. Boosten ter vervanging van een
19de-eeuwse voorganger. In 1947 heeft men de oorlogsschade hersteld. De torenspits
werd in 1956 voltooid. Het oude kerkhof (Kerkstraat ong.) werd rond 1855 aangelegd.
Binnen een gebogen muurfragment van de oude parochiekerk staat een kruisbeeld.

Swalmen
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen in een meander van de Swalm. De heerlijkheid
ontstond in de 13de eeuw en behoorde later tot het ambt Montfort en na 1716 tot het
Oostenrijks Overkwartier. Rond 1570 verhuisde de zetel van de parochie van Asselt
naar Swalmen. In 1695 werden Asselt en Swalmen een zelfstandige heerlijheid onder
Arnold Schenck van Nijdeggen. Aan weerszijden van de brug over de Swalm (met
een beeld van brugheilige Johannes Nepomuk) vormde zich een lineaire nederzetting.
Het noordelijke - in de meander gelegen - deel raakte meer geïsoleerd door de aanleg
van de rijksweg Venlo-Roermond (1831-'32) met een nieuwe brug verderop over de
Swalm. In de nabijheid vestigde zich in 1874 de ijzergieterij Konings (waarvan nog
een klein deel resteert). Na de Tweede Wereldoorlog is Swalmen vooral aan de
oostzijde uitgebreid.
De R.K. St.-Lambertuskerk (Markt 5) is een driebeukige pseudobasiliek met
driezijdig gesloten koor en een toren van vier geledingen met ingesnoerde spits. Ter
vervanging van een kleine romaanse kerk kwam kort na 1452 een nieuwe kerk tot
stand. De bakstenen toren daarvan bleef behouden bij de bouw in 1895-'96 van de
nieuwe, noord-zuid georiënteerde, driebeukige neogotische pseudobasiliek naar
ontwerp van C.J.H. Franssen. In 1945 werd de toren echter opgeblazen. Bij de
herbouw in gotische trant in 1954 heeft men één geleding toegevoegd. In de toren
hangen klokken van Johannes Bourlet (1679) en Alexius Petit (1753). Het interieur
wordt gedekt door gestukadoorde kruisribgewelven. Tot de inventaris behoren een

Swalmen, Raadhuis en R.K. St.-Lambertuskerk

hardstenen doopvont op balustervoet, een marmeren wijwatervat (beide
laat-17de-eeuws), een door Jos. Thissen vervaardigde preekstoel (1917) en
kruiswegstaties (1948) van W. Geraedts. De pastorie (Brugstraat 2) werd in 1864
gebouwd naar ontwerp van P.J.H. Cuypers.
Het voorm. raadhuis (Markt 1) werd in 1902 gebouwd naar plannen van C.J.H.
Franssen. De huidige vorm met traditionalistische details, een hoger dwars middendeel
en een dakruiter is in 1938 ontstaan naar ontwerp van J. Franssen.
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De R.K. lagere St.-Lambertusschool (Meestersweg 5) is een U-vormige,
achtklassige school uit 1915 met chaletstijl-details. Op het schoolplein staat een
gemetselde pomp.
De ruïne van kasteel De Oudborg (Naborchweg 10) is gelegen aan de Swalm.
Van de oorspronkelijk omgrachte burcht uit de eerste helft van de 14de eeuw resteert
de ruïne van een achthoekig donjon, waarvan de benedenruimte overwelfd is geweest.
De bijbehorende woonvleugel en de voorburcht gingen verloren na het vertrek van
de laatste bewoner rond het midden van de 15de eeuw.
Woonhuizen. Het eenlaagspand Marktstraat 6 heeft een gezwenkte zijgevel met
het jaartalanker ‘1754’. Ook Markt 13 bevat mogelijk een 18de-eeuwse kern.
Neorenaissance-details hebben de uit 1907 daterende panden Stationsstraat 26-28
en 33-37. Zakelijk-expressionistisch van vorm is de villa Rijksweg Zuid 89 (1920)
naar ontwerp van H. Rijven. Een vergelijkbare opzet hebben de door J. Klaarenbeek
ontworpen woonhuizen Veldbeek 1 (1923) en Meestersweg 9 (1924).
Zakelijk-expressionistisch van vorm, maar met neoromaanse details uitgevoerd, is
Villa Antonelly (Rijksweg Noord 89) uit 1931 naar plannen van L. Noten.
Boerderijen. Het oorspronkelijk omgrachte Baxhof (Beeselseweg 46) is een
gesloten hoeve, waarvan het oude gedeelte wordt gevormd door een haakvormig
15de-eeuws herenhuis. Aan de oostzijde is tegen een trapgevel een aanzet van een
arkeltorentje zichtbaar. De Beeckerhof (Asseltsestraat 10-14) is een langgerekte
hoeve met hardstenen deuromlijstingen en een ankerjaartal ‘1780’. De hoeve behoorde
tot 1783 aan het Roermondse kartuizerklooster. De gesloten hoeve Middelhoven 5
heeft een schuur gedateerd ‘(1)789’.
De herberg ‘De Zwaan’ (Rijksweg Zuid 25) werd in 1700 gebouwd voor Arnold
Smeets. Zijn zoon Jacob Smeets maakte er een herberg van en voegde in 1719 een
schuur annex stalling toe. In 1809 werd de herberg met een bouwlaag verhoogd.
Het heiligenbeeldhuisje (bij Parallelweg 30) is een zogeheten ‘stoksken’, opgericht
in 1723 en in 1981 naar de huidige plek verplaatst. Het bestaat uit een vierkant
bakstenen postament met daarop een massief volume met beeldnis.
Het station (Stationsstraat 1) werd in 1867 aan de lijn Maastricht-Venlo gebouwd
als een station vijfde klasse van de Staatsspoorwegen naar plannen van K.H. van
Brederode. In 1911 heeft men de zuidvleugel vergroot.
De voorm. moutfabriek van de firma Jos Hendrickx-Crijns (Stationsstraat 15)
bestaat uit twee zogeheten vloermouterijen. De oudste mouterij annex woonhuis (met
gepleisterde speklagen) dateert uit 1888. De links aangebouwde mouterij is uit 1936.
De R.K. begraafplaats (bij Bosstraat 32), aangelegd rond 1890, bevat een betonnen
calvariegroep (circa 1940). Het grafteken van P.H. Konings († 1929) werd gemaakt
door H. Latier.
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Hillenraad bij Swalmen, Kasteel Hillenraad met tuinaanleg

Kasteel Hillenraad (Hillenraederlaan 1), gelegen ten zuiden van Swalmen, is een
omgracht kasteel op een nogmaals omgracht terrein met voorhof en parkaanleg. In
1341 is er al sprake van heerlijke rechten, maar het eerste kasteel zou pas in 1381-'92
zijn gebouwd. Vanaf 1486 was het in bezit van de familie Schenck van Nijdeggen.
De oudste bouwfase van het huidige kasteel dateert uit de 16de eeuw. Verbouwingen
volgden rond 1620. Vermoedelijk bestond het kasteel toen uit een rechthoekig huis
met een haaks daarop staande vleugel. Deze haakse vleugel werd vervolgens vergroot
tot een H-vormig huis. Waarschijnlijk geschiedde dit kort nadat Arnold Schenck van
Nijdeggen in 1695 markgraaf werd. Bij een verdere uitbreiding in opdracht van
markgraaf W.A. van en tot Hoensbroeck na een brand in 1767 kreeg het kasteel
nieuwe vensteromlijstingen, een fronton met chronogram en vier torenvormige
hoekpaviljoens met helmdaken tegen het H-vormige hoofdvolume. In 1909 kwam
Hillenraad aan graaf H.J. Wolff Metternich, die het rond 1920 liet restaureren. Herstel
na enige oorlogsschade volgde in 1950. Inwending bevinden zich een hal en zalen
in Lodewijk XV- en XVI-vormen.

Hillenraad bij Swalmen, Kasteel Hillenraad

De voorhof, die oorspronkelijk afzonderlijk omgracht was, bestaat uit drie vleugels
in een U-vorm. De zuid- en de oostvleugel dateren in opzet uit 1648. Op de
noordwesthoek bevindt zich een kleine kapel met een 18de-eeuwse klok-
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kentoren. In 1922 werd de noordvleugel opgetrokken, waarin men de tot dan toe
vrijstaande toegangspoort opnam. Deze poort heeft een midden-17de-eeuwse
classicistische hardstenen omlijsting met diamantkoppen. De zuidvleugel is rond
1920 ingekort, ten behoeve van een nieuwe brug naar het park. De parkaanleg kan
in opzet nog uit de 17de eeuw stammen, zoals onder meer de op de Bosberg gerichte
zicht-as (noordoost) en de oprijlaan met afwisselend rode en groene beuken (west).
De omgrachte geometrische aanleg aan de zuidzijde stamt in hoofdzaak van na 1774.
De huidige inrichting is vooral het resultaat van de vanaf 1909 ter hand genomen
reconstructie naar de 18de-eeuwse formele vormen. Het tuinhuis dateert uit het derde
kwart van de 18de eeuw en heeft een natuurstenen deuromlijsting met het
alliantiewapen Hoensbroeck-Schönborn. Inwendig bevinden zich een stucplafond
en een gestukadoorde schoorsteenmantel in Lodewijk XV-vormen. De uit 1745
daterende tiendschuur (Hillenraederlaan 15) heeft een maniëristische in- en
uitgezwenkte topgevel met kleine pilasters. In het bosgedeelte ten oosten van het
park bevindt zich de 20ste-eeuwse familiebegraafplaats van de familie Wolff
Metternich.
Het hotel-restaurant ‘Graeterhof’ (Graeterweg 23), gelegen ten zuiden van
Swalmen, werd in 1854 verbouwd naar plannen van P.J.H. Cuypers als jachtverblijf
voor minister P. Striens. Zijn zoon, burgemeester L. Striens, liet het in 1893
verbouwen tot woonhuis. Het huidige aanzien met vakwerktopgevel dateert van een
verbouwing in 1915.
Het huis Zuidwijk-Spick (Raaystraat 1-3) ligt ten zuiden van Swalmen op een
omgracht terrein met nederhof. Het huis was oorspronkelijk nog afzonderlijk
omgracht. Al in 1463 wordt melding gemaakt van een spieker. Het huidige tweelaags
huis stamt echter uit de 17de eeuw. In 1725 kwam het in bezit van baron Heereman
van Suydtwijck die het liet verbouwen en voorzien van een huiskapel. De U-vormige
nederhof met iets hogere poortpartij stamt in hoofdzaak ook uit die tijd. De nederhof
is in 1962 gerestaureerd.
De R.K. St.-Theresia van het Kind Jezuskerk te Boukoul (Beneden Boukoul
21), gelegen ten zuiden van Swalmen, is een driebeukige kruiskerk met terzijde
staande toren, gebouwd in 1935 naar plannen van J. Franssen. Na het opblazen van
de toren in 1945 volgde in 1946-'47 herstel in oude toestand.

Sweikhuizen
(gemeente Schinnen)
Dorp, ontstaan in middeleeuwen in het dal van de Geleenbeek. De bebouwing
ontwikkelde zich langs de tegen het plateau van Doenrade opklimmende weg naar
Puth. Het dorp had rond 1800 twee bebouwingskernen, te weten bij de kerk en meer
oostelijk aan de Bergstraat. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp in noordelijke
richting uitgebreid.
De R.K. St.-Dionysius en Odiliakerk (Kerkstraat 2) is een eenbeukige kruiskerk
met driezijdig gesloten koor en een dakruiter met ingesnoerde spits. De kerk werd
in 1739 gebouwd op initiatief van Reinier Hagens. Na zijn overlijden werd het werk
voortgezet onder W.J. Fabricius. In de dakruiter hangt een door F. Chaudoir gegoten
klokje (1758). In 1953-'54 kwam het huidige, grotere koor met Odiliakapel en transept
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tot stand naar ontwerp van J. Franssen. Aan de noordzijde van het koor werd een
sacristie toegevoegd. Inwendig wordt het schip gedekt door een gestukadoord
kruisribgewelf. Tot de kerkinventaris behoren een laat-gotische preekstoelkuip
(mogelijk eerste helft 16de eeuw), een uit de kerk van Munstergeleen afkomstig
barok altaar-retabel (1740) en in de St.-Odiliakapel een barok altaar (eerste helft
18de eeuw). Verder is er een oksaal (1851) en een door de firma Pereboom & Leyser
gebouwd orgel (eerste helft 19de eeuw), dat sinds 1883 in Sweikhuizen staat.
De voorm. R.K. lagere St.-Josephschool (Bergstraat 80) werd in 1933 gebouwd
als een vijfklassige gangschool naar ontwerp van C. de Smet.
Woonhuizen. Uit de 18de eeuw dateert het gepleisterde, deels in vakwerk
uitgevoerde, L-vormige huis Bergstraat 88. Rond 1890 gebouwd zijn de huizen
Bergstraat 55, met een tot topgevel opgetrokken gevelgedeelte, en Bergstraat 89-91
met eclectisch sierpleisterwerk. Het woonhuis-café Bergstraat 79 kwam in 1930 tot
stand naar ontwerp van G.J. Pijls.
Boerderijen. De L-vormige boerderij Bergstraat 13-15 heeft een mogelijk
vroeg-19de-eeuws vakwerkgedeelte. Voorbeelden van U-vormige boerderijen uit de
tweede helft van de 19de eeuw zijn Bergstraat 56 en Bergstraat 105 (1896;
woongedeelte circa 1920). Ten oosten van het dorp ligt de gesloten hoeve Stammenhof
(Stammen 1) met een poort uit 1772, een schuur uit 1799 en een woongedeelte uit
1911.
Het trafohuisje (Bergstraat 1) dateert uit 1920 en vertoont expressionistische
invloeden.
Het voorm. retraitehuis ‘St.-Ignatius’ (Moorheide 1), gelegen ten zuiden van
Sweikhuizen op de deels beboste noordelijke helling van het Geleenbeekdal, is een
langgerekt complex met haakse bouwdelen van verschillende hoogte. Opvallend zijn
enkele in- en uitgezwenkte topgevels en een toren met ui-vormige bekroning. Het
oorspronkelijke, in 1923 voor de jezuïeten gebouwde, complex werd in 1942 bij een
bombardement verwoest. Het huidige complex kwam in 1947 tot stand in opdracht
van de Manresastichting naar een traditionalistisch ontwerp van A. Swinkels. Thans
is er een asielzoekerscentrum gevestigd.

Tegelen
(gemeente Venlo)
Dorp nabij de Maas, ontstaan in de vroege middeleeuwen. De naam is afgeleid van
het Latijnse woord ‘Tegula’ (dakpan). Al in de Romeinse tijd werd de hier
aangetroffen hoogwaardige klei in veldovens gebakken. St. Plechelmus stichtte hier
rond 720 een eerste kerk. De heerlijkheid Tegelen viel, samen met Steijl, in de 12de
eeuw onder de heer van Kassel en vanaf 1305 onder het hertogdom Gulik. In ruil
voor Herzogenrath kwamen Tegelen en Steijl in 1816 bij Nederland. De middeleeuwse
kern van Tegelen lag tussen kerk en Oude Markt. Rond de kerk - aan de weg van
Venlo naar Roermond - ontwikkelde zich vanaf de 19de
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eeuw een compacte dorpskern. Oostelijk daarvan - in het deel dat Overtegelen heette
- kwam in 1865 een station. Daar ontstonden ook de fabrieken van de vanaf de 18de
eeuw weer bloeiende kleiwarenindustrie. De kleiputten bevonden zich vooral aan de
oostkant, waar de sporen ervan nog duidelijk in het landschap zichtbaar zijn. Tegelen
heeft nog de kenmerken van een industriële kern (klei en metaal). Na de Tweede
Wereldoorlog volgden forse uitbreidingen in noordelijke (Broek) en oostelijke richting
(Heide); Steijl raakte aan Tegelen vast gebouwd.
De R.K. St.-Martinuskerk (Kerkstraat 1) is een kruisbasiliek met vijfzijdig
gesloten koor en een toren van vier geledingen met ingesnoerde spits. Op deze plek
verrees in 1430-'40 een laat-gotische kerk (vergroot 1874) met een toren in Nederrijnse
vormen. Bij het feest ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina
in 1898 brandde de nieuwe torenspits van de in 1894 gerestaureerde toren af en
vervolgens het dak van de kerk. Tegen het resterende deel van de toren bouwde men
in 1899-1900 de huidige monumentale neogotische kruisbasiliek naar ontwerp van
C.J.H. Franssen. De in 1944-'45 zwaar gehavende toren werd hersteld en verhoogd
in 1956 naar plannen van J. Franssen. In de noordgevel van de toren is een stuk van
een romaans doopvont (12de eeuw) ingemetseld.
Tot de oude kerkinventaris behoren een Madonnabeeld (circa 1500), enkele
vroeg-16de-eeuwse heiligenbeelden, een 17de-eeuws wijwatervat en een koperen
doopvont (circa 1800). Verder bevat de kerk een monumentaal Nöhren-orgel (1905),
een door F. Langenberg naar ontwerp van Jos. Windhausen vervaardigd vleugelaltaar
(1928) en kruiswegstaties (1938) van P. Geraedts. De gebrandschilderde ramen zijn
van de firma Nicolas (1912).
Het voorm. O.L.-Vrouweklooster (Venloseweg 8) is een fors tweelaags complex
met kapel. In 1889 vestigden de Zusters van de O.L. Vrouwe zich in het huis ‘De
Nieuwe Munt’. Op de plaats van dit huis werd in 1893 een nieuwe neogotische kapel
en een eetzaal gebouwd. In 1898 werd het een pensionaat voor schipperskinderen,
waarvoor

Tegelen, Raadhuis

men in 1901 twee vleugels en in 1906 een refter en zusterhuis bouwde.
Overige kerken. De R.K.H. Hart van Jezuskerk (Nachtegaalstraat 51) is een grote
driebeukige kerk met vijfzijdige koorsluiting en een sobere terzijde staande toren,
gebouwd in 1931-'32 naar een ontwerp in romaanse trant van C. en J. Franssen. De
R.K. St.-Jozefkerk (Gulickstraat 2), een grote moderne kerk met asymmetrisch
zadeldak en een vrijstaande toren, kwam in 1957 tot stand naar plannen van G.J.W.
Snelder.
Het voorm. postkantoor (Grotestraat 25) is een fors pand met kantoor annex
directeurswoning, gebouwd rond 1905 met chaletstijl-details.
Het voorm. raadhuis (Raadhuislaan 11) is een tweelaags dwars pand uit 1947
naar een ontwerp van F.P.J. Peutz uit 1939. Opvallend is de portico met vier met
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terracotta elementen beklede zuilen die een fronton ondersteunen. Het door Ch. Eyck
ontworpen terracotta fronton is uitgevoerd door de ateliers Russel-Tiglia.
Scholen. De openbare lagere Julianaschool (Grotestraat 142) werd in 1916 naar
ontwerp van C.J.H. Franssen in ‘Um 1800’-stijl gebouwd als een tweelaags school
met hoek- en middenrisalieten voorzien van frontons. Sinds 1927 is het de R.K.
St.-Jozefschool. De in 1932 naar plannen van J. Franssen gebouwde R.K.
St.-Annaschool (St.-Annastraat 81) is een tweelaags meisjesschool in
zakelijk-expressionistische vormen met bijbehorend St.-Annaklooster (St.-Annastraat
71).
Kasteel Holtmühlen of Glazenap (Kasteellaan 6) bestaat uit drie, oorspronkelijk
afzonderlijk omgrachte gedeelten: het kasteel, de voorhof met koetshuis en
Kalderkerkerpoort en de nederhof met tiendschuur en Venlosepoort. In 1326 wordt
het kasteel voor het eerst vermeld. Het oudste deel was een woontoren uit de tweede
helft van de 14de eeuw, die in 1394 in het bezit was van Otto van Holtmeulen. In de
17de eeuw ontstond een bebouwing van vier vleugels rondom een kleine binnenplaats
met aan de zuidvleugel twee vierkante hoektorentjes. Veel hiervan heeft men in de
18de eeuw vernieuwd, vooral na de verkoop in 1792 aan G.E. Voss de Wael. Uit die
tijd dateren inwendig twee schoorsteenmantels met empire-stucwerk. In 1852 liet
L.P. de Rijk de oude woontoren in de noordvleugel tot op de kelders afbreken. In
1892 werd dit deel ingekort. In 1907 verrees tegen de zuidkant van de binnenplaats
een monumentale gang over twee bouwlagen. Bij de ingrijpende verbouwing van
het kasteel tot hotel-restaurant in 1987, naar plannen van W. Thomas, is een gedeelte
aangebouwd en het koetshuis vervangen door nieuwbouw. Bewaard bleven de twee
oorspronkelijk 18de-eeuwse, maar rond 1820 verbouwde poorten. De in opzet
18de-eeuwse tiendschuur werd rond 1860 verbouwd en huisvest momenteel een
pottenbakkersmuseum.
Huis De Munt (Van Wevelickhovenstraat 1) is een ommuurd en oorspronkelijk
omgracht complex, dat in 1402 wordt genoemd als ‘De Bongart’. In de huidige
situatie is het oudste deel de, mogelijk in opdracht van Gerard van Baexen gebouwde,
17de-eeuwse kasteelboerderij met gezwenkte gevels. Hiertegen heeft men in de 18de
eeuw een woonvleugel opgetrokken. Na de vestiging van de Duitse benedictinessen
alhier in 1875 volgde in 1876 een uitbreiding aan de zuidwestzijde. Het klooster
werd verder vergroot met een kerk en een oostvleugel (1882), een westvleugel (1890),
een toren en de ommuring (1900) en ten slotte volgde nog een uitbreiding in 1934-'35.
Woonhuizen. De Villa Maria (Kaldenkerkerweg 73) is een opvallende
fabrikantenvilla in neorenaissance- en chaletstijl-vormen met een aangebouwd
laboratorium en op de hoek een kleine achtzijdige toren. De villa werd in 1894
gebouwd naar plannen van P. Rassaerts voor siersteenfabrikant A. Russel. Ras-
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saerts ontwierp ook de rond 1910 in chaletstijl uitgevoerde fabrikantenvilla
Kaldenkerkerweg 109. De directeur van ijzergieterij Thijssen liet rond 1905 de
fabrikantenvilla Venloseweg 4 bouwen in een op de neorenaissance geïnspireerde
stijl. Duidelijker neorenaissance-vormen vertoont de in 1906 door H. Houx ontworpen
fabrikantenvilla Venloseweg 2. Andere rijke neorenaissance-voorbeelden zijn de
tweelaags woonhuizen Spoorstraat 39-41 (1901), 9, 31-33 (alle circa 1906) en 50-52
(1908), de laatste naar ontwerp van A. Holten. Iets meer neoclassicistisch van karakter
is Huize Elka (Venloseweg 5; circa 1910). Gekleurde vlakken siersteen zijn bepalend
voor het hoekpand Spoorstraat 15 (1913) en sierlagen van witte baksteen hebben
Grotestraat 24 (circa 1915) en Beekstraat 3-5 (1916). Door L. Noten met
expressionistische details ontworpen is het dubbele woonhuis Roermondseweg 13-15
(1928). Zakelijk-expressionistisch van vorm zijn de villa's Boschkamp (Venloseweg
7; 1925), naar plannen van P. Buskens, en Boskampstraat 1 (1932), ontworpen door
J.L. Grubben. Laatstgenoemde ontwierp ook het complex woon- en winkelpanden
Grotestraat 42 (1930). Op de hoek van Broeklaan en Ariënsstraat staat een in 1930
naar ontwerp van H. Rijven tot stand gekomen volkswoningbouwcomplex.
De boerderij annex pottenbakkerij Hoekstraat 6 bestaat uit een smal hoogopgaand
woonhuis en een breder schuurgedeelte met het jaartalanker ‘1767’.
Kleiwarenindustrie. Van de vroegere, uitgebreide kleiwarenindustrie resteren
nog slechts enkele zichtbare objecten. Van de in 1883 gestichte firma Canoy-Herfkens
(Venloseweg 77) is de uit 1895 stammende schoorsteen (hersteld 1946) behouden
en van de in 1873 gestichte dakpanfabriek Jos. Kurstjens (Nassaustraat 43) de uit
1920 stammende ringoven. Bij de kleigroeve van de in 1885 gestichte
Kleiwarenfabriek A. Russel staan de rond 1920 gebouwde en in siermetselwerk
uitgevoerde opzichterswoningen (Weg naar Egypte 8-9). In de kleigroeve
(Hondsdiekerweg ong.) van de Gebr. Laumans Kleiwarenindustrie (gesticht 1845)
bevinden zich nog enkele gemetselde smalspoortunnels (1920-'25). Voorbeeld van
een moderne nog werkende baksteenfabriek is ‘Terca Baksteen’ (Kaldenkerkerweg
31-33).
Metaalnijverheid. De vraag naar machines voor de kleiwarenindustrie leidde tot
de vestiging van metaalnijverheid. Van de in 1888 gestichte ijzergieterij Hekkens
(Hoogstraat 12) resteert een shedconstructie, die werd uitgebreid in 1894 en 1897.
In 1926 werd een kantoor gebouwd, waarvan het voorgebouw (Grotestraat 8) uit
circa 1950 dateert. De in 1921 tot stand gekomen machinefabriek W. Poeth & Zn.
(Hoogstraat 1a) is een bakstenen gebouw met een geklonken stalen skelet en een
verhoogd middendeel.
De voorm. R.K. Verbruiksvereeniging (Kerkstraat 33-39), een tweelaags pand
met jugendstil-details, werd gebouwd in 1911 naar ontwerp van J. van der Berg.
Rond 1995 is het tot winkels omgebouwd.
Het spoorwegviaduct in de spoorlijn Maastricht-Venlo (Kasteellaan ong.) werd
in 1865 gebouwd en bestaat uit een bakstenen verkeersdoorgang en een deels
dichtgezette doorgang voor de Aalbeek.
De watertoren (Egypte 2) verrees in 1938 naar ontwerp van E. Noorman. De
achtzijdige toren heeft een betonnen schacht en een iets uitgebouwd
vlakbodemreservoir.
Het openluchttheater ‘De Doolhof’ (De Drink 60) werd in 1927 gerealiseerd naar
plannen van W. Siebgens en P. van Gerven ten behoeve van de Passiespelen, die
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hier vanaf 1931 om de vijf jaar zijn uitgevoerd. Het theater is in 1946 herbouwd
onder leiding van A.J.N. Boosten.
De R.K. begraafplaats (Kerkhoflaan 12), aangelegd in 1909, heeft een
dienstwoning bij de ingang. De centrale as eindigt bij de calvarieberg. In een ring
hieromheen liggen segmentvormige percelen met de grafkelders van de belangrijkste
kleiwarenfabrikanten. In de rijk uitgevoerde graftekens zijn terracotta-elementen en
sierstenen verwerkt. De belangrijkste zijn die van Cremers-Kurstjens (1923), Teeuwen
(1930; ontworpen J. Grubben) en J. Kurstjens (1939; P. Peters). Het grafteken van
Laumans-Gitmans

Tegelen, R.K. begraafplaats, familiegraf J. Kurstjens

(1921; H. Ruis) heeft een bronzen Christusbeeld; dat van Beckx de la Fai (1926) een
gietijzeren Christusbeeld.
Het trappistenklooster Ulingsheide (Ulingsheide 1-2), gelegen ten oosten van
Tegelen, werd in 1884 gesticht door de paters Trappisten van O.L. Vrouwe van het
H. Hart uit Westmalle. Het kloostergebouw kwam in 1888 tot stand naar een ontwerp
met neogotische elementen van C.J.H. Franssen. De opening van de brouwerij volgde
in 1891. In 1925-'28 verrees de abdijkerk met toren, ontworpen in traditionalistische
vormen door F.H. Stoks en broeder A. Koevoet. De in 1944 verwoeste toren en de
andere schade aan het complex werden in 1948 hersteld naar plannen van J. Strik.

Terwinselen
(gemeente Kerkrade)
Dorp, ontstaan op het plateau van Spekholzerheide en in 1115 voor het eerst vermeld
als Wunzelen. In 1905-'30 werd hier een mijnwerkerskolonie gebouwd voor de
mijnwerkers van de in 1903-'06 in de gemeente Landgraaf aangelegde staatsmijn
Wilhelmina (gesloten 1969). Nagenoeg parallel aan de oorspronkelijke mijnspoorweg
richting Heerlen werd de Heistraat-Schaesbergerstraat aangelegd als hoofdas van
deze volgens de tuindorpgedachte ontworpen kolonie. Als middelpunt van een radiale
structuur aan de zuidzijde fungeren de kerk met pastorie en dokterswoning en de
Botanische Tuin. Na de Tweede Wereldoorlog is Terwinselen aan de zuidzijde aan
Spekholzerheide vastgegroeid.
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De R.K. kerk O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen (bij St.-Hubertuslaan 80) is een
kruiskerk met halfronde apsis, dubbel transept en een terzijde geplaatste toren met
hoog tentdak. Deze kerk met eclectische elementen werd in 1921-'23 gebouwd naar
ontwerp van J.J.H. van Groenendael.
Wegens mijnschade waren verschillende herstellingen noodzakelijk. De
koepelgewelven - ingestort in 1939-'40 - kregen een constructie van gevlochten ijzer
met stucwerk. Het interieur is in 1985 gerestaureerd, de toren in 1980 en 1990. Van
belang in het interieur zijn onder meer de muurschilderingen van Ch. Eyck (1929-'48)
en een triptiek achter het hoofdaltaar van zijn hand. De 18de-eeuwse kruiswegstaties
komen oorspronkelijk uit een jezuïetenklooster te Aken. Het Pels-orgel (1929) is
afkomstig uit de Martinuskerk van Spekholzerheide. De pastorie (St.-Hubertuslaan
80) uit 1921 vertoont Nieuw-Historiserende kenmerken, zoals de kroonlijst met
stucwerk-guirlandes.
Woonhuizen. In opdracht van de Staatsmijnen werd tussen 1905 en 1920 naar
ontwerp van het eigen bouwbureau de woninggroep Terwinselen gerealiseerd. Het
meest noordelijk deel hoort bij Schaesberg, gemeente Landgraaf. In 1907-'10 werden
de woningen Heistraat 101-123, Tuinstraat 4-16, Rukkerweg 237-287 en
Staatsmijnstraat 4-12 voltooid, in 1918 gevolgd door Vredeshofje 1-35 (gerenoveerd
1977-'78) en de woningen Vloedgraafstraat 3-5, 2-32, 11-49, Schaesbergerstraat
91-97, 128-138 en Oude Tunnelweg 13-43. In 1921 naar plannen van L. van der Poel
als onderwijzerswoningen gebouwd zijn Oude Tunnelweg 36-50. Het in
traditionalistische vormen uitgevoerde herenhuis Dr. Nolensstraat 4 werd in 1923
gebouwd als dokterswoning naar ontwerp van J.H.H. van Groenendael. In 1927
realiseerde de Stichting ‘Thuis Best’ - met een garantiecontract van de Staatsmijnen
- de door A.J.N. Boosten ontworpen woningen Callistusstraat 40-42, 61-87 en 68-70,
Laurentiusstraat 41-45 en 51-61 en Singelweg 70-78 en 84-94. Ook de grote
gezinswoningen Dr. Poelsstraat 24-26 uit 1941-'42 zijn ontworpen door Boosten.
De Botanische Tuin (St.-Hubertuslaan 74) werd in 1939 aangelegd op initiatief
van de Zuidlimburgse Tuinbouwvereniging naar plannen van J. Bergmans. Het
ontwerp omvatte twee door een pad verbonden tuinen: een landschapstuin met
slingerende lanen, een niervormige vijver en een gesloten randbeplanting, en een
rotstuin aan de Callistusstraat. Na 1945 kwam er een ingangspoort aan de St.
Hubertuslaan en werd het terrein tweemaal uitgebreid naar plannen van Bergmans.
Aan de in 1972 aan de gemeente overgedragen tuin zijn in de jaren negentig een
plantenkas en een bezoekerscentrum toegevoegd.

Thorn
Kleine stad, ontstaan in de vroege middeleeuwen op de hogere zandgronden aan de
rand van het Maasdal. Rond 965 stichtten graaf Ansfried van Hoey en zijn vrouw
Hereswit (ook Hilsondis genoemd) hier een benedictijnerklooster. Hun dochter
Benedicta was de eerste
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Thorn, R.K. Stifts- of St.-Michaëlkerk, plattegrond

abdis. In 995 schonk Ansfried de abdij aan het bisdom Luik. De Duitse keizer
verleende in 1007 markt- en tolrecht aan de nederzetting. In de 14de eeuw groeide
het klooster uit tot een wereldlijk stift voor hoogadellijke dames. Met de omringende
gebieden werd het een soeverein vorstendom, dat in 1794 werd opgeheven. De
13de-eeuwse parochiekerk van Thorn werd afgebroken in 1817. De oorspronkelijk
deels omwalde stadskern bestaat uit een ommuurde immuniteit tussen de Kloosterberg
en de Hofstraat, een burgerlijk centrum rondom de Wijngaard en een agrarisch
gedeelte ten noorden van de Hoogstraat. De bebouwing dateert grotendeels van na
de stadsbrand in 1645 en heeft zich in de loop van de eeuwen verdicht. Pas na de
Tweede Wereldoorlog is Thorn flink uitgebreid aan de noordzijde. Kenmerkend voor
het beschermde stadsgezicht van dit ‘Witte Stadje’ zijn de wit gepleisterde of gekalkte
huizen en de met Maaskeien geplaveide straten.
De R.K. Stifts- of St.-Michaëlkerk (Wijngaard 5) is een forse driebeukige
kruiskerk voorzien van een vijfzijdig gesloten koor en een fors westwerk met
flankerende ronde traptorens en een middentoren van twee geledingen met
hoektorentjes en achtzijdige spits. De bouw van het westwerk begon mogelijk al eind
10de eeuw, maar werd pas rond 1100 hervat in kolenzandsteen. Inwendig heeft dit
romaanse westwerk een half ondergronds gelegen tufstenen crypte met ribloze
kruisgewelven op een vierkante middenpijler. Hierboven bevindt zich het
‘dameskoor’. Het romaanse oostkoor werd midden 13de eeuw vervangen door een
mergelstenen koor met crypte in gotische stijl (wijding 1268). In de 14de eeuw heeft
men het schip vernieuwd en ontstonden de dwarsbeuk en, aan de noordzijde, een
koorknapenschool. Toen moet ook de crypte onder het koor inwendig in mergelsteen
zijn vernieuwd, met nieuwe kruisribgewelven op achtzijdige middenzuilen met
Maaskapitelen. In de 15de eeuw volgden de bouw van de sacristie tegen de noordzijde
van het koor en diverse zijkapellen tegen de toen ook grotendeels vernieuwde
schipzijbeuken. Door het aanbrengen van een gewelf in het zuidelijk nevenkoor
ontstond een verdieping, waardoor het abdissenkoor - ook ‘vorstinnenkoor’ genoemd
- werd gecreëerd (altaarwijding 1446). Het noordportaal - met kapittelzaal en
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archiefruimte - dateert uit 1485. De neten stergewelven van schip, viering en
noordtransept zijn eind 15de eeuw aangebracht. Omvangrijke inwendige
vernieuwingen vonden vanaf 1780 plaats. In 1814 werd de kerk als parochiekerk
ingericht. Bij de exterieurrestauratie in 1860-'85, onder leiding van P.J.H. Cuypers,
werden alle 18de-eeuwse venstertraceringen vervangen, kreeg het zuidelijke
nevenkoor een groot venster en bouwde
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Thorn, R.K. Stifts- of St.-Michaëlkerk, interieur (1977)

men op het oude westwerk een hoge neogotische toren (1863-'72). Deze in baksteen
met mergel beklede toren werd in 1944 gedeeltelijk verwoest, in 1949 hersteld en in
1955-'56 herbouwd. Erin hangt een klok uit 1495. Het kerkinterieur is in 1971-'72
gerestaureerd, het exterieur in 1994-'95 na een aardbeving in 1992.
Het interieur wordt grotendeels bepaald door de neoclassicistische vernieuwingen
uit 1780-'88 naar ontwerp van de Luikse architect François Duckers. De toen gewitte
wanden hebben neoclassicistische pilasters en lijsten. Van de oude kolommen van
het schip heeft men de kapitelen en basementen afgehakt en voorzien van stucwerk.
Het hoog- en kanunnikenkoor en het westelijke ‘dameskoor’ zijn uitgevoerd met
weidse trapopgangen, balustraden en wandbekledingen van hout en stuc. Stucreliëfs
van Franz Xavier Bader versieren de zijwanden van het dameskoor. Centraal in het
westkoor bevindt zich het hoofdaltaar in Lodewijk XV-stijl, door Bader in 1769
vervaardigd voor de kartuizerkerk in Roermond en in 1796 naar Thorn overgebracht.
Oudere interieuronderdelen zijn de resten van 15de-eeuwse gebeeldhouwde
gewelfsleutels en gewelfen muurschilderingen in de Lambertuskapel, de archiefruimte
en de sacristie. De Sacramentskapel bevat schilderingen uit het tweede kwart van de
16de eeuw. Tot de kerkinventaris behoren een hardstenen doopvont (15de eeuw),
een laat-gotische kruisgroep (circa 1500), een Marianum uit het atelier van de meester
van Elsloo (eind 15de eeuw), enkele 16de- 17de- en 18de-eeuwse beelden en
altaarstukken en het deels in gekleurd marmer uitgevoerde barokke grafmonument
met portretreliëf voor Clara Elisabeth van Manderscheidt-Blankenheim († 1688).
Uit de 18de eeuw dateren de meeste kanunnikenbanken en biechtstoelen en de
communiebank (1762). Het door Jean-François le Picard in 1745 gebouwde
monumentale orgel is na verwoesting in 1944, gereconstrueerd in 1951 door
orgelbouwer Vermeulen. Op het ommuurde kerkhof bevinden zich onder meer twee
gietijzeren kruisen, één van N.H. Tonnaer († 1950). Het H. Hartbeeld werd in 1925
vervaardigd door J. Borgerhout. De pastorie (Wijngaard 11) is een waarschijnlijk in
1727 gebouwd tweelaags pand, dat in de 19de eeuw is voorzien van een fronton. Het
interieur bevat een balustertrap en een laat-18de-eeuwse betegelde haard. De voorm.
kapelanieën Trippaardstraat 1 en Hoogstraat 11 zijn eveneens 18de-eeuws.
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Van het voorm. paleis van de vorstinabdissen en het klooster, gelegen ten zuiden
van de abdijkerk, resteren sinds de afbraak na 1797 slechts enkele geveldelen en
dienstgebouwen. De van laat-gotische natuurstenen vensters met accoladebogen
(16de eeuw) voorziene muur aan de Hofstraat is mogelijk een overblijfsel van de
voormalige façade van het paleis. Zo ook de puntgevel van de naastgelegen
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Thorn, Immuniteitspoort

schuur (Hofstraat 10). De achtergevel van die schuur heeft mergelstenen speklagen.
De voorm. abdijkeuken of Hofferkeuken (Hofstraat 12), een zeven traveeën breed
pand met zadeldak, is vermoedelijk 16de-eeuws van oorsprong, maar heeft rond
1800 zijn huidige uiterlijk gekregen. Van de deels met speklagen uitgevoerde
immuniteitsmuur zijn gedeelten (16de-18de eeuw) bewaard gebleven langs de
Kloosterberg en de Wijngaard. Slechts één immuniteitspoort (Kloosterberg ong.) is
over van de vroeger in totaal zeven poorten. De rondboog van deze poort is
opgebouwd van blokken hardsteen (17de-18de eeuw). Verder bevat de
immuniteitsmuur ten zuiden van de grote poort een poortje met gotisch geprofileerde
dagkanten en vlakbij het begijnhof een segmentboogvormige ingang. Onder aan de
Kloosterberg staan twee bakstenen posten als overblijfselen van de immuniteitspoort
aan de Thornerbeek. Van de nederhof van het kloostercomplex resteert de L-vormige
boerderij ‘Neerhof’ (Hofstraat 14) met een oude zijgevel voorzien van steunberen
(17de-18de eeuw) en een in de tweede helft van de 19de eeuw vernieuwde voorgevel.
Erachter liggen de voorm. wagenschuur en het stalgebouw, beide uit de 18de eeuw.
Het voorm. begijnhof, ook wel ‘Pottenhuis’ genoemd (Kloosterberg 1), is een
langgerekt gebouw met hardstenen vensteromlijstingen. Op een ingangsomlijsting
in de noordgevel staat het jaartal ‘1772’. Het gebouw is ook in gebruik geweest als
pottenbakkerij van het stift.
Het voorm. munthuis (Daalstraat 3) is een bescheiden L-vormig pand met mogelijk
middeleeuwse kern, waarvan de voorgevel een 18de-eeuws uiterlijk heeft. Thorn
bezat al muntrecht in de 10de eeuw. Het munthuis werd officieel in 1582 opgeheven,
maar de abdissen konden het slaan van munten nog tot in de 17de eeuw voortzetten.
De voorm. Oude School (Hofstraat 4-6) werd rond 1700 opgericht toen de
kloosterschool te klein werd. Het tweebeukige diepe pand heeft puntgevels voorzien
van vlechtingen en muizentandlijsten. De jaartalankers ‘1701’ zijn mogelijk herplaatst
toen de gevels werden herbouwd.
De Grote Hegge of ‘Hof van Thorn’ (Waterstraat 9) is een oorspronkelijk omgracht
L-vormig huis. Het bestaat uit een 15de-eeuwse onderkelderde mergelstenen
hoofdvleugel, voorzien van kruiskozijnen en een deuromlijsting met gebeeldhouwde
bovendorpel, en eveneens 15de-eeuwse haaks aangebouwde mergelstenen zijvleugel.
De stallen en schuren (17de-18de eeuw) aan de binnenplaats zijn thans deels
verbouwd tot restaurant. In de westelijke schuur bevindt zich een restant van een
16de-eeuwse grenspaal met wapen. Aan de zuidzijde staat een vrijstaande tiendschuur
(18de eeuw).
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Huis Groenenberg (Onder de Bomen 2) is een groot L-vormig landhuis, gebouwd
kort na 1759 voor notaris Frische op de plaats van een al in 1337 vermeld huis. De
aanbouwen dateren uit de 19de eeuw en uit 1908.
Kanunnikenhuizen. Kenmerkend

Thorn, Woonhuis Hoogstraat 33 (1951)

voor Thorn zijn de voorname, wit gepleisterde of gekalkte huizen, waar in het verleden
de kanunniken en kanunnikessen woonden. De meeste zijn dwarse huizen met een
verdieping. De meer aanzienlijke panden hebben hardstenen venster- en
deuromlijstingen. Van vóór de stadsbrand van 1645 dateert het forse kanunnikenhuis
Hoogstraat 33 met een fraaie gezwenkte topgevel voorzien van de jaartalankers
‘1630’. De muizentandlijsten lopen door langs de vooren de achtergevel. De voorgevel
is in de 18de eeuw gemoderniseerd. Het diepe huis Hofstraat 5 heeft een puntgevel
met muizentandlijsten. De drie ingemetselde kanonkogels worden gezien als een
herinnering aan de Vrede van Munster (1648). De achtergevel is uitgevoerd met
mergelstenen speklagen en een muizentandlijst. Inwendig is een tegelschouw van
belang. Een belangrijke bewoonster was kannunikes Clara Elisabeth van
Manderscheidt-Blanckenheim. Het hoekpand van Hoogstraat 8-10 werd deels in de
17de eeuw (mogelijk 1625) en deels in de 18de eeuw gebouwd en het geheel kreeg
rond 1860 eclectische vensteromlijstingen met kuifornamenten. Een 17de-eeuwse
oorsprong heeft ook het dubbele huis De Kraak (Beekstraat 2-4). Bij een verbouwing
in 1710 voor kanunnik Mathias Radoux kwam de rechter zijvleugel tot stand en kreeg
het huis het huidige uiterlijk met hardstenen vensteromlijstingen. De karakteristieke
sierbestrating met het devies ‘Lex est quod cumque notamus’ (de wet is datgene
waarop wij acht moeten nemen) is
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aangebracht bij de restauratie in 1960. Tot het huis hoort verder het dienstgebouw
Beekstraat 6.
Het 18de-eeuwse kanunnikenhuis Beekstraat 3-5 is een dwars pand met haakse
achtervleugel en een vooruitspringend koetshuis (tweede helft 18de eeuw). Het huis
Hoogstraat 6, met de jaartalankers ‘1729’, was de woning van kanunnik Karel Philips
baron van Dalwigh. Hoogstraat 2-4 is de eind 18de eeuw gebouwde woning van de
stiftdames gravin Felicitas van Merode en prinses Leopoldine van Arenberg. De
brede lijstgevel is voorzien van hardstenen segmentboogvensters en een monumentale
ingangspartij met een als timpaan voor het mansardedak opgeknikte daklijst. Links
staat het bijbehorende laat-18de-eeuwse koetshuis. Wijngaard 5-7 is een 18de-eeuws
dubbel huis, waarvan de voorgevel in de tweede helft van de 19de eeuw is gewijzigd.
Aan de achterzijde bevindt zich een korte zijvleugel. Op nummer 5 woonde van 1778
tot 1802 de stiftdekanes Clementine van Hessen-Rheinfels-Rotenberg. In het grote
L-vormige 18de-eeuwse huis Wijngaard 9 woonde kanunnik en rector Jan Reinier
Broeckmeulen, die tijdens de Franse bezetting de abdijkerk en de kapel O.L. Vrouwe
onder de Linden voor afbraak behoedde. Het kleinere kanunnikenhuis Wijngaard 12
dateert blijkens de gevelsteen uit 1773.
Overige woonhuizen. Uit de 17de eeuw stammen de met jaartalstenen gedateerde
huizen Daalstraat 5 (1627) en Hofstraat 3 (1688). Een concentratie van monumentale
huizen bevindt zich langs de Hoogstraat. Volgens de gevelsteen dateert Hoogstraat
34 uit 1714. Een mogelijk 18de-eeuwse kern heeft het dubbelpand Hoogstraat 12-14,
waarvan de vensters bij nummer 14 rond 1860 eclectische omlijstingen met
kuifornamenten hebben gekregen. Andere grote huizen met een mogelijk 18de-eeuwse
kern zijn Hofstraat 1, Daalstraat 9 en Bogenstraat 17. Uit de eerste helft van de 19de
eeuw dateren de grote panden Wijngaard 14-28 en Wilhelminalaan 7. Talrijk zijn
de vier traveeën brede huizen met een asymmetrisch geplaatste ingang, zoals het in
de kern 18de-eeuwse huis Bogenstraat 1 (ingangspartij 19de

Thorn, Huis De Kraak (1951)

eeuw) en verder Bogenstraat 8, Hoogstraat 28 (19de eeuw) en Hoogstraat 23 (1853).
De opvallende lijstgevel van Bogenstraat 7 heeft neoclassicistische gevelopeningen
met rijke pleisterwerkversieringen (circa 1875). Sierpleisterwerk met eclectische
details tonen de 19de-eeuwse panden Bogenstraat 15, Bogenstraat 33-35 (voorheen
bierbrouwerij ‘De Zwaan’) en Hofstraat 7 (1878). Aan de Hoogstraat zijn de grotere
huizen voorzien van koetspoorten. Bij Hoogstraat 26 is de poort opgenomen in een
muur terzijde van het huis. Met de verdichting van de stad in de 19de eeuw werden
dergelijke poorten overbouwd als zijvleugel van het huis. Dit is te zien bij Hoogstraat
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20, 32 en 37 en Trippaardstraat 7. Bij veel huizen is de doorrit opgenomen in de
gevelcompositie, zoals bij Hoogstraat 19 (1864), 24 en 30 (circa 1890; ‘Harmonie
St. Michaël’). Het rond 1890 gebouwde forse huis Daalstraat 10 heeft een gevel met
grote spaarvelden. Eveneens groot is het rond 1900 opgetrokken pand Hoogstraat
40-42, dat vroeger als woonhuis annex hoefsmederij diende.
Smalle huizen met twee of drie bouwlagen komen ook veelvuldig voor. Gevels
uit de 18de eeuw hebben Hoogstraat 15, Trippaardstraat 3 (1739) en het van een
dwarse achtervleugel voorziene huis Daalstraat 7. In de 19de eeuw met bepleistering
en natuurstenen vensteromlijstingen vernieuwde gevels zijn te vinden bij Bogenstraat
3 en 5, en het drielaagse huis Hoogstraat 18, dat een zonnewijzer heeft met het jaartal
‘1828’. De uit 1877 daterende gevel van Wilhelminalaan 11 is uitgevoerd met
eclectische vensteromlijstingen met kuifornamenten en heeft een middenrisaliet
bekroond door een puntgevel met serliana-venster.
Voor een dorps karakter zorgen de talrijke dwarse eenlaagspanden. Een van de
oudste is het huis Bogenstraat 16 met de jaartalankers ‘1664’ en tandlijsten bij de
dakrand en de zijtopgevels. In dit kleine pand stichtte de stiftsdame Clara Elisabeth
van Manderscheidt-Blanckenheim een godsdienstlokaal of ‘Christelijk leerhuis’. Het
huis Bogenstraat 24 dateert blijkens een gevelsteen uit 1751. Ook van 18de-eeuwse
oorsprong is het langgerekte pand Daalstraat 11. Dit huis heeft een inrijpoort en een
kleine aanbouw met puntgevel. Van de bescheiden diepe huizen met voornamelijk
18de-eeuwse topgevels zijn Bogenstraat 4 en 18 goede voorbeelden. De topgevels
van Bogenstraat 20 en 26 heeft men in de 19de eeuw afgeknot en gepleisterd. Een
rijkere afwerking - met rustiek pleisterwerk en geprofileerde vensteromlijstingen
met kuiven - vertoont Trippaardstraat 20. Het dubbele huis Kloosterberg 2-4 dateert
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Thorn, Boerderij Wijngaard 3

uit de eerste helft van de 19de eeuw. Markant op een tweesprong gesitueerd is
Wilhelminalaan 42 (circa 1900). In neorenaissance-stijl en met mansardekappen
uitgevoerd zijn het kleine eenlaagspand Wilhelminalaan 14 (circa 1900) en het brede
tweelaags huis Wilhelminalaan 36 (circa 1905). Het woon- en winkelpand Hoogstraat
16 (circa 1910) heeft een ranke jugendstildecoratie met banden en sierlijke lijnen in
gekleurde baksteen. Expressionistische elementen als tandlijsten, siermetselwerk en
een inpandige portiek bezit het tweelaags huis Beekstraat 12 (circa 1925);
expressionistische details vertonen verder Trippaardstraat 30 (circa 1925) en
Wilhelminalaan 21 (circa 1932). Zakelijk-expressionistisch van vorm zijn het huis
Wilhelminalaan 15 (circa 1925), de villa Akker 29 (circa 1933) en het door A.
Corstjens ontworpen woonhuis annex café Steegputstraat 9 (1938). Bij Bogenstraat
21 (circa 1930), een woonhuis met garage naar ontwerp van V. Tonnaer, is de invloed
van het functionalisme te herkennen. Wal 18 is een goed voorbeeld van
traditionalistische wederopbouwstijl (circa 1950).
Boerderijen. Het dorpse karakter van Thorn wordt mede bepaald door de nog
aanwezige langgevelboerderijen, die tegenwoordig als woonhuis in gebruik zijn. Een
mogelijk 16de-eeuwse oorsprong heeft Wijngaard 3. De kleine 17de-eeuwse boerderij
Bogenstraat 11 heeft een gepleisterde, mergelstenen gevel en sierankers. Uit de eerste
helft van de 18de eeuw stammen Waterstraat 1, 3 en 5; de laatste heeft een gevelsteen
met het jaartal ‘1833’. Grotere 19de-eeuwse voorbeelden, met tweelaags voorhuis
en doorrit, zijn Trippaardstraat 5 en Holstraat 13-15 (1871). Sober is de boerderij
Wal 16 met de jaartalankers ‘1866’ in de rechter zijgevel. Niet gewit is de
laat-19de-eeuwse boerderij Wilhelminalaan 28-30. Om een boerderij een beter aanzien
te geven werden de gevels soms gepleisterd. Bij Bogenstraat 12 hebben de topgevel
en een deel van de linker zijgevel eind 19de eeuw een blokbepleistering gekregen.
De watermolen ‘Kraekermolen’ (Beekstraat 13) is een onderslagmolen op de
Thornerbeek. De molen wordt al vermeld in 1310, maar het huidige gebouw dateert
uit de 18de eeuw. Boven de voordeur bevindt zich een stenen beeldje van St.
Nepomuk. Bij een verbouwing in 1880 werd het gebouw vergroot en het waterrad
ingebouwd. Restauraties vonden plaats in 1964-'66 en rond 1975. De voorm.
molenaarswoning (Beekstraat 16) is een fors 18de-eeuws pand met onder één dak
een aan de straatzijde uitspringende schuur.
Bedrijfsgebouwen. De voorm. stroopfabriek ‘De Hof’ (Eind 1-3) is een rijzig
pand uit circa 1830, gebouwd voor de familie Sniekers. De bepleistering heeft men
rond 1890 aangebracht. De in rijke neorenaissance-stijl uitgevoerde fabrikantenwoning
Trippaardstraat 34 werd rond 1895 gebouwd als kantoor en woonhuis bij de voorm.
stoomdakpannenfabriek ‘Hendrik van de Boel’.
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Pompen. De barokke pomp aan de Bogenstraat (bij nr. 8) stamt uit 1740
(vernieuwd 1979).
Curieus is de mogelijk laat-19de-eeuwse gietijzeren pomp annex lantaarnpaal

Thorn, Stoomdakpannenfabriek ‘Hendrik van de Boel’, kantoor en fabrikantenwoning

aan de Wijngaard (bij nr. 8).
Gedenktekens. Het Monument Motke (bij Wijngaard 4), bestaande uit een gebroken
zuil op een voetstuk met bronzen portretreliëf, is opgericht in 1874 ter ere van P.H.B.
Motke, inspecteur-generaal van Financiën. Het St.-Barbarabeeld aan de
Wilhelminalaan is een monument ter ‘Bescherming van onze mijnwerkers’ uit 1951
van de hand van J. Adams.
Wegkapellen. In het buitengebied van Thorn bevinden zich enkele zogeheten
niskapellen; kleine compacte bouwsels met een in hardsteen omlijste beeldnis. De
St.-Hubertuskapel (Ittervoorterweg ong.) uit 1769 heeft een smeedijzeren kruis. De
andere dateringen slaan op restauraties in 1823 en 1989. De St.-Antoniuskapel
(Boekenderweg ong.) werd in 1742 opgericht door Anthon Henckens (gerestaureerd
1923). De St.-Rochuskapel (bij Trippaardstraat 26) heeft eveneens een 18de-eeuwse
oorsprong (gerestaureerd 1962).
De kapel van de O.L. Vrouwe onder de Linden of ‘Loretokapel’ (Kapel 4),
gelegen ten noorden van Thorn, is een recht gesloten kapel met een aangrenzend
hoger deel en een verbindende beuk aan de achterzijde. De kapel werd in 1673
gesticht door Clara Elisabeth van Manderscheidt-Blankenheim en gebouwd door
Wilhelm Boiens, stadsmetselaar van Roermond. Het ontwerp was gebaseerd op de
‘Santa Casa’: het huis van Maria, dat in de 13de eeuw van Nazareth naar Loreto (I)
was overgebracht. De kapel werd in 1811 aan de westzijde vergroot. De zijbeuk met
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biechtkapel kwam rond 1880 tot stand. Inwendig heeft de kapel rijke stucplafonds,
in het oudste deel in barokke vormen met geschilderde medaillons (1773), ontworpen
door Balthazar van Drogenbroeck, en in het westelijke deel in empire-stijl (1813)
door V. Dambacher. Het barokke altaar met aansluitende betimmering werd in 1681
gemaakt door Guillielmus Kerricx de Oude uit Antwerpen. Het naastgelegen huis
De Hooge Berkt (Kapel 2), de rectorswoning, is gebouwd in 1676.
De boerderij ‘Zegershof’ (Segershof 1), gelegen ten oosten van Thorn, is een
grote gesloten hoeve, die in 1899 werd gesticht door baron Dydevalle uit Brugge
(B). De midden- en hoekdelen van de gevelvlakken eindigen in topgevels en zijn
voorzien van siermetselwerk en smeedijzeren muurankers. Het woongedeelte links
van de poort bevat een pronkkamer. Verder omvat het complex een zogenoemde
zijlangsdeelschuur, een grote koestal en een voerplaats.

Tienray
(gemeente Meerlo-Wanssum)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen op een nieuw ontgonnen gebied (ray). Het
behoorde oorspronkelijk tot het Land van Kessel. De in 1442 gebouwde Mariakapel
werd vooral in de 17de en 18de eeuw een centrum van Mariaverering. Pastoor J.B.H.
Maessen blies deze verering in 1875 nieuw leven in. Aan de vanwege de toevloed
van pelgrims in 1877-'78 nieuw gebouwde kruiskerk liet de pastoor in 1887 - na een
Lourdesbedevaart - een noordbeuk toevoegen, waarin een Lourdesgrot werd gebouwd.
De paus verleende hierbij gunsten en aflaten. Tienray mocht zich officieel ‘Klein
Lourdes’ noemen. In 1944 liep het dorp aanzienlijke oorlogsschade op.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe Troosteres der Bedrukten (Kloosterstraat 1) is een
kruiskerk met recht gesloten koor, dakruiter en een opvallend zware toren met smallere
tweede geleding en een ingesnoerde spits. De toren wordt geflankeerd door een
doopkapel. De huidige kerk werd in 1949-'50 gebouwd naar plannen van M.H.J. van
Beek ter vervanging van de in

Tienray, Kiosk met beeldengroep

1944 verwoeste 19de-eeuwse bedevaartskerk. De kerk bevat een reconstructie
(1982-'83) van de Lourdesgrot uit 1888. De blokvormige pastorie (Kloosterstraat 8)
uit 1928 vertoont zakelijk-expressionistische vormen.
Het voorm. missieklooster ‘St. Joseph’ (Kloostertraat 10) werd in 1909 gebouwd
voor de zusters van het Kostbaar Bloed. Het forse pand heeft een middenrisaliet met
tuitgevel en een St.-Josephbeeld en wordt geflankeerd door latere uitbouwen. Aan
de noordzijde staat een moderne kapel (circa 1950).
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De voorm. kiosk (Kloosterstraat 3), ook bekend als jongensstichting, werd in 1908
gebouwd voor de verkoop van religieuze artikelen. Na 1914 werd het pand gebruikt
als repetitielokaal voor de plaatselijke fanfare. Het gebouw heeft een

Tienray, Station Meerlo-Tienray

Mariabeeld in de topgevel. Ervoor staat een beeldengroep van de Heilige Familie uit
dezelfde tijd.
De kruisweg (Over de Beek ong.) werd in 1911 aangelegd op initiatief van pastoor
E.G.A.M. von Bönninghausen. Pas in 1913-'14 werden de eerste vier staties geplaatst
naar plannen van C.J.H. Franssen.
Het voorm. station ‘Meerlo-Tienray’ (Stationslaan 1-2) werd in 1882 gebouwd
voor de Staatsspoorwegen aan de lijn Venlo-Nijmegen. Het ontwerp van M.A. van
Wadenoyen werd tijdens de bouw enigszins vereenvoudigd uitgevoerd. Het deels
gepleisterde pand met neorenaissance-elementen bestaat uit een tweelaags hoofdblok
voorzien van een zadeldak met overstek en aan weerszijden lagere vleugels van
verschillende lengte.
De R.K. St.-Lambertuskerk van Swolgen (Mgr. Aertsstraat 6), gelegen ten oosten
van Tienray, is een driebeukige pseudobasiliek met driezijdig gesloten koor, dakruiter
en een van onder brede en van boven smalle toren met ingesnoerde spits. De
oorspronkelijke 13de-eeuwse kerk werd in de 15de eeuw verbouwd en kreeg rond
1500 een driebeukige schip. In 1944 werd de kerktoren opgeblazen en de kerk zwaar
beschadigd. Bij de herbouw en uitbreiding van de kerk in 1953 naar plannen naar
J.H.J. Kayser bleef het laat-gotische koor en een deel van het muurwerk van het
vroegere schip bewaard. In de nieuwe toren hangen een klok uit 1411 en twee door
Gerardus van Venlo en Johannes
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van Stralen gegoten klokken (1514). Het oude koor wordt gedekt door
kruisribgewelven. De kerk bevat een romaans hardstenen doopvont versierd met
rankwerk, monsters en vier koppen (circa 1200). Tot de inventaris behoren verder
een calvariegroep (eind 15de eeuw), enkele heiligenbeelden (circa 1500), een in
opdracht van Johannes van Swolgen geschilderd triptiek (1573) en een preekstoel
en communiebank in neogotische vormen. De forse pastorie (Mgr. Aertsstraat 4)
dateert uit circa 1900 en is voorzien van neorenaissance-details en een middenrisaliet
met tuitgevel.

Treebeek
(gemeente Brunssum)
Mijnwerkerskolonie, gebouwd tussen 1912 en 1927 ter huisvesting van de werknemers
van de in 1908-'11 aangelegde Staatsmijn Emma (gesloten 1973). Het langgerekte
tuindorp kwam tot stand aan de westkant van Brunssum, ten noorden van de
goederenspoorlijn van Nuth naar de Staatsmijn Hendrik en is vrijwel zeker gebaseerd
op een stedenbouwkundig plan van J.H.W. Leliman. Enkele ontwerpen zijn
mede-ondertekend door J. Seelen. Als gevolg van mijnschade heeft in de periode
1975-'85 sloop en gedeeltelijke nieuwbouw plaatsgevonden in de omgeving van het
Treebeekplein en de Sterrenstraat.
De R.K. St.-Barbarakerk (Schildstraat 44) is een sobere zaalkerk met steunberen,
gebouwd in 1919-'20 naar ontwerp van A.J. Kropholler. De geplande toren is niet
uitgevoerd. Het

Treebeek, Woonhuizen Sterrenstraat e.o.

schip is in 1951 westwaarts verlengd en voorzien van een nieuwe, sobere voorgevel
met inpandig portaal en een sacristie. De dakruiter heeft men in 1979 vervangen door
een smalle open klokkenstoel aan de achterzijde. De naastgelegen pastorie
(Schildstraat 42) dateert uit de bouwtijd.
Het klooster (Zonnestraat 3) dateert van 1925 en is uitgevoerd in expressionistische
vormen naar plannen van W. Damen.
Overige kerken. Van 1953 dateert de door B.W. Plooij ontworpen (Geref.)
Opstandingskerk (Ds. Boumastraat 1), een sobere zaalkerk met hoge smalle
vensterpartijen en een verhoogde ingangspartij met bordestrap. De R.K. kerk O.L.
Vrouwe van de Rozenkrans (Komeetstraat 5), een doosvormige zaalkerk met
ingangsportaal en terzijde geplaatste toren, is in 1956-'57 tot stand gekomen naar
een traditionalistisch ontwerp van F.P.J. Peutz. De pastorie (Komeetstraat 5c) is een
in functionalistische vormen gebouwde bungalow.
Scholen. De R.K. St.-Franciscusschool (Wijenweg 143) is een grote tweelaags
middengangschool uit 1934 met aansluitend een L-vormig tweelaags schoolgebouw.
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De Geref. lagere school ‘Benjamin’ (Koolweg 9) uit 1933 is een L-vormig gebouw
in zakelijk-expressionistische vormen. Rond 1935 gebouwd is de openbare lagere
school ‘Treebeek’ (Koolweg 34), een drielaags schoolgebouw met moderne glazen
entree.
Woonhuizen. De temidden van tuinen en openbaar groen gelegen bebouwing
bestaat voornamelijk uit eenlaags woonhuizen met expressionistische

Treebeek, Beambtencasino Treebeek

details en een schuingeplaatste hoekbebouwing. Er was een duidelijke hiërarchische
opbouw, waarbij de grotere woningen voor het hogere mijnpersoneel dichter bij de
ingang van de mijn lagen. Zo staan rond het plein aan het uiteinde van de
Treebeekstraat bij de Akerstraat Noord de opzichterwoningen Akerstraat Noord
53-55 en Treebeekstraat 12-26 uit circa 1915. De eerste mijnwerkerswoningen
kwamen tot stand in 1913-'18 met het complex Dr. A. Kuyperstraat, Dr.
Schaepmanstraat e.o., gevolgd door het complex Koolweg, Sterrenstraat,
Treebeekstraat, Ringstraat e.o.. De woninggroep Ir. De Katstraat, Ed. Wintgensstraat
e.o. werd in 1925 gebouwd.
Het voorm. beambtencasino Treebeek (Uranusstraat 17) werd in 1921 gebouwd
naar een traditionalistisch ontwerp van het Bouwbureau van de Staatsmijnen als
verenigingsgebouw (theater) met melksalon en twee winkels met bovenwoning. Het
gebouw heeft veel verbouwingen en uitbreidingen ondergaan. Zo is in het interbellum
de voorgevel aan de pleinzijde uitgebreid met een galerij en werd rond 1955 een
kegelbaan toegevoegd. Ook zijn tijdens het gebruik als club voor de onderofficieren
van de AFCENT-troepen (1975 tot 1995) enkele interne verbouwingen uitgevoerd.
Het vergaderlokaal voor de woongroep Treebeek (Wijenweg 121) is een drielaags
pand uit 1936 met expressionistisch vormgegeven siermetselwerk.
Het voorm. badgebouw (Maanstraat 13-15), uitgevoerd in 1938 in zakelijk-
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expressionistische vormen, is ontworpen door het Bouwbureau der Staatsmijnen.
Het is nu in gebruik bij de Gemeente Gods.

Ubach over Worms
(gemeente Landgraaf)
Dorp, bestaande uit drie op het plateau van Nieuwenhagen gelegen gehuchten:
Waubach, Groenstraat en Over-Broekhuizen. De middeleeuwse heerlijkheid Ubach
behoorde tot de bezittingen van de abdij van Thorn en stond onder voogdij van de
heer van 's Hertogenrade. In 1661 werd het Spaans en van 1713 tot 1785 Oostenrijks
gebied. In 1815 heeft men de heerlijkheid opgedeeld in een Duits deel
(Übach-Palenberg) en een Nederlands deel (Ubach over Worms). Aan de weg van
Nieuwenhagen naar Scherpenseel (Waubach) ontstond in de 19de eeuw een kleine
dorpskern. Tussen Waubach en Groenstraat verrees vanaf 1926 de mijnwerkerskolonie
Lauradorp. Kort daarop werd aan de noordwestzijde het Abdissenbosch ontgonnen
en omgevormd tot woonwijk, industrieterrein en zandwinningsgebied.
De oude R.K. St.-Josephkerk (Kerkberg 6, Waubach), thans theater Landgraaf,
is van oorsprong een kapel uit 1706, die in 1810 werd verbouwd tot parochiekerk.
De kerk werd in 1877 gesloten na de ingebruikname van een nieuwe kerk en later
verbouwd tot theater.
De nieuwe R.K. St.-Josephkerk (Kerkstraat 31, Waubach) is een driebeukige
basilicale kruiskerk voorzien van een driezijdig gesloten koor met aangebouwde
sacristie en een westtoren van twee geledingen met lantaarn en ingesnoerde naaldspits.
Deze rijk uitgevoerde neogotische kerk verrees in 1869-'77 naar ontwerp van F.F.
van Schoubrouck. Het interieur wordt gedekt door kruisribgewelven. De
oorspronkelijke polychromie uit 1904 heeft men in 1948 vervangen. Tot de inventaris
behoren twee 18de-eeuwse koorbanken en een preekstoel uit 1845.
De R.K. St.-Theresia en Joannes Boscokerk (Salesianenstraat 118) is een
driebeukige kerk met recht gesloten koor en een terzijde geplaatste toren met tentdak.
Deze kerk in traditionalistische vormen met neogotische details werd gebouwd in
1933 naar ontwerp van J. Beersma ten behoeve van de bewoners van de wijk
Lauradorp. De muurschilderingen op de scheiboog tussen schip en koor alsmede op
de achterwand van het koor zijn van J. Verheyen (1942). Tot de inventaris behoren
onder meer een marmeren hoofdaltaar en witmarmeren communiebanken met
inlegwerk. De gebrandschilderde ramen in de westwand en in het koor zijn
vervaardigd door L. van den Essen (1941), die in het schip waarschijnlijk door E.
Laudy (circa 1945).
De R.K. kerk St. Bernadette Soubirous (bij Bernadettelaan 1, Abdissenbosch)
is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een half ingebouwde toren,
opgetrokken in 1935-'36 naar een op neogotische dorpskerken geïnspireerd ontwerp
van F.P.J. Peutz. Het in mergel uitgevoerde interieur bevat een in 1863 door F.S.
Naber gebouwd orgel, afkomstig uit de Vrijmetselaarsloge te Deventer (1942
overgebracht; 1973 gerestaureerd). De in 1934 naar plannen van Peutz gebouwde
pastorie (Bernadettelaan 1) is via de sacristie verbonden met de kerk.
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Het voorm. evangelisatielokaal (Veeweg 54) is een eenvoudige zaalkerk met
dakruiter, gebouwd in 1935 naar plannen van J.H. Visser en is nu in gebruik als
Nieuw Apostolische kerk.
Raadhuizen. Het voorm. raadhuis Kerkberg 7 is een tweelaags dwars pand met
eenlaags achteruitbouw, opgetrokken in 1827 als raadhuis annex openbare lagere
school en schoolmeesterswoning. Het rond 1880 verbouwde pand werd na 1931 als
kapelanie in gebruik genomen. De voorgevel is voorzien van geblokte hoeklisenen
en decoratieve deur- en vensteromlijstingen van geprofileerd pleisterwerk. Het voorm.
raadhuis annex politiebureau Hovenstraat 140, nu in gebruik als kantoor, kwam in
1931 tot stand in traditionalistische vormen naar plannen van J. Beersma. Dit
onderkelderde blokvormige pand heeft een trap naar de hoofdingang. Daarboven
bevinden zich een balkon en drie grote omlijste glas-in-lood ramen met deuren. Op
de voorgevel is het gemeentewapen aangebracht en, in smeedijzeren letters, de naam
van de gemeente.
Scholen. De voorm. O.L.-Vrouwemeisjesschool van de mijnwerkerskolonie
Lauradorp (Lindestraat 10), gebouwd in 1928 naar ontwerp van J. Beersma, is een
tweelaags schoolgebouw in traditionalistische vormen. De voorm. Chr. lagere
Terpstraschool (Veeweg 50) uit 1930 heeft de vorm van een kubus en heeft een
verhoogd trappenhuis met een ingangspartij onder een betonnen luifel. Het
schoolgebouw is verschillende malen verbouwd en uitgebreid. Van 1935 dateert de
bijbehorende onderwijzerswoning (Veeweg 52) in zakelijk-expressionistische vormen
met steil opgaand zadeldak.
Boerderijen. In het dorp staan hoofdzakelijk 18de- en 19de-eeuwse bakstenen
hoeven met binnenplaats en grote inrijpoort. De boerderijzen zijn vaak gedateerd
met jaartalankers. Karakteristieke voorbeelden zijn Charles Frehenstraat 36 (1708)
met een zijgevel in vakwerk, Groenstraat West 70 met vakwerkgevels aan de
binnenplaats, Grensstraat 96 (1757) met houten kozijnen, Grensstraat 128 (1769)
met gepleisterde gevel en Grensstraat 100 met vakwerkzijgevel en hardstenen
segmentboogvensters. De boerderijen Charles Frehenstraat 53 (1750), Grensstraat
127-129 en Charles Frehenstraat 20-22 zijn alle voorzien van hardstenen
segmentboogvensters bij de begane grond. Interessant zijn verder Grensstraat 87 en
92, Kantstraat 2 en Grensstraat 115 (1815), waarvan de straatvleugel is voorzien
van een verdieping met attiek. Van de boerderij Groenstraat Oost 139 zijn de
vakwerkgevels aan de binnenplaatszijde gedateerd 1790; de bakstenen voorgevel
dateert van 1819.
Het woonhuis Charles Frehenstraat 2 is een tweelaags dwars huis uit circa 1740
met hardstenen segmentboogvensters en een ingang met Lodewijk XV-snijraam.
De mijnwerkerskolonie Lauradorp (Rector Fischerstraat, Sloterstraat,
Maastrichterlaan, Lindestraat e.o.) is genoemd naar de particuliere mijnmaatschappij
Laura & Vereeniging, die garant stond bij de bouw van deze kolonie in 1926-'31
voor de Stichting ‘Thuis Best’. Het geheel werd opgezet volgens
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een radiaal stedenbouwkundig plan van J. Drummen, met op het punt van samenkomst
van de radialen een school en een kerk. Lauradorp is gebouwd volgens een viertal
bestekken; Laura II (1926) en IV (1927) ontworpen door F.W. de Rooy, Laura V
(1928) en VI (1930) door J. Drummen. De dubbele woning Lindestraat 29-31 was
als opzichterwoning bedoeld.
De wegkapel (Eygelshovenerweg ong.) is een open halfronde kapel, gebouwd in
1925 naar ontwerp van A.J. Bartels ter vervanging van een voorganger uit 1848.

Ubachsberg
(gemeente Voerendaal)
Dorp, ontstaan in de late middeleeuwen op het plateau van Ubachsberg aan de weg
van Simpelveld naar Sittard. Opvallend is de cirkelstructuur van
Kerkstraat-Hunsstraat-Oude Schoolstraat. Binnen de bestaande structuur is de
bebouwing in de loop van de tijd verdicht.
De R.K. St.-Bernarduskerk (Kerkstraat 30) is een kruiskerk met rond gesloten
koor. Het schip en de ingebouwde toren verrezen in 1842 in neoclassicistische stijl
naar plannen van J.H.J. Dumoulin. De toren bevat een nis met het beeld van St.
Bernardus. De in Kunradersteen en neoromaanse vormen uitgevoerde koorpartij met
transept heeft men in 1924 toegevoegd naar plannen van J. Beurskens. Tot de
inventaris behoren een preekstoel, biechtstoelen en een communiebank uit de bouwtijd
en verder

Ubachsberg, R.K. lagere school (1992)

kruiswegstaties (1860) en een hoofdaltaar (1924).
De rond 1850 opgetrokken pastorie (Kerkstraat 28) is sterk gemoderniseerd. Het
H. Hartbeeld voor de kerk dateert uit circa 1925.
De voorm. R.K. lagere school (Oude Schoolstraat 33), uitgevoerd in Kunradersteen
met twee kleine trapgevels, is gebouwd in 1916 en is sinds een renovatie in 1979 in
gebruik als oefenruimte voor de fanfare. E.G. Meijers-Crouten ontwierp tegelijkertijd
de onderwijzerswoning (Oude Schoolstraat 35), een blokvormig tweelaags pand van
Kunradersteen.
Woonhuizen. Het 18de-eeuwse vakwerkhuis Oude Schoolstraat 21-23 heeft een
lage verdieping. Voet en topgevel zijn opgetrokken in breuksteen. Het hoekpand
Kerkstraat 75 is voorzien van een laat-19de-eeuwse gepleisterde eclectische
pilastergevel. De rond 1905 opgetrokken villa Kerkstraat 44 vertoont
neorenaissance-details. Opvallend is de toepassing van geel en groen glazuurde
baksteen.
Boerderijen. De wit geschilderde gesloten hoeve Dalstraat 2 dateert van 1759
(poortsluitsteen) en is opgetrokken in Kunradersteen en vakwerk (binnenplaats). De
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topgevels zijn uitgevoerd in baksteen met mergelstenen speklagen. Daarnaast staat
de met Kunradersteen gebouwde gesloten hoeve Hunsstraat 20 uit 1865. Eveneens
uit de tweede helft van de 19de eeuw zijn de Scharenhof (Hunsstraat 11a), met als
woongedeelte een herenhuis in Kunradersteen en baksteen (verdieping), en de gesloten
hoeve Kerkstraat 73, waarvan het woonhuis een voorgevel met

Ubachsberg, Windmolen Op de Vrouwenheide

blokbepleistering heeft. Op de sluitstenen van de inrijpoorten staan de jaartallen 1863
en 1888. Ten zuiden van Ubachsberg ligt de Bernardushoeve (Mingersborgerweg
20), een 19de-eeuwse gesloten hoeve met twee binnenplaatsen opgetrokken in
Kunradersteen en baksteen.
De Mariakapel aan de Oude Schoolstraat (tegenover nr. 17) is een open wegkapel
van Kunradersteen uit 1919, gerenoveerd in 1984.
De windmolen ‘Op de Vrouwenheide’ of ‘Vrouwenheide Molen’
(Vrouwenheideweg 1), gelegen ten zuiden van Ubachsberg, is een bergmolen met
ronde stenen romp en een met dakleer bekleed dak. Deze in 1858 gebouwde
korenmolen - op de jaartalsteen staat abusievelijk 1857 - werd in 1945 door brand
verwoest. Bij de herbouw in 1958-'59 door de firma Gebr. Adriaens zijn van elders
afkomstige onderdelen gebruikt. In 1980 heeft men de romp hersteld en verbouwd
tot woonhuis; het uitwendige molenwerk is in 1989 hersteld.
Kalkovens. Aan de Daelsweg, aan de oostzijde van Ubachsberg, staan zes
kalkovens (bij nr. 16) en een dubbele kalkoven (tegenover nr. 14), opgebouwd in
Kunradersteen en baksteen. Deze uit 1914-'18 daterende ovens zijn restanten van de
met name in de Eerste Wereldoorlog in Ubachsberg bloeiende kalkindustrie.
Colmont. In dit gehucht ten westen van Ubachsberg liggen de 18de-eeuwse
boerderijen Colmont 5 (1727), opgetrokken in Kunradersteen en vakwerk en
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voorzien van een woongedeelte met trapgevel, en Colmont 13, gebouwd met
Kunradersteen en baksteen en voorzien van een rondboogpoort in vakwerkbouw. De
in Kunradersteen opgetrokken wegkapel aan de Colmonterweg dateert van 1946 en
is gewijd aan St. Cornelis.

Ulestraten
(gemeente Meerssen)
Dorp, ontstaan op de rand van het plateau van Schimmert, dat in de middeleeuwen
vanuit Meerssen werd ontgonnen, Van 1626 tot 1794 was Ulestraten een heerlijkheid
in het Land van Valkenburg. Sinds 1833 is het een zelfstandige parochie, nadat in
1806 een nieuwe kerk gebouwd was ter vervanging van een middeleeuwse kapel.
De lintvormige bebouwing langs de Dorpsstraat en de St.-Catharinastraat verdichtte
zich na de Tweede Wereldoorlog door uitbreidingen aan weerszijden van
laatstgenoemde weg.
De R.K. St.-Catharinakerk (St.-Catharinastraat 1) is een driebeukige basilicale
kerk met driezijdig gesloten koor en een toren van vier geledingen met ingesnoerde
spits. Deze neogotische kerk kwam in 1905-'06 tot stand naar ontwerp van C.J.H.
Franssen. De toren van de oude kerk (1805-'06) werd in 1929 vervangen door de
huidige neogotische toren, eveneens ontworpen door Franssen. Tot de inventaris uit
de bouwtijd behoren het hoofdaltaar, beide zijaltaren, de communiebanken, preekstoel,
kerkbanken, orgeltribune en de meeste

Ulestraten, Raadhuis (1990)

Ulestraten, Kasteel Vliek (1991)

beelden; de kruiswegstaties zijn van G. Eggen (1972). De gebrandschilderde ramen
zijn vervaardigd door de Gebr. Nicolas (circa 1905). Aan de buitenzijde staan twee
grafkruisen (1630 en 1832).
Het voorm. raadhuis (St.-Catharinastraat 18) werd rond 1865 gebouwd als raadhuis
annex onderwijzerswoning en openbare lagere school. Het rijzige neoclassicistische
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pand heeft een bordes en een balkon ondersteund door ionische zuilen. Het pand is
tot 1982 als raadhuis in gebruik geweest.
Kasteel Vliek (Vliek 1), gelegen bij de noordflank van de Wijngaardsberg, wordt
voor het eerst vermeld in 1374. Het huidige, haaks op de weg staande herenhuis
kwam echter rond 1725 tot stand in sobere Lodewijk XIV-stijl voor de Maastrichtse
gemeentesecretaris M.C. de Lenaerts. Het gepleisterde tweelaags huis wordt geleed
door geblokte pilasters en heeft een rond gesloten middenrisaliet. Bij een verbouwing
in 1908 zijn de flankerende korte zijvleugels toegevoegd. De ronde afsluiting van
het middenrisaliet met oeil-deboeufvenster dateert evenals de halfronde dakkapellen
van een verbouwing rond 1900. Het interieur bevat een ovale hal met stucdecoraties
in Lodewijk XVI-stijl.
De schuur aan de noordzijde en twee bouwhuizen omsluiten samen met het
herenhuis een forse binnenplaats. Deze drie dienstgebouwen zijn rond 1800
toegevoegd. Het park had in de 18de eeuw een eenvoudige formele aanleg, die in
1907-'08 naar plannen van D.F. Tersteeg werd omgevormd in een meer
landschappelijke aanleg met twee vijvers, waarvan één met eiland. Uit die tijd dateren
onder meer een ornamentele brug, een badhuisje en een zonnewijzer. Naar plannen
van L. Springer is de aanleg in 1915 aangepast.
Woonhuizen. Het 18de-eeuwse, wit geschilderde huis Genzon 41 heeft aan de
brede zijde een puntgevel en op de begane grond natuurstenen vensteromlijstingen.
Voorbeelden van 18de-eeuwse (agrarische) vakwerkhuizen met geschoord dakoverstek
zijn bij Groot Berghem 9 - mogelijk met 17de-eeuwse onderdelen -, Groot Berghem
13 en St.-Catharinastraat 38. Neoclassicistisch van vorm is het herenhuis
St.-Catharinastraat 79 (circa 1860). Rond 1930 in traditionalistische vormen gebouwd
is de villa Zonneheuvel (Past. Van Eysstraat 1).
Boerderijen. De U-vormige herenhoeve Ulestraterhof (Dorpstraat 19-19a) heeft
twee forse, haaks op de straat staande, laat-18de-eeuwse herenhuizen voorzien van
middenrisalieten met fronton. Van de groep gesloten hoeven aan de Vliek dateert
Vliek 3 uit 1786. Deze boerderij heeft bij de begane grond hardstenen
vensteromlijstingen en op de verdieping houten vensters. Vliek 9 dateert volgens de
gevelsteen uit 1793 en
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Vliek 10 uit 1795. De gesloten hoeve Genzon 42 heeft een 18de-eeuws mergelstenen
gedeelte en een schuurvleugel met twee inrijpoorten, waarvan er een is gedateerd
‘1847’. Het woonhuis op de binnenplaats is in vakwerk gebouwd (eind 17de eeuw).
De fraai gelegen gesloten hoeve Wijngaardsberg 1 dateert van rond 1870. Een
voorbeeld van een mooie, geheel in vakwerk opgebouwde, gesloten hoeve uit de
eerste helft van de 19de eeuw is Waterval 7.
De voorm. smidse (bij St.-Catharinastraat 35) is een 18de-eeuws vakwerkpand
met geschoord dakoverstek.
De R.K. begraafplaats (bij Past. Van Eysstraat 1), aangelegd rond 1890, bevat
onder meer een grafzerk met kruis voor pastoor J.L. Romans († 1894), een grafteken
met art deco-details voor burgemeester J.P. Visschers († 1923) en het door hemzelf
ontworpen grafteken van kunstenaar G. Eggen († 2000).

Urmond
(gemeente Stein)
Dorp, gelegen op de hogere oostelijke Maasoever nabij de monding van de Ur (een
oude Maasstrang). De nederzetting wordt in 1153 voor het eerst vermeld als
Overmunte. In 1400 werd Urmond bezit van de hertog van Gulik. Het ontwikkelde
zich tot een havenplaats met tol. Het stedelijk karakter (vlek) kwam tot uitdrukking
door de gedeeltelijke omwalling met vier poorten en vijf rondelen. In de late 18de
eeuw vond enige uitbreiding plaats in westelijke richting

Urmond, Oude R.K. St.-Martinuskerk

naar de lager gelegen Maasoever. Eind 19de eeuw verdween de haven. Het
Julianakanaal (1931-'34) werd aan de oostzijde van de oude kern - een beschermd
gezicht - gegraven. Na de Tweede Wereldoorlog is Urmond aan de oostzijde van het
Julianakanaal sterk uitgebreid.
De voorm. Herv. kerk (Grotestraat 67), nu S.O.W.-kerk, is een wit geschilderde
eenbeukige kerk met rond gesloten koor, dakruiter en aan de voorzijde een vlakke
topgevel. Deze classicistische kerk met brede ionische pilasters dateert uit 1685. In
de kerk bevindt zich de grafsteen van Johannes Bussy († 1694).
De voorm. pastorie (Grotestraat 65) werd in 1705 gebouwd op middeleeuwse
fundamenten en kreeg bij een ingrijpende verbouwing in 1827 de huidige vorm als
fors middenganghuis. De bijbehorende voorm. openbare lagere school (Grotestraat
63) is een in de kern mogelijk 18de-eeuws dwars eenlaagspand.
De voorm. oude R.K. St.-Martinuskerk (Grotestraat 26) is een eenbeukige kerk
met driezijdig gesloten koor, aangebouwde sacristie en een ingebouwde toren met
klokdak met spits. De kerk kwam in 1791-'93 tot stand ter vervanging van een
14de-eeuwse voorganger. De sacristie dateert uit 1805. De toren van de oude kerk
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bleef los van de nieuwe kerk behouden tot 1841, toen de huidige toren verrees naar
ontwerp van S. Beugels. Een hardstenen ingangsomlijsting uit 1812 werd in de nieuwe
toren geplaatst. In de toren hangen klokken uit 1494 en 1506. De kerk ligt op een
verhoogd ommuurd kerkhof
De nieuwe R.K. St.-Martinuskerk

Urmond, Raadhuis

(St.-Maartenstraat ong.) is een moderne zaalkerk met een kleine klokkentoren boven
het recht gesloten koor en een breder en hoger voorportaal. De kerk werd in 1954-'56
gebouwd in functionalistische vormen naar ontwerp van F.P.J. Peutz. De kerk bezit
onder meer een Calvariegroep (15de eeuw) en een doopvont (16de eeuw).
De Stichting St.-Anna-Gastenhof (Raadhuisstraat 13) is een U-vormig tweelaags
complex, dat mogelijk uit circa 1880 dateert en eclectische en neoclassicistische
invloeden vertoont. Van de voorm. openbare lagere school en onderwijzerswoning
uit 1890 is de onderwijzerswoning (Raadhuisstraat 45), met details uit de chaletstijl,
behouden.
Het voorm. raadhuis (Raadhuisstraat 52) werd in 1937-'38 gebouwd naar een
ontwerp in traditionalistische vormen van A. Swinkels. Dit tweelaags gebouw voorzien
van een hoektoren met ui-vormige bekroning heeft tot 1982 als raadhuis
gefunctioneerd.
Het Schippershuis (Grotestraat 20) is een diep huis in maniëristische stijl met een
in- en uitgezwenkte voorgevel en de jaartalankers ‘1612’. De zijgevels hebben
mergelstenen speklagen. Een ingemetselde latei is voorzien van de tekst ‘Au Saint
Esprit 1570’ en het symbool van de Heilige Geest. De hardstenen
segmentboogvensters zijn 18de-eeuws. Mogelijk is het een tehuis voor bejaarde
schippers geweest.
Woonhuizen. Uit de 18de eeuw dateert het diepe eenlaagspand Grotestraat 8, dat
is voorzien van een topge-
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vel met speklagen. Het diepe huis Grotestraat 18 stamt in de kern van 1745. De
voorgevel is in 1929 gepleisterd. Het rechter gedeelte van het huis is tegelijkertijd
gesloopt. Van het gepleisterde 18de-eeuwse dwarse huis Brugstraat 2 zijn de
jaartalankers ‘17(58)’ deels verdwenen bij een verhoging van het pand rond 1925.
Voorbeelden van 18de-eeuwse dwarse tweelaags huizen met inrijpoort zijn
Grotestraat 33-35 uit 1770 (jaartalankers) en het onderkelderde huis Brugstraat 4
uit 1790 (jaartalstenen) met bordestrap. Dit laatste pand heeft onder meer als
burgemeesterswoning en als kleuterschool gediend. Uit de eerste helft van de 19de
eeuw dateren het tweelaags huis Kloosterstraat 4 en het middenganghuis Urmonder
Maasstraat 3, dat mogelijk een 18de-eeuwse kelder heeft. Aan de Raadhuissstraat
staan enkele zakelijk-expressionistische villa's, zoals Raadhuisstraat 67 (1933) naar
ontwerp van L. Maes en Raadhuisstraat 60 (1935) ontworpen door J. Beek.
Boerderijen. De 17de-eeuwse L-vormige hoeve Hoolstraat 1 heeft een tweelaags
woonhuis met mergelstenen speklagen en een lagere poortvleugel (Grotestraat). In
de zijgevel zit een gevelsteen met het jaartal ‘1611’. Het interieur bevat enkele
schouwen in Lodewijk XV-stijl. Twee voorbeelden van gesloten hoeven zijn
Grotestraat 12 uit 1796 (jaartalsteen) en de gepleisterde boerderij Grotestraat 10
met de datering ‘1909’, die echter ook oudere bouwdelen heeft.
De windmolen (Sjirperspad 1) is een

Urmond, Boerderij Hoolstraat 1 (1989)

half gesloten standerdmolen met houten kast en een met dakleer bekleed dak. Deze
in 1803-'05 voor E. Bauduin gebouwde korenmolen is rond 1998 voor het laatst
gerestaureerd. Bij de molen staat een in 1927-'28 gebouwd eenlaags woonhuis met
opslagruimte (Sjirperspad 3), waaraan in 1932 een haaks geplaatste maalderij is
toegevoegd.
Het trafohuisje (tegenover Raadhuisstraat 52) dateert uit circa 1930 en vertoont
expressionistische invloeden. De brug over het Julianakanaal (Mauritslaan ong.) is
een in 1934-'35 door Rijkswaterstaat gebouwde stalen boogbrug met geklonken
vakwerkconstructie. Wegkapellen. De Mariakapel (bij Molenweg Zuid 81a) is een
uit circa 1755 daterende achthoekige kapel met voorportaal en ingesnoerde spits. De
reliëfs met afbeeldingen van de zeven smarten in de kleine nissen aan de buitenzijde
zijn in 1992 vervaardigd door K. Verhoeve. De St.-Barbarakapel (tegenover Hoge
Bergstraat 5) is in 1952 gebouwd in de vorm van een vestingtoren met kantelen naar
ontwerp van E. Quanjel-Van Thoor. Zij ontwierp ook het keramische reliëf met onder
meer St. Barbara, beschermheilige van de mijnwerkers. Naast de kapel staat een
kolenlorrie opgesteld.
Berg. Dit wegdorp ten noorden van Urmond ligt ingeklemd tussen de Maas en
het Julianakanaal en is ontstaan langs de randweg van het Maasdal. De R.K.
St.-Michaëlkerk (Kerkstraat 17) is een driebeukige kruiskerk met driezijdig gesloten
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oostzijde en een terzijde staande toren met naaldspits. De in oorsprong middeleeuwse
kerk werd in 1842 gewijzigd en vergroot. In 1905 heeft men het middenschip hoger
opgetrokken naar plannen van C.J.H. Franssen en in 1957-'59 is het schip verlengd
naar het westen en zijn het transept en een nieuwe toren toegevoegd naar ontwerp
van H. Koene. Boerderijen. Een 17de-eeuwse kern heeft de U-vormige hoeve
Kerkstraat 16, die deels in vakwerk en deels in baksteen met mergelstenen speklagen
is uitgevoerd. De moderne L-vormige boerderij Louisegroeveweg 1 (circa 1935)
bezit een villa-achtig woongedeelte. De R.K. lagere St-Jozefschool (Kerkstraat 19)
is een vierklassige gangschool uit 1930 met een uitgebouwde toegangspartij. Voor
de school staat een H. Hartbeeld uit 1935 van de Gebr. Ramakers.

Vaals
Dorp, gesticht in de vroege middeleeuwen. De voor het eerst in 1041 vermelde
nederzetting bestond destijds uit een herenboerderij met enkele kleine hoeven in
bezit van het St.-Adelbertstift te Aken. In de 13de eeuw ging het gebied behoren tot
het Land van Hertogenrade. In 1626 werd Vaals een zelfstandige heerlijkheid, die
in 1661 onder Staats bestuur kwam. Daardoor werd Vaals - waar de nodige nijverheid
ontstond - in de 17de en 18de eeuw een toevluchtsoord voor protestanten. In 1699
stichtte Johann Albert Trostorf een naaldenfabriek en Johann Arnold von Clermont
richtte in 1761 een lakenfabriek in. De Akenerstraat was vanouds de hoofdstraat.
Door de aanleg van de noordelijker gelegen Rijksstraatweg (Maastrichterlaan) in
1824-'25 ontwikkelde Vaals zich meer in oost-westrichting. Vanaf circa 1900 groeide
Vaals uit tot een belangrijk toeristisch centrum met een kuuroord, hotels en restaurants
langs de Maastrichterlaan. Het gebied rond het Von Clermontplein is een beschermd
gezicht.
De Herv. kerk (Kerkstraat 47) [1], oorspronkelijk gewijd aan de H. Paulus, is een
driezijdig gesloten zaalkerk voorzien van een ongelede toren met ingesnoerde spits.
Van de in 1266 voor het eerst genoemde kerk resteert de 13de-eeuwse, in ruwe
zandsteenblokken uitgevoerde romaanse toren, die in 1648 ingrijpend werd hersteld.
De middeleeuwse kerk diende vanaf 1649 als simultaankerk
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Vaals

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Herv. kerk (zie p. 369)
Waalse kerk (p. 370)
Luth. kerk (p. 370)
R.K. St.-Pauluskerk (p. 371)
R.K. St.-Jozefkerk (p. 371)
Raadhuis (p. 371)
Postkantoor (p. 371)
Marechausseekazerne (p. 371)
Huis Clermont (p. 371)
Haus im Bau (p. 372)
Huis Kirchfeld of Binterimse Huis (p. 372)
park met obelisk (p. 372)
Huis Bloemendal (p. 372)
Huis Verves (p. 372)
Kuurhotel (p. 373)
hotel-restaurant Aachener Hof (p. 373)
naaldenfabriek MUVA (p. 374)
Tramstation (p. 374)
R.K. begraafplaats (p. 374)
Alg. begraafplaats (p. 374)
Douanepost (p. 374)
Drielandenpunt (p. 374)
Wilhelminatoren (p. 374)
De Esch (p. 374)
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Vaals, Herv. kerk (1977)

voor katholieken en protestanten. Tegen de noordzijde liet de
Hoogduits-gereformeerde gemeente in 1669-'71 een classicistische zaalkerk bouwen.
Het oude gebouw bleef in gebruik bij de katholieken en werd in 1754 vervangen
door een barokke kerk. Na de sloop van die kerk in 1967 resteert het Herv.
kerkgebouw met de oude kerktoren.
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf. Tot de inventaris behoren
een preekstoel en een herenbank (beide eind 17de eeuw) en een door Jacob Engelbert
Teschemacher gebouwd orgel (1773; restauraties 1825 en 1984-'86). Verder bevat
de kerk verschillende grafzerken, waaronder die van Isaac Hanson († 1744) en Johann
Wilhelm Trostorf († 1737), en een rouwbord voor Gerard baron de Meerman (1771).
De pastorie (Kerkstraat 41) is een sober, wit geschilderd herenhuis met Lodewijk
XIV-details, gebouwd in 1717 naar ontwerp van Laurenz Mefferdatis.
De voorm. Waalse Kerk (Akenerstraat 12) [2] is een driezijdig gesloten,
classicistische kerk, gebouwd rond 1667 voor de Frans-gereformeerde gemeente en
circa 1800 buiten gebruik gesteld. De topgevel aan de oostzijde, waar oorspronkelijk
de hoofdingang was, heeft een frontonbeëindiging en een ovaal venster. De noordgevel
is voorzien van dorische en ionische pilasters op hoge basementen. De kerk is
omgevormd tot een complex woonhuizen.
De voorm. Luth. kerk (Von Clermontplein 1) [3] is een achtzijdige classicistische
kerk met tentdak en hardstenen vensteromlijstingen, gebouwd in 1736-'37 naar
ontwerp van Von Littig in de stijl van Laurenz Mefferdatis. De in 1955 gesloten kerk
is in 1966-'67 gerestaureerd en is momenteel in gebruik bij de Stichting Museum
Vaals. Het in 2001 gerestaureerde interieur heeft een door acht zuilen afgebakende
middenruimte met flauw gewelfd plafond, omgeven door galerijen op bogen. Het
stucwerk dateert uit circa 1765. Tot de 18de-eeuwse inventaris behoren een preekstoel
en altaarnis in Lodewijk XIV-stijl door Johann Joseph Couven (1738), een biechtstoel
(midden 18de eeuw) onder de orgelgalerij en een orgel in Lodewijk XV-stijl, gebouwd
in 1765 door Johann Baptist Hilgers. Verder zijn er enkele herenbanken in Lodewijk
XV-stijl, waaronder een met glasraampjes afsluitbare bank voor Johann Arnold von
Clermont en Maria Elisabeth Sophie Emminghaus en een bank met schilddragende
putti op de overhuiving voor de familie Pastor. De naastgelegen Koperhof (Von
Clermontplein 3-9) is een wit geschilderd huis met kruiskozijnen en 18de-eeuwse
hardstenen segmentboogvensters. De Koperhof behoorde in 1595 met een kopermolen
aan Kupfermeister Jordan Peltzer. In 1695 werd het gebouw
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Vaals, Lutherse kerk, plattegrond

aangekocht voor het houden van lutherse kerkdiensten.
De R.K. St.-Pauluskerk (Kerkstraat 27) [4] is een forse basilicale kruiskerk met
driezijdig gesloten koor en een terzijde staande toren van drie geledingen met
achtzijdige lantaarn, hoekpinakels en naaldspits. Deze neogotische kerk verrees in
1891-'93 naar ontwerp van Joh. Kayser met de voor zijn werk karakteristieke rijke
decoratieve toepassing van verblendsteen. De kerk is in 1988-'89 gerestaureerd. Het
interieur wordt gedekt door kruisribgewelven; die van het middenschip worden
geschoord door luchtbogen. Tot de neogotische inventaris uit de bouwtijd behoren
een preekstoel, communiebank en een hoofdaltaar uit atelier W. Houtermans. De
gebrandschilderde ramen in het koor zijn vervaardigd door het Duitse atelier Zettler
(1897-1901).
De pastorie (Kerkstraat 27a) is een gepleisterd dwars huis uit circa 1900 met een
eclectische voorgevel.
De R.K. St.-Jozefkerk (Kolmondstraat 1) [5] is een met natuursteen beklede,
moderne driebeukige hallenkerk, gebouwd in 1955-'58 naar ontwerp van J.H.A.
Huysmans. Opvallend aan deze kerk in wederopbouwvormen zijn het golvende dak
en de vierkante toren met open betonnen klokkenstoel. De glazen koorwand is
ontworpen door Ch. Eyck.
Het voorm. raadhuis (Maastrichterlaan 27) [6] is een blokvormig pand uit 1913
in nieuw-historiserende vormen met een zandstenen kroonlijst en fronton. Het is
thans in gebruik als bankgebouw.
Het postkantoor met bovenwoning (Maastrichterlaan 29) [7] dateert uit 1906 en
heeft een op de chaletstijl geïnspireerde gepleisterde verdieping en vakwerktopgevel.
Het inpandige portiek heeft aan de bovenzijde een jugendstilhekwerk.
De voorm. marechausseekazerne (Maastrichterlaan 25) [8] is een sober gebouw
uit 1911, voorzien van een middenrisaliet met trapgeveltje. Het is nu in gebruik als
woon- en winkelpand. Seffenterstraat 2-4 waren oorspronkelijk bijbehorende
dienstwoningen.
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Boerderijen. Van de L-vormige Hoeve St. Adalbert (Bloemendalstraat 9-11) is
de mergelstenen straatvleugel mogelijk 15de-eeuws. Het is dan een restant van de
herenhoeve van het St.-Adalbertstift, het centrum van het domein dat dit stift in 1041
in leen had gekregen van keizer Hendrik III. Tot de Hoeve St. Adalbert behoorde
waarschijnlijk ook het terrein van de gesloten hoeve Bloemendalstraat 5-7. Het

Vaals, Huis Clermont, plattegrond

oudste gedeelte van deze boerderij heeft een breukstenen onderbouw en hardstenen
bolkozijnen en stamt mogelijk uit de 17de eeuw. Het gedeelte met overkragend dak
in chaletstijl dateert uit circa 1875.
Huis Clermont (Von Clermontplein 15) [9] werd in 1761-'75 in Lodewijk XV-stijl
gebouwd naar ontwerp van Joseph Moretti voor de uit Aken afkomstige lakenfabrikant
Johann Arnold von Clermont. Van het oorspronkelijk gesloten complex met
binnenplaats was de zuidvleugel ingericht als woonverblijf en de westvleugel als
kantoor met dienstverblijven. De noord- en de oostvleugel herbergden de lakenfabriek
en een ververij. Het complex bleef deels tot 1924 in bedrijf als lakenfabriek. In 1926
werd de achtervleugel gesloopt. Na de restauratie in 1975-'81 is het complex als
raadhuis in gebruik genomen.
Het nu U-vormige gebouw is uitgevoerd met mansardedaken en hardstenen
segmentboogvensters. De voorvleugel heeft een licht risalerende middenpartij met
zandstenen bekroning en een met natuursteen omlijste poortdoorgang. De
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Vaals, Cereshoeve

middenpartij van de zuidvleugel wordt bekroond door een gebeeldhouwd fronton
met het alliantiewapen Clermont-Emminghausen. In het interieur bevinden zich
verschillende stucplafonds in Lodewijk XV-stijl. De oorspronkelijke
wandbespanningen, lambriseringen en schoorsteenstukken zijn grotendeels
gereconstrueerd. Links van de voorvleugel staat het koetshuis met mansardedak en
poortdoorgang.
Haus im Bau (Tentstraat 53-65) [10] is een U-vormig drielaags gebouw met
hardstenen segmentboogvensters, opgetrokken rond 1777 voor naaldenfabrikant
Jacob Kuhnen naar ontwerp van Joseph Moretti. Het bevatte oorspronkelijk zowel
een herenhuis als een naaldenfabriek. Boven de ingang van de woonvleugel (rechts)
bevindt zich een - door verhoging in de 19de eeuw grotendeels ingebouwde gezwenkte gevelbekroning met wapen en putti in Lodewijk XV-stijl. Het interieur
bevat uit de bouwtijd verschillende deuren in Lodewijk XV-stijl en een trappenhuis
met eiken trapleuning, versierd met harpen en de initialen ‘JK’.
Bij het complex uit circa 1777 hoorde ook de aan de linkerzijde aansluitende
Cereshoeve (Tentstraat 67-69b), waarvan de binnenplaats aan de straatzijde wordt
afgesloten door een muur met poortdoorgang. Het met zijtrapgevels uitgevoerde
hoofdgebouw heeft een pronkrisaliet met hoeklisenen en een hardstenen nisfontein,
bekroond door een reliëfvoorstelling van de godin Ceres met korenschoven. Aan de
linkerzijde staat haaks een 18de-eeuws tweelaags woonhuis met gebroken schilddak.
Het met trapgevels uitgevoerde pand Tentstraat 71 heeft mogelijk ook deel uitgemaakt
van het complex.
Huis Kirchfeld of Binterimse Huis (Koperstraat 4-8) [11] werd in 1790 gebouwd
voor Carl Theodor Arnold von Clermont, mogelijk naar ontwerp van Joseph Moretti.
Dit blokvormige pand is voorzien van geblokte hoeklisenen en segmentboogvensters;
de onderpui is gewijzigd. In 1841 was het huis eigendom van Clemens August Joseph
Binterim. Het gemeentelijk park (Beemderlaan ong.) [12] is een restant van de tuinen
van Huis Kirchfeld. In de vijver staat een hardstenen obelisk die Johann Arnold von
Clermont in 1792 liet oprichten als markering van het noordelijk uiteinde van zijn
domein.
Huis Bloemendal (Bloemendalstraat 26) [13] kwam in 1791-'95 tot stand als
buitenhuis voor Johann Arnold von Clermont naar een ontwerp van Joseph Moretti.
Het is een breed, onderkelderd drielaags gebouw in Lodewijk XVI-stijl met een
dubbele bordestrap en terugspringende smalle hoekpartijen met balustrade (circa
1850). Op initiatief van Wilhelm von Lommesen vestigde de orde Du Sacré Coeur
na 1846 een klooster met meisjespensionaat in het gebouw, dat werd voorzien van
de huidige tweede verdieping. Er werden zijvleugels toegevoegd. Deze zijn in 1990

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

(met uitzondering van de smalle trappenhuizen) tegelijk met een in 1865 gebouwde
kapel gesloopt bij de verbouwing van het huis tot hotel. Aan beide zijden zijn toen
moderne, gebogen vleugels toegevoegd.

Vaals, Huis Verves (1975)

De tuin direct rond het huis heeft een symmetrische aanleg in verschillende niveaus,
die uit het eind van de 18de eeuw stamt. De tuinmuur dateert uit circa 1850. Rond
1990 is het park rond het huis deels bebouwd en deels als stadspark ingericht, met
verwijzingen naar de oorspronkelijke aanleg.
Huis Verves (Von Clermontplein 34-42) [14] wordt voor het eerst vermeld in
1761. Rond 1850 kreeg het zijn huidige aanzicht. Het langgerekte gebouw heeft
hardstenen segmentboogvensters, vierkante hoektorens en in het midden een
poortpaviljoen in Willem II-gotiek met hoekpinakels en een beeldnis met Mariabeeld.
Het gebouw bevatte vroeger een doopsgezinde kerk en een lakenververij (verfhuis).
De rij 19de-eeuwse woningen Von Clermontplein 44-50 hoorde oorspronkelijk bij
de ververij.
Woonhuizen. In Vaals staan enkele 18de-eeuwse vakwerkhuizen, zoals
Bloemendalstraat 4, Tentstraat 7 en Von Clermontplein 2 en 16. Het dubbele
herenhuis Von Clermontplein 4-6, met geblokte hoeklisenen en geblokte hardstenen
segmentboogvensters, werd rond 1765 gebouwd, mogelijk naar ontwerp van Joseph
Moretti. Uit dezelfde tijd dateren het herenhuis Von Clermontplein 24 (1765) en het
gepleisterde huis Bergstraat 6 (1767).
Rond 1875 gebouwd is Von Clermontplein 27, een gepleisterd sober
neoclassicistisch huis voorzien van geprofileerde vensteromlijstingen met
hoofdgestellen. Het complex Linden-
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straat 9-15 was oorspronkelijk de 19de-eeuwse lakenfabriek van Clemens August
Jozeph Binterim. Het werd in 1891 door de architect Schmalbach verbouwd tot
woonhuizen - met eclectische elementen - en in 1975 voor de Woningvereniging
Vaals tot appartementen. Maastrichterlaan 129 is een gepleisterde villa in chaletstijl
uit 1894 (windvaan).
De omstreeks 1900 gebouwde Villa Helena (Maastrichterlaan 127) heeft een Duits
aandoende klokgevel. Huize Hestia (Bosstraat 73) is een villa in chaletstijl, gebouwd
rond 1910 voor J.H. Eich. De overhuifde entreepartij dateert uit 1922. Baronesse
Von Fürth liet in 1924 het herenhuis Maastrichterlaan 123 bouwen naar een ontwerp
van M. Schrouff in zakelijk-expressionistische stijl. Eveneens in
zakelijk-expressionistische stijl gebouwd zijn de woonhuizen Lieve Vrouwestraat 2
en 10-12 (1925), naar ontwerp van A.J.N. Boosten, het woonhuis annex kantoor
Maastrichterlaan 163 (1929) en het huis Maastrichterlaan 155 (1931); de laatste
twee met platte, ver overstekende daken. Het door L.J. Dautzenberg ontworpen
dubbele woonhuis Maastrichterlaan 107-109 uit 1931 heeft een opvallende
expressionistische middenpartij. Het complex arbeiderswoningen Maastrichterlaan
234-252 kwam rond 1920 tot stand naar ontwerp van J. Stuyt, architect van Technisch
Bureau van Ons Limburg, in opdracht van Woningvereniging Vaals.
Winkels. In Vaals staan verschillende

Vaals, Herenhuis Von Clermontplein 4-6 en Luth. kerk (1991)

interessante winkelpanden, veelal met bovenwoning, uit circa 1900 met
neorenaissance- of eclectische vormen, bijvoorbeeld het in neorenaissance-stijl
uitgevoerde drielaags pand Bosstraat 4, met als pui een gepleisterde arcade met
rustica-omlijsting van de hoofdboog. Verder Lindenstraat 3, met geblokt gepleisterde
onderpui en inrijpoort en op de verdieping een erker met balustrade. Het gepleisterde
eclectische woon-winkelpand Maastrichterlaan 28-30 heeft twee halsgeveltjes met
klauwstukken en daartussen een daklijst met balustrade. De winkelpui is in 1952
gewijzigd. Met maskers versierd zijn de gepleisterde winkels Kerkstraat 28-32 (1899)
en Kerkstraat 29-31 (circa 1900). Het laatstgenoemde pand vertoont daarnaast
jugendstil-vormen. Maastrichterlaan 102 heeft een afgeschuinde hoekpartij bekroond
door een schoudergeveltje met rondboog fronton. Uit circa 1910 dateert het in
rationalistische vormen uitgevoerde hoekpand Kerkstraat 25, met door pilasters
gelede gevels en opvallende dakkapellen. Het uit dezelfde tijd daterende pand
Maastrichterlaan 96 heeft een gevel met hoger opgetrokken middenpartij in
nieuw-historiserende vormen. Kerkstraat 7-9 is voorzien van een art déco-winkelpui
met zwart geglazuurde tegels. Expressionistisch vormen vertonen de met afgeronde
hoekpartij uitgevoerde panden Koperstraat 19 (1929) en Koperstraat 21 (1930). Het
laatstgenoemde pand kwam naar ontwerp van M. Thewissen tot stand als
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verenigingsgebouw voor de R.K. vereniging ‘Ons Volkshuis’ en is thans een
woonhuis-café. Het hoekpand Maastrichterlaan 78 is een

Vaals, Kuurhotel (1996)

woon- en winkelpand uit 1930 in zakelijk-expressionistische vorm, net als
Maastrichterlaan 74-76.
Het voorm. kuurhotel (Maastrichterlaan 58) [15] is een markant gelegen drielaags
hoekpand uit circa 1900, uitgevoerd in een rijke internationale eclectische stijl met
een afgeschuinde torenvormige hoekpartij. De begane grond is versierd met
rustica-stucwerk, de verdiepingen hebben balkons op decoratieve consoles. Het pand
is later in gebruik geweest als kantoor van de katholieke vakbond, van het
pensioenfonds ‘De Eendracht’ en als winkel van de Coöperatieve Vereeniging ‘De
Eendracht’. Bij de verbouwing tot apotheek (met bovenwoningen) in 1979 heeft men
het interieur geheel vernieuwd en een doorbraak gerealiseerd naar de naastgelegen
voorm. kuurzaal (Koperstraat 2a). Dit eclectische gebouw kwam rond 1900 tot stand
als concertzaal bij het kuurhotel. Nadien was het pand ingericht als bakkerij ‘Ons
Dagelijks Brood’ van Coöperatieve Vereeniging ‘De Eendracht’. De voorgevel wordt
bekroond door een harp en obelisken.
Het voorm. hotel-restaurant ‘Aachener Hof’ (Maastrichterlaan 104) [16] werd
in 1903 gebouwd in eclectische stijl met een rijk gedecoreerde afgeschuinde
hoekpartij. De begane grond is uitgevoerd met rustica-stucwerk.
Nijverheid. De voorm. sigarenfabriek Peeters (Maastrichterlaan 49) werd in 1893
gesticht door P. Peeters. Het huidige bakstenen gebouw kwam in 1925 tot stand naar
ontwerp van A.J.N.

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

374
Boosten. In 1954 is het verbouwd tot woon- en winkelpand. De voorm. stoomwasserij
Jardon (Maastrichterlaan 59-61) werd in 1926 gevestigd in een bestaand café-pand
uit circa 1890. Bij de verbouwing tot woon- en winkelpand in 1931, door
Baugesellschaft Carl Biesel, kreeg het gebouw het huidige aanzicht met wit
geglazuurde baksteen, natuurstenen elementen en gepleisterde ornamenten. Het
eigenlijke wasserijgebouw, een betonconstructie met bakstenen muren, staat achter
het pand. Het rond 1925 gebouwde complex van de voorm. naaldenfabriek MUVA
(bij Jos Francotteweg 23) [17] bestaat uit twee fabrieksgebouwen in gewapend beton,
een hal met sheddaken en twee gemetselde vierkante fabrieksschoorstenen. Bij het
toegangshek staat een portierswoning in traditionalistische vormen.
Het voorm. tramstation (Prins Bernhardplein 113) [18] werd in 1922 gebouwd
voor de tramlijn Maastricht-Vaals. Het langgerekte pand heeft een blokvormig
tweelaags middenrisaliet en sobere expressionistische details. In 1939 werd het in
gebruik genomen als jeugdherberg, nu is het een woon- en winkelpand.
Devotionalia. Het wit geschilderde stenen Mariabeeld op het voorplein bij Huis
Bloemendal (Bloemendalstraat 4) dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw. Aan
de Bloemendalstraat staat ook - in een neogotische nis - een Mariabeeld uit circa
1900.
Begraafplaatsen. De R.K. begraafplaats (Seffenterstraat ong.) [19] wordt
gedomineerd door de laat-19de-eeuwse neoclassicistische grafkapel van de familie
Tyrell. Dit tweekleurig gepleisterde bouwwerk is aan vier zijden voorzien van frontons
met akroteria en een vaas, alsmede in stuc uitgevoerde reliëfbanden en een fries. Het
geheel wordt omgeven door een smeedijzeren hek met Duitse adelaars. Op de Alg.
begraafplaats (Randweg ong.) [20] bevat het protestantse gedeelte graven vanaf het
midden van de 19de eeuw. Er zijn onder meer grafstenen met spitsboogvorm voor
de familie Clermont en grafzerken voor de familie Binterim. Het Isr. gedeelte is
vanaf 1900 in gebruik. Een van de oudste stenen is die voor Brünette Gans († 1913).

Vaals, Huis Vaalsbroek

De voorm. douanepost bij de Nederlands-Duitse grens (bij Akenerstraat 2) [21]
is een klein gebouw uit circa 1890, aangebouwd tegen een woonhuis. In 1994 is het
ingericht als museum. De aanpalende oude grenssteen met het wapen van de vrije
rijksstad Aken dateert uit circa 1545.
Het Drielandenpunt (Viergrenzenweg 97) [22], gelegen ten zuiden van Vaals, is
de plaats waar de grenzen van Nederland, Duitsland en België samenkomen. Het is
tevens het hoogste punt van Nederland (323 m. boven N.A.P.). Op het Drielandenpunt
staan een Duitse grenssteen uit circa 1545 met het wapen van de vrije rijksstad Aken,
een Belgische grenssteen (nr. 193) uit circa 1823 en een Nederlandse gietijzeren
grenspaal (nr. 1) uit 1843. Het Drielandenlabyrint is in 1992 aangelegd. De
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Wilhelminatoren (Viergrenzenweg 60) [23] is een houten uitzichttoren, gebouwd in
1904. In de nabijheid staat een uit circa 1930 daterende bunker (bij Viergrenzenweg
226).
De Esch (Eschberg 5) [24], gelegen ten westen van Vaals, werd in de eerste helft
van de 18de eeuw als gesloten hoeve gebouwd door Laurenz Mefferdatis. Na de
aankoop door Jacob Kuhnen kreeg het huis in 1776 het huidige classicistische aanzicht
naar plannen van Joseph Moretti. De brede voorgevel heeft een verhoogde
middenpartij met fronton en een gebeeldhouwde ingangsomlijsting. In 1897 werd
het huis als klooster in gebruik genomen. De paters Camillianen lieten in 1908 de
neoromaanse kloosterkapel (Eschberg 7-9) bouwen. Nu is De Esch in gebruik als
hotel.
Huis Vaalsbroek (Vaalsbroek 1), ten westen van Vaals, werd na 1733 gebouwd
voor Leonard Lamberts van Cortenbach, mogelijk naar ontwerp van Laurenz
Mefferdatis, ter vervanging van een laat-middeleeuws kasteel. Lakenfabrikant Johann
Arnold von Clermont liet het huis in 1761 verbouwen en voltooien naar plannen van
Joseph Moretti. De tweelaags middenvleugel met souterrain heeft een dubbele
bordestrap, geblokte hardstenen vensters en een schilddak met klokkentorentje. Twee
lagere voorvleugels flankeren het met een hekwerk met hardstenen pijlers afgesloten
voorplein. In het interieur zijn de stucplafonds gereconstrueerd. De tuinkamer bevat
gerestaureerde 18de-eeuws doekschilderingen, die waarschijnlijk niet voor Vaalsbroek
zijn gemaakt.
De oorspronkelijke formele tuinaanleg van het park werd vóór 1799 in vroege
landschapsstijl gewijzigd, mogelijk naar ontwerp van Moretti. De centrale oprijlaan
in de as van het hoofdgebouw zet zich achter het huis voort. Op een heuvel staat het
door Moretti in 1788 ontworpen mausoleum van de familie Von Clermont, een
vierkant paviljoen in Lodewijk XVI-stijl met tentdak en fronton.
Bij het huis behoort ook een tweelaags boerderij annex watermolen
‘Vaalsbroekermolen’ (Vaalsbroek 3),
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Raren bij Vaals, Woonhuis Rarenderstraat 73

gelegen aan een molenvijver bij de Zieversbeek. Deze middenslagmolen werd
herbouwd in 1765 als spinmolen en is in 1857 verbouwd tot korenmolen. In 1860
heeft men een stoommachine bijgeplaatst, waarvan de vierkante schoorsteen nog
aanwezig is. Eind 19de eeuw zijn de gebouwen van de spinnerij verbouwd tot
woonhuizen. Rond 1905 is het houten waterrad vervangen door een ijzeren rad. De
molen is tot circa 1960 in bedrijf geweest. In de directe omgeving van Huis
Vaalsbroek is een modern hotelcomplex ontstaan.
Raren. Dit gehucht ten westen van Vaals is ontstaan in de middeleeuwen. De
bebouwing van dit beschermde gezicht bestaat voornamelijk uit 16de-19de-eeuwse
vakwerkpanden, veelal voorzien van een geschoord dakoverstek. Het deels
16de-eeuwse diepe vakwerkhuis Rarenderstraat 19 heeft een kelder met tongewelf
en aan de voorzijde een op schoren uitkragende verdieping. Vergelijkbare
17de-eeuwse huizen zijn Rarenderstraat 73, met vrijstaande vakwerkschuur, het
tweelaags huis Rarenderstraat 57-59 met overwelfde kelder, en het dwarse tweelaags
huis Rarenderstraat 71, met aangebouwd schuurgedeelte. Jongere voorbeelden zijn
het deels in baksteen vernieuwd 18de-eeuws tweelaags vakwerkpand
Meelenbroekerweg 3, het 18de-19de-eeuwse L-vormige pand Rarenderstraat 65 met
lage verdieping, het tweelaags huis Rarenderstraat 45 met losse vakwerkschuur, en
de woonhuizen Rarenderstraat 62-62a en Rarenderstraat 67. De bakstenen hoeve
Rarenderstraat 24 uit 1775 (sluitsteen) heeft getoogde kruiskozijnen en hardstenen
segmentboogvensters.

Valkenburg
(gemeente Valkenburg aan de Geul)
Kleine stad, ontstaan in het dal van de Geul bij een uitloper van het plateau van
Margraten - de Heunsberg. Vanuit het nabijgelegen Oud-Valkenburg gaf Thibalt van
Voeren (Fouron) rond 1087 opdracht tot de bouw van een burcht op
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Valkenburg

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

kasteel Valkenburg (zie p. 376)
R.K.H.H. Nicolaas- en Barbarakerk (p. 377)
Franciscanessenklooster (p. 377)
Herv. kerk (p. 377)
R.K. kerk O.L. Vrouwe van de Altijdurende Bijstand (p. 377)
Berkelpoort (p. 378)
Grendelpoort (p. 378)
Huis de Halder (p. 378)
Spaans Leenhof (p. 378)
stadhuis Grotestraat 31-35 (p. 378)
stadhuis Geneindestraat 4 (p. 378)
Openbare lagere school (p. 378)
Postkantoor (p. 378)
Kuurhotel (p. 379)
hotel De l'Empereur (p. 379)
Oude Molen (p. 380)
Franse Molen (p. 380)
Station (p. 380)
Gemeentegrot (p. 380)
Fluwelen Grot (p. 380)
Wilhelminatoren (p. 380)
Lourdesgrot (p. 380)
Alg. begraafplaats (p. 380)

de Heunsberg die vanaf 1101 diende als zetel van het Land van Valkenburg. Al in
1122 volgde een eerste belegering en verwoesting. Aan de voet van de rond 1170
herbouwde burcht realiseerde men in de 13de eeuw een plan voor een rechthoekige
nederzetting die tot de Geul liep. In de noordwesthoek verrees de kerk. In 1327 werd
de burcht opnieuw belegerd. Bij een belegering in 1329
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Valkenburg, Kasteel Valkenburg, plattegrond

werd de burcht voor de tweede keer verwoest. Diederik IV liet vanaf 1335 de burcht
herbouwen en de stad voorzien van een stadsmuur. Een toen ten noorden van de Geul
gegraven molentak ging dienen als noordelijke stadsbegrenzing. Het Land van
Valkenburg werd in 1356 tot graafschap verheven en kwam in 1381 aan de hertog
van Brabant. De in 1464-'65 versterkte stadsmuur weerstond in 1465 een belegering
door Luikse troepen. Getuige de diverse veroveringen in de Tachtigjarige Oorlog
waren de verdedigingswerken toen tegen de toegenomen vuurkracht niet meer bestand.
In 1620 en 1773 had Valkenburg te lijden van stadsbranden. In 1672 werd de
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Valkenburg, Kasteel Valkenburg

burcht door Staatse troepen met buskruit opgeblazen. Inmiddels was het Land van
Valkenburg in 1661 grotendeels Staats gebied geworden; Oud-Valkenburg en Schin
op Geul bleven Spaans. Voor de rechtspraak in dat gebied werd in het stadsdeel St.
Pieter in 1661 het Spaanse Leenhof gebouwd. In 1785 kwam ook dit gebied aan de
Republiek.
Ten noorden van de stadskern werd in 1846-'53 de spoorlijn Maastricht-Aken
aangelegd, waarna de fraaie ligging van Valkenburg al vroeg leidde tot toerisme. In
1885 richtte men hier de eerste V.V.V. op, genaamd Het Geuldal. In 1890 kreeg
Valkenburg een kuurhotel. Naast diverse hotels verrezen er ook verschillende rijke
herenhuizen. Met de Thermae 2000 en Holland Casino is het nog steeds een
belangrijke toeristenstad. Valkenburg is een beschermd gezicht.
Kasteel Valkenburg (Grendelplein 13) [1] is een indrukwekkende burchtruïne
op driehoekige plattegrond, gelegen op de Heunsberg. Thibalt van Voeren liet hier
rond 1087 een eerste versterking aanleggen in de vorm van een rechthoekige donjon,
waarvan de bouw rond 1115 werd voortgezet door zijn opvolger Gosewijn I van
Heinsberg. Deze donjon werd al in 1122 verwoest en vervolgens rond 1170 herbouwd
in een zestienhoekige vorm. Na de verwoesting van dit bouwwerk in 1214 volgde
de bouw van een kleinere tienhoekige don-
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jon. Toen verrees ook een oostvleugel ter plaatse van de huidige onderbouw van de
ridderzaal. De derde donjon maakte in de tweede helft van de 13de eeuw plaats voor
een zuidvleugel in opdracht van Diederik II van Kleef of zijn zoon Walram.
Gelijktijdig begon men met het uithakken van de dwingel (Van Meijlandstraat) - een
verdedigbare toegangsweg - waardoor men de Heunsberg van het plateau van
Margraten scheidde wat de hoogteburcht beter verdedigbaar maakte. Toch werd de
burcht in 1329 opnieuw verwoest. Deze werd door Diederik IV in gotische stijl
herbouwd tot een fors L-vormig complex met een kleine traptoren in de binnenhoek,
een ridderzaal (oostzijde) en een kapel (noordzijde). Verdere uitbreidingen en
versterkingen volgden in de 15de eeuw; zo werd de dwingel in 1464-'65 verder
uitgediept. Mogelijk ontstonden toen ook de - in 1937 ontdekte - onderaardse gangen
die in de Fluwelen Grot uitkomen.
In 1672 werd de burcht door Staatse troepen opgeblazen, waarna men de resten
als steengroeve gebruikte. Toch bleven substantiële resten bewaard van zowel de
verdedigingswerken, als van de woonvleugels met kapel en ridderzaal. In 1797 kwam
de ruïne in bezit van de heer van Schaloen, die deze in 1906 voor het publiek
openstelde. Sinds 1924 is de ruïne in bezit van de stichting ‘Kasteel van Valkenburg’.
In 1923-'30 begon men met de conservering van de ruïne en vanaf 1937 vonden
enkele opgravingen plaats. Nieuwe consoliderende werkzaamheden zijn uitgevoerd
in 1972-'79. De tijdens het begeleidende archeologisch onderzoek opgegraven resten
van de drie opeenvolgende donjons zijn toen in het zicht gebracht. Op de noordflank
van de dwingel bevinden zich resten van de oude Isr. begraafplaats, gesticht in 1792
en gesloten in 1925.
De R.K.H.H. Nicolaas- en Barbarakerk (Kerkstraat 18) [2] is een driebeukige
pseudobasilicale kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en een ingebouwde toren van
drie geledingen met ingesnoerde naaldspits. In 1226 was hier een kapel. In 1281
werd de parochie gesticht. Rond 1436-'38 (d) bouwde men een koor en in 1463 (d)
werd de toren voltooid. Het tussengelegen korte schip met dwarsbeuk kwam rond
1479 (d) tot stand, de zijbeuken in het eind van de 15de eeuw. Van 1633 tot 1819
was het een simultaankerk voor katholieken en protestanten. Het gotische koor
verving men in 1836 door een langer, rond gesloten, koor. Naar plannen van P.J.H.
Cuypers kreeg de kerk in 1891 een voorportaal geflankeerd door kapellen. Cuypers
tekende ook voor de uitbreiding van 1904, waarbij het huidige neogotische
mergelstenen koor met sacristie verrees en de dwarsarmen werden verlengd. Kerk
en toren zijn in 1956 gerestaureerd. Na rookschade door brand in de sacristie in 1965
werd de neogotische polychromie in 1966 verwijderd. Een nadere restauratie volgde
in 1983.
Het interieur wordt gedekt door kruisribgewelven. Tot de inventaris behoren een
laat-gotisch corpus (tweede helft 15de eeuw), een laat-gotisch Marianum (begin 16de
eeuw), een St.-Remigiustriptiek (circa 1600) en beelden van St. Nicolaas en St.
Barbara (begin 18de eeuw). Verder bevat de kerk koorstoelen (1864) en een
communiebank (1905), alle van atelier Cuypers, en een hoofdaltaar en preekstoel
(1905) vervaardigd door atelier Kasteleijn & Kühnen.
Aan de noordzijde van de kerk staat een hardstenen perroen met daarop een
St.-Nicolaasbeeldje (oorspronkelijk 15de-eeuw). De perroen dateert vermoedelijk
net als het poortje aan de Grotestraat (met Mariabeeld) uit het eind van de 17de eeuw.
De voorm. pastorie (Kerkstraat 19) is een mergelstenen pand uit 1806 met lagere
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uitspringende middenpartij. De huidige pastorie (Kerkstraat 21) kwam in 1923 tot
stand naar een ontwerp met rationalistische details van J.W.H. Luyten.
Het voorm. franciscanessenklooster (Oosterweg 2) [3] is een fors drielaags
mergelstenen, L-vormig neogotisch complex met aangebouwde kapel. Het
hoofdgebouw verrees in 1883 naar ontwerp van B. von Fisenne; de kloosterkapel
volgde in 1886 en het zusterhuis in 1890-'91. Na het vertrek van de franciscanessen
van de H. Joseph werd een deel van de kloostergebouwen gesloopt. De kapel is sinds
1961 in gebruik als Herv. kerk.
De voorm. Herv. kerk (Plenkertstraat 45) [4] is een eenbeukige kerk uit

Valkenburg, Herv. kerk

1891 met aangebouwde consistoriekamer en een geveltoren met ingesnoerde spits.
Het ontwerp met neoclassicistische- en neorenaissance-elementen wordt wel aan
P.J.H. Cuypers toegeschreven. De kerk is sinds 1967 buiten gebruik en doet nu dienst
als restaurant.
Het voorm. jezuïetencollege (Kloosterweg 34) is een fors ‘Kulturkampf-klooster’
op E-vormige plattegrond met neogotische details, gebouwd in 1893-'95 naar plannen
van H.J. Hürth als Collegium Maximum of Ignatiuscollege voor Duitse jezuïeten.
In 1911 werden een vleugel en een bibliotheek toegevoegd. In 1943 werd de kapel
afgebroken en van 1948 tot 1961 stond het gebouw leeg. Daarna werd het betrokken
door de zusters franciscanessen van de H. Joseph. In 1962-'64 verrees een nieuwe
kapel voor het moederhuis annex kloosterbejaardentehuis. Sinds 1985 heeft het
complex geen kloosterbestemming meer.
Overige kerken. In 1930 in mergelsteen opgetrokken is de door A.J.N. Boosten
ontworpen R.K. St.-Josephkerk (Koningswinkelstraat 1), een kruiskerk met rond
gesloten koor en een terzijde staande toren met sterk ingesnoerde naaldspits. Het
interieur bevat schilderingen van E. Laudy en glas-in-loodvensters van H. Jonas, Ch.
Eyck en H. Schoonbrood. Naar plannen van Th. Boosten verrees in 1960-'61 de R.K.
kerk O.L. Vrouwe van Altijddurende Bijstand (St.-Pieterstraat 1a) [5], een moderne
zaalkerk met

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

378

Valkenburg, Spaans Leenhof (1950)

hellend dak en een vrijstaande stalen klokkentoren.
Stadsmuur. Bij de herbouw van het kasteel vanaf 1335 kreeg de stad een op de
buitenste ommuring van het kasteel aansluitende mergelstenen ringmuur met
muurtorens en drie stadspoorten. In 1464-'65 volgde een verdere versterking met de
bouw van vier uitspringende hoektorens, waaronder de Haldertoren. Nadat de
verdedigingswerken in 1672 hun functie hadden verloren, verdwenen de
stadsmuurdelen aan de noord- en oostzijde. Bewaard zijn een gedeelte van de in
1993-'94 gerestaureerde westelijke stadsmuur (bij Kerkstraat 19) en twee stadspoorten.
Van de 14de-eeuwse Berkelpoort (bij Berkelstraat 2) [6] resteert de vierkante
mergelstenen onderbouw met aan de veldzijde een rondboogspaarveld en daarin een
spitsboogdoorgang. De poort is gerestaureerd in 1923 onder leiding van W. Sprenger
- waarbij ook de naastgelegen verkeersdoorbraak tot stand is gekomen - en in 1955.
Van de 14de-eeuwse mergelstenen Grendelpoort (Grendelplein 2) [7] resteert het
voorfront, geflankeerd door ronde torens. De twee vensters op de verdieping zorgden
voor licht in het achtergelegen - inmiddels verdwenen - wachtlokaal. De poort is
gerestaureerd in 1929, onder leiding van W. Sprenger, en opnieuw in 1993. Op de
15de-eeuwse Haldertoren verrees in 1635 in opdracht van Gerard van Meer het Huis
de Halder (Kerkstraat 31) [8]. Dit rijzige mergelstenen gebouw met vierkante traptoren
is in de 18de eeuw gewijzigd en na oorlogsschade in 1946 hersteld.
Het voorm. Spaans Leenhof (Theo Dorrenplein 5) [9] is een rijk gedetailleerd
L-vormig pand dat na het Partageverdrag van 1661 werd gebouwd aan de noordzijde
- Spaanse zijde - van de Geul als rechthuis van de Spaanse voogd-leenstadhouder.
Opvallend zijn de kolossale pilasters met de niet geheel stijlzuivere ionische kapitelen
en de maniëristische omlijstingen van twee kleine rondboogvensters. Verder heeft
het gebouw een Vlaamse gevel en een gezwenkte geveltop, alsmede een meer
classicistische kroonlijst. In 1713 kwam het rechthuis in Oostenrijkse handen. In
1763 werd de rechtbank verplaatst naar Hoensbroek. Na 19de-eeuwse verbouwingen
(vensters) stond het pand bekend als het huis Quaedvlieg. Het is in 1947 gerestaureerd
en huisvest sinds 1964 het V.V.V.-kantoor.
Stadhuizen. Het voorm. stadhuis Grotestraat 31-35 [10] is een mergelstenen pand
uit 1814, uitgebreid in 1900-'01. Naar plannen van J.H.C. Kröner ontstond toen een
stadhuis annex postkantoor en dienstwoning. De plastische voorgevel vertoont
jugendstil-elementen en is voorzien van een woonhuiserker, bordes met balkon en
een achtkantige stadhuistoren. Sinds 1969 herbergt het gebouw het Streekmuseum
Land van Valkenburg. Het huidige stadhuis Geneindestraat 4 [11] werd naar een
ontwerp van Th. Boosten in 1964-'66 gebouwd ter plaatse van het in opdracht van
G. Wehry rond 1890 gebouwde landhuis Dersaborg. Daarvan zijn de toegangspoort
(circa 1890) en de met vakwerktopgevel uitgevoerde portierswoning (Wehryweg 6;
circa 1910) bewaard gebleven.
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Valkenburg, Stadhuis annex postkantoor

De voorm. openbare lagere school (Kerkstraat 6) [12] is een L-vormig
mergelstenen gebouw uit 1856 met neoclassicistische details. Het werd in 1891 met
een derde lokaal uitgebreid en is sinds 1928 niet meer als school in gebruik. De
neoclassicistische onderwijzerswoning Kerkstraat 4 dateert uit circa 1891.
De voorm. marechausseekazerne van Hulsberg (Nieuweweg 58-64) is een
bouwblok van vier woningen gebouwd in 1933 in zakelijk-expressionistische vormen
naar ontwerp van P.J.M. Zeegers.
Het postkantoor (Lindenlaan 17) [13] is een wit geschilderd pand in sobere
traditionalistische vormen, gebouwd in 1938-'40 naar plannen van J. de Bruin.
Kasteel Oost (Oosterweg 28). Dit oorspronkelijk 16de-eeuws huis was de zetel
van de heerlijkheid Strucht. Het werd in 1830 in opdracht van jhr. L.L. de Villers de
Pité verbouwd in neoclassicistische vormen en voorzien van een middenrisaliet met
fronton en rondboogvensters. Het in 1998 gerestaureerde gebouw heeft een voorhof
geflankeerd door twee - in opzet mogelijk 18de-eeuwse - bouwhuizen.
Woonhuizen. In de nabijheid van Valkenburg zijn mergelgroeven. De meeste
oudere huizen zijn dan ook gebouwd in mergelsteen. Vanaf het eind van de 19de
eeuw zijn de vensteromlijstingen soms in baksteen uitgevoerd, bijvoorbeeld bij
Geneindestraat 5 (circa 1900). Met name aan de Grotestraat gaan waarschijnlijk
achter de vaak 19de-eeuwse gevels oudere kernen schuil. Dit is mogelijk het geval
bij Grotestraat 15-19, 18 en 20-22. Zichtbaar 17de-eeuws is de in- en uitgezwenkte
achtergevel van Huis De Guasco (Grotestraat 13). Classicistisch van opzet is het in
1762 gebouwde brede herenhuis Neerhem 8 met hardstenen vensteromlijstingen en
bordestrap. Het bij Berkelstraat 13 behorende poortje uit 1724 aan de Maternusstraat
heeft een accoladeboog met daarin een ramskop (gerestaureerd 1948).
Vanaf de 19de eeuw werd Valkenburg een geliefde plaats voor het bouwen van
buitenhuizen en villa's. Zo liet generaal P.A.C.R.P.E. de Ceva in 1848 het
neoclassicistische buitenhuis Geerlingshof
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Valkenburg, Poortje Maternusstraat

(Broekhem 114) bouwen; de haakse vleugels dateren van 1896. Bij het in 1854
opgetrokken buitenhuis Jacoba (Kloosterweg 4) verwijzen accoladebogen en een
traptoren met kantelen naar de Willem II-gotiek. Ook met traptoren maar in eclectische
stijl uitgevoerd is het buitenhuis Strabeek 54. Dit huis kwam rond 1860 tot stand
voor dhr. Van Melsen. Eveneens eclectisch maar overwegend met
neorenaissance-vormen ontworpen is de rijk gedetailleerde Villa Alpha (Plenkertstraat
43), die dhr. Kreijten in 1882 liet bouwen. Vergelijkbaar van stijl zijn de forse
herenhuizen Reinaldstraat 2-4 (1889) en Reinaldstraat 6 (circa 1890). Uitgevoerd
in baksteen met mergelstenen banden en neorenaissance-vormen zijn de villa's Flora
(Broekhem 28; circa 1885) en Ingerhof (Geneindestraat 25; 1888), die tevens
chaletstijl-elementen vertoont, en de dubbele villa Neerhem 64 (circa 1892).
Voorbeelden van forse buitenhuizen in deze stijl zijn Villa Leeuwenhorst (Nieuweweg
52; 1888), gebouwd voor jhr. L. van der Maesen de Sombreff en Villa Nova
(Nieuweweg 24; 1902). Herenhuizen met eclectische details zijn bijvoorbeeld
Walramplein 8 (circa 1885), Neerhem 53 (circa 1890) en Grotestraat 26 (circa 1900).
Overwegend late neoclassicistische details vertonen Lindenlaan 7 (circa 1880),
Neerhem 47-49 (circa 1890), Walravenstraat 8 (1892) en Steenstraat 1 (1899).
Curieus is de mergelstenen gevel van De Guascostraat 3, waar rond 1900 decoratieve
gevellijsten zijn uitgehakt. Van neogotische details voorzien zijn het dubbele herenhuis
Kerkstraat 23-25 (circa 1900) en de villa Diana (Broekhem 93; 1902). Een aantal
huizen vertoont een jugendstil-karakter door de naar binnen gekrulde wenkbrauwen
boven de vensters. Voorbeelden hiervan zijn de herenhuizen Neerhem 55-57 (circa
1900), Wehryweg 3 (1901) en Lindenlaan 10-12 (1906). Bij het forse woonhuis
Koninginneweg 2 (1908), ontworpen door J. Luijten voor T. Dorren, en de villa Sole
Mio (Broekhem 16; 1903) versterken de roede-indelingen dit karakter. Jugendstilmaar vooral ook siersteendetails zijn te vinden bij de bakstenen huizen Lindenlaan
21-25 (1903), Passage 7 (1908), Grotestraat 16 (1910) en Emmalaan 13-15
(1912-'14). Het dubbele woonhuis Parallelweg 1/Kloosterweg 3 (1912) is uitgevoerd
met rationalistische details. Een Duitse ‘Um 1800’-detaillering is zichtbaar bij de
door A. Wijsbek ontworpen villa Kloosterweg 2 (circa 1915). Vooral in de
geveltoppen van de door J. Stuyt in 1925 ontworpen arbeiderswoningen
St.-Nicolaasstraat 1-29 en Herkenbroekerweg 21-27 zijn expressionistische elementen
zichtbaar. De zakelijk-expressionistische villa's worden in Valkenburg
vertegenwoordigd door de villa's Bellwood (Broekhem 14; 1928), naar ontwerp van
A.J.N. Boosten voor B. Janssens, en Zonnehof (Broekhem 82; 1932), naar plannen
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van J.L. Grubben voor F. Smeets. In een parkachtige tuin staat de traditionalistische
villa Biejebosj (Oud-Valkenburgerweg 14; 1933) naar ontwerp van S.J. Dings.
Het voorm. kuurhotel (Neerhem 68) [14] is een fors vierlaags pand met
chaletstijl-elementen, gebouwd in 1892 naar ontwerp van P.J.H. Cuypers voor de
N.V. Maatschappij tot Exploitatie van een rust- en herstellingsoord. De constructeur
was C. van Straaten. Van 1911 tot 1939 was het de huisvesting van Franse
Redemptoristen. Momenteel is het een hotel (Parkhotel Rooding).
Overige horeca. Het Hotel de l'Empereur (Grotestraat 32) [15] is een L-vormig
pand waarvan de haakse

Valkenburg, Villa Alpha

vleugel mergelstenen spekbanden heeft en uit de 17de-eeuw dateert; de poortomlijsting
is gedateerd 1687. De voorgevel heeft een 19de-eeuws aanzien. Voorbeelden van
hotels met eclectische details zijn La Casa (Grotestraat 25; circa 1885), Amsterdam
(Nieuweweg 27; circa 1890), Atlas (Nieuweweg 7; circa 1895), alsmede Neerhem
107 (1894) en Neerhem 36-40 (circa 1900). Een rijke eclectische detaillering met
een Vlaamse gevel in neorenaissance-stijl heeft het voorm. Casinohotel (Jan
Deckerstraat 1), gebouwd in 1902 in opdracht van de Duitse familie Pappers. Een
combinatie van eclectische en neoclassicistische vormen vertonen het voorm. Hotel
Prins Hendrik (Wilhelminalaan 55; 1904), Hotel Monopole (Nieuweweg 22; 1906)
en - met Nieuw-Historiserende details - het Hotel Prinses Juliana (Broekhem 11;
1913-'14). In functionalistische stijl ontworpen is het mergelstenen Hotel Austin
(Wilhelminalaan 65) uit 1930.
Watermolens. Op de Geul en de aan de noordzijde parallel daaraan

Valkenburg, Kuurhotel (1981)
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Valkenburg, Station (1993)

lopende Molentak bevinden zich drie watermolens. De bovenste daarvan is de Oude
Molen of ‘Banaalmolen’ (St.-Pieterstraat 2-4) [16]. Ter plaatse van een al in 1244
vermeld molengebouw verrees in 1860 in opdracht van J.R. Meuwissen het huidige
imposante vijflaags molengebouw, opgetrokken in mergel en voorzien van
neoclassicistische details. In de overkluizing bevindt zich sinds 1919 een dubbele
horizontale Francisturbine.
Nabij staan diverse bedrijfsgebouwen, waaronder houten en betonnen silo's uit
circa 1923. De molen werd in 1960 stilgelegd; in 1985 gereactiveerd en in 2000
definitief gesloten. De Franse Molen (Lindenlaan 32) [17] is een in 1804 voor de
Fransman B. Loisel op de rechteroever gebouwde onderslagmolen, ingericht als
korenmolen. In 1929 heeft men het huidige brede ijzeren waterrad aangebracht. De
in 1962 stilgelegde molen is in 2001-'02 gerestaureerd. Het mergelstenen
molenaarshuis (Lindenlaan 30) dateert uit het begin van de 19de eeuw. De Kruitmolen
(Plenkertstraat 88-90) is de onderste molen van de drie en werd in 1819-'21 gebouwd
door molenmeester J. Bongaerts voor B. Loisel. De in 1851 buiten gebruik geraakte
molen werd in 1875 groter herbouwd als papiermolen. In 1886 werd het een
nevenvestiging van de Aachener Export Bierbrauerei Dittmann & Sauerländer. Het
waterrad werd in 1890 vervangen door het nog bestaande ijzeren Zuppingrad. De
door het rad geleverde drijfkracht werd eerst aangevuld met stoomkracht en vanaf
1924 door elektrische compressoren. De nevenvestiging ging in 1921 zelfstandig
verder als bierbrouwerij ‘De Leeuw’ (Prinses Beatrixsingel 2). In 1924 werd er een
vatenhal bijgebouwd.
Het station (Stationstraat 10) [18] werd in 1853 gebouwd aan de lijn van
Maastricht-Aken naar ontwerp van J. Enschede. Het geheel in mergelsteen
opgetrokken langgerekte pand met hoger middendeel vertoont kenmerken van de
Willem II-gotiek in de vorm van arkeltorentjes en Tudorbogen boven de vensters.
De gevel toont de wapens van Aken, Valkenburg en Maastricht. Rond 1889 heeft
men de zijvleugels in dezelfde stijl verlengd en kreeg het middendeel een uitgebouwde
vestibule. Deze vestibule werd in 1931 verbreed. Uit die tijd dateert ook het door S.
van Ravesteyn ontworpen (nu gesloten) viaduct naar het tweede perron. Het
breukstenen woonhuis Stationstraat 41, uitgevoerd met trapgevels, is vermoedelijk
in 1900-'01 gebouwd als overwegwachterswoning.
Mergelgrotten. In het mergelplateau aan de zuidzijde van Valkenburg bevinden
zich enkele belangrijke grottencomplexen die vanaf de 13de eeuw zijn ontstaan als
mergelgroeven. De toegang tot de Gemeentegrot (Cauberg 2) [19] is voorzien van
een vroeg-17de-eeuwse poortbekroning in Lodewijk XIV-stijl afkomstig van de
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voorm. Augustijnenkerk te Maastricht. In de grot bevindt zich naast diverse
houtskooltekeningen ook een eenvoudig altaar, behorend tot een schuilkapel uit
1799-1800. De Fluwelen Grot (Grendelpein 13) [20] heeft een reconstructie van een
dergelijk altaar en houtskooltekeningen. Op initiatief van de Tilburgse
textielfabrikantenzonen J. en K. Diepen werd een deel omgevormd tot een kopie van
de Romeinse catacomben (Plenkertstraat 55). Met pater L. Hagen en met P.J.H.
Cuypers als supervisor werden in 1910-'12 de belangrijkste delen van de kopieën
van de catacomben met bijbehorende schilderingen in de mergelgroeven aangebracht,
waaronder kopieën van de Priscilla-catacombe, de Corneliuscrypte en de Ceciliakapel.
Een deel van de Daalhemergroeve heeft men in 1917 ingericht tot een
steenkoolmijnmuseum (Daalhemmerweg 31). Uit die tijd dateert de dienstwoning bij
de ingang.
Recreatie. De Wilhelminatoren (Heunsbergerweg 9) [21] is een uitkijktoren van
vijf geledingen met overhoekse steunberen en een overdekt uitzichtplateau. De toren
verrees in 1906 op de Heunsberg in opdracht van het Kur-Comité Falcobergia naar
een ontwerp met neogotische elementen. De betonnen overdekking en het kruis
dateren van 1937. Het openluchttheater (Plenkertstraat) werd in 1916 gebouwd in
de vorm van een amfitheater naar ontwerp van P.J.H. Cuypers.
Wegkapellen. Uit 1828 dateert de open mergelstenen wegkapel bij Walem 47,
uitgevoerd met drie kruisen. De gepleisterde wegkapel Strabeek 31 werd gesticht in
1894 door B. Philippi. Aan de Cauberg staat een kapel met verzetsmonument uit
1958, ontworpen door J. Huysmans.
De Lourdesgrot (bij Cauberg 18) [22] is getrouw naar de originele Lourdesgrot
uitgehouwen in de mergelwand van de Cauberg. Op initiatief van pastoor W. Hermans
werd hiermee in 1926 begonnen naar ontwerp van J. Ras. De terzijde staande
preekstoel is gemaakt door H.J. Eymael, het Bernadette-beeld door atelier Linssen
(1934). De hardstenen sacristie annex kiosk voor de verkoop van religieuze artikelen
werd in 1929 gebouwd naar ontwerp van architect Dils.
De Alg. begraafplaats (bij Cau-
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berg 19) [23] is een tegen de Cauberg aangebouwde en gedeeltelijk ommuurde
begraafplaats met enkele compartimenten. Het oudste deel dateert van 1836. Daar
bevindt zich de neoclassicistische begraafplaatskapel met een lager koorgedeelte
voorzien van een kleine dakruiter. Aan de zuidkant van het oudste deel bevindt zich
een gravenwand met vier rijk uitgevoerde familiegraven met deels in de mergelwand
uitgehakte grafkelders. Neogotisch van vorm is de grafkapel van de familie De
Guasco (1864). De in opzet vergelijkbare grafkapel van de familie Wehry (circa
1885) is geïnspireerd op de late gotiek. Romaanse vormen vertoont de grafkelder
van notaris J.L. Palmen (circa 1883). De neogotische grafkelder voor de familie H.
Habets-Willems heeft een door P.J.H. Cuypers ontworpen vrijstaande achtzijdige
grafkapel (1892).
Op een hoger terras bevinden zich het protestantse en sinds 1925 het Isr. gedeelte,
delen voor kloosterlingen, alsmede een gedeelte voor ongedoopten. Aan de westzijde
werd rond 1935 een uitbreiding gerealiseerd met terrassen en - voor Nederland
bijzondere - drielaagse inschuifgraven. Interessant is het grafteken voor circusdirecteur
W.G. Hagenbeck († 1966) met het beeld van een ijsbeer.
Boerderijen. In de omgeving van Valkenburg bevinden zich enkele interessante
gesloten hoeven. Van de grote herenhoeve Holswick (Beekstraat 6) heeft het mogelijk
17de-eeuwse woonhuis mergelstenen speklagen. De westvleugel dateert uit 1776.
De in oorsprong 17de-eeuwse mergelstenen hoeve Hekerweg 23-25 heeft een later
verhoogd woonhuis met resten van een gezwenkte gevel. Naast de inrijpoort bevindt
zich een kleinere voetgangerspoort. Van de grote gesloten hoeve De Heek (Hekerweg
29) - eens eigendom van het stift Sint Gerlach - stamt de achtervleugel uit 1658. Het
woongedeelte is rond 1920 vernieuwd in Nieuw-Historiserende vormen. Uit de 18de
eeuw dateren de drie geschakelde hoeven Hekerweg 34-38 en de boerderij Hekerweg
35 uit 1799 (poortsluitsteen). Verder de wit geschilderde mergelstenen hoeve Walem
47, met aan de straat twee topgevels, en de hoeve

Valkenburg, Klooster Ravensbosch

Walem 104, voorzien van een woongedeelte met trapgevel uit 1737.
Het klooster Ravensbosch (Ravensbos 1), gelegen ten noorden van Valkenburg,
is een groot gepleisterd E-vormig complex met neoclassicistische elementen. Dit
klooster annex school en pensionaat werd in 1885 gebouwd voor de Oblaten van de
Onbevlekte Maagd Maria. De in 1890 tot drie bouwlagen verhoogde oostvleugel
moest in 1896 door middel van drie traptorens worden verstevigd. Midden achter de
ingangspartij staat een kloosterkapel uit 1900 naar ontwerp van de architect Peters
uit Aken.

Velden
(gemeente Arcen en Velden)
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Dorp, ontstaan in de middeleeuwen in de nabijheid van de Maas en al genoemd in
1334. In de 19de eeuw vormde zich een kleine dorpskern langs de weg van Venlo
naar Arcen. Met name na de Tweede Wereldoorlog heeft Velden zich ontwikkeld
tot forensendorp van Venlo.
De R.K. St.-Andreaskerk (Markt 22) is een driebeukige kerk met driezijdig
gesloten koor en een terzijde geplaatste toren van vier geledingen met ingesnoerde
spits. Deze kerk in neogotische vormen kwam in 1933-'34 tot stand naar plannen
van J.H.J. Kayser ter vervanging van de middeleeuwse dorpskerk. In 1945 werd de
toren opgeblazen en werd de rest van het gebouw sterk beschadigd. Het herstel volgde
in 1946. De toren is in 1955 één geleding hoger herbouwd. Tot de kerkinventaris
behoren enkele beelden (circa 1700), twee barokke zijaltaren (18de eeuw) en - in
neogotische vormen - een preekstoel (1862; J.A. Oor), hoofdaltaar (1894) en
communiebanken.
Tegen de kerk staat een grafkruis uit 1632. Het H. Hartbeeld werd in 1930
opgericht. De pastorie is een sober blokvormig pand uit 1858.
Boerderijen. De Hovenshof (Vorstweg 50) is een wit geschilderde boerderij met
de jaartalankers ‘1778’. De in 1904 gebouwde boerderij Veerweg 2, met dwars
geplaatst voorhuis, heeft een Madonnabeeldje boven de verhoogde ingangstravee.
Het trafohuisje (Kloosterstraat 7) is een uit circa 1928 daterend blokvormig
gebouwtje met tentdak.
De hoogwaterschuur te Hasselt (bij Ebberstraat 16), gelegen ten noorden van
Velden, stamt in opzet uit het begin van de 17de eeuw. Het rond 1700 aan de
noordzijde uitgebouwde Annakapelletje is rond 1870 vernieuwd.

Ven-Zelderheide
(gemeente Gennep)
Dorp, gesticht in de 15de eeuw in de toen uitgestrekte heidevelden. Op korte afstand
ten zuiden ligt het aan drie zijden door de Niers omzoomde vroegere landgoed Zelder
dat al rond 1100 vermeld wordt.
De St.-Antonius Abtkapel (Kapellerweg ong.) is een driezijdig gesloten kapel
met ingangsportaal. De kapel werd rond 1400 gesticht, maar het huidige gebouw
verrees in de 16de eeuw en werd rond 1750 en in 1860 uitgebreid. Het ingangsportaal
dateert uit 1884. Het geheel is in 1983-'84 gerestaureerd.
De R.K. St.-Antonius Abtkerk (Vensestraat 66) is een driebeukige basilicale
kerk met halfronde apsis en een ingangsportaal. De kerk werd in 1952-'53 gebouwd
naar plannen van P.W. Lerou en A.P. van den Brink in de traditionalistische stijl van
de Bossche school. De boerderij ‘De Schravelt’ (Kleefseweg 85) is een rond 1918
gebouwde moderne hallenhuisboerderij met dwars geplaatst voorhuis.
De windmolen ‘Rust na Arbeid’ (Kleefseweg 59) is een bergmolen met ronde
stenen romp en een met dakleer beklede kap. De molen werd in 1880
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gebouwd als korenmolen. Rond 1985 is de molen ontdaan van zijn wiekenkruis. De
St.-Anthonius Abtkapel van Zelder (Zelder 2), gelegen ten zuiden van
Ven-Zelderheide, is een driezijdig gesloten kapel met gezwenkte geveltop. Naar
verluid werd de kapel rond 1600 gesticht door Raba van Pallant en Johan Wilhelm
van Wachtendonk. Van 1635 tot 1663 diende het gebouw als Herv. kerk en daarna
lange tijd als schuur. De kapel is in 1956 gerestaureerd en opnieuw in 1978.

Venlo
Stad, ontstaan op een zandopduiking aan de toen moerassige oostelijke Maasoever.
Romeinen stichtten hier tussen circa 10 en 70 na Christus een eerste nederzetting in
het gebied tussen de huidige Nieuwstraat en Jodenstraat. Deze militair

Venlo, Binnenstad vanuit het zuiden

versterkte Maasovergang werd in het laatste kwart van de derde eeuw verlaten. De
middeleeuwse nederzetting Venlo (voor het eerst vermeld rond 1000) kende twee
kernen. Eén kern lag rond de St.-Martinuskerk. Zuidoostelijk hiervan - ter plaatse
van de Lohofstraat - verrees een versterkt Hof van de graaf van Gelre. De tweede
kern lag aan de Maaskade en de Oude Markt. Het natuurlijke Maaseiland De Weerd
maakte de aanleg van een Maashaven mogelijk. Vanaf de 14de eeuw groeiden beide
kernen aaneen. Reinoud II van Gelre verleende Venlo in 1343 stadsrechten. Beide
bewoningskernen werden toen samengebracht binnen een - iets wijkende rechthoekige ommuring. In 1387 is er sprake van een ommuring met rondelen en
vier stadspoorten. Het stadsbestuur kocht in 1374 een vrij centraal gelegen stenen
huis dat als stadhuis ging dienen. Vóór dit gebouw kwam de Grote Markt tot stand
op het kruispunt van vier belangrijke straten (Lomstraat, Steenstraat, Vleesstraat en
Gasthuisstraat). In het dun bebouwde zuidoostelijke deel van de stad legde men de
Nieuwstraat aan, met in de nabijheid het kruisherenklooster (1399, gesloopt 1852),
het augustinessenklooster ‘Mariaweide’ (1416) en het cellebroederklooster ‘Trans
Cedron’ (1486, verwoest 1944). Venlo groeide uit tot een bloeiende handelsstad, die
in 1481 tot het Hanzeverbond toetrad.
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Als ‘sleutel tot het Overkwartier’ werd Venlo regelmatig belegerd en ingenomen.
Verbetering van de verdedigingswerken in 1500-'08 belette een inname in 1511,
maar met de verovering door Karel V in 1543 ging Venlo tot het Bourgondische rijk
behoren. Voor de Maaspoort bouwde men in 1552 een stenen bolwerk en er kwam
een dubbele
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

R.K. St.-Martinuskerk (zie p. 384)
klooster Mariaweide (p. 386)
Herv. kerk (p. 386)
St.-Jacobskapel (p. 386)
Minderbroederskerk (p. 386)
R.K. kerk O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen (p. 386)
Broederklooster (p. 387)
klooster Burgemeester Van Rijnsingel 20 (p. 387)
Stadhuis (p. 387)
Latijnse School (p. 388)
Belastingkantoor (p. 388)
Politiebureau (p. 388)
Postkantoor (p. 388)
Gemeentespaarbank (p. 388)
Raad van Arbeid (p. 389)
Limburgs Museum (p. 389)
Museum Van Bommel Van Dam (p. 389)
Openbare lagere school (p. 389)
Rijks Hogere Burgerschool (p. 389)
St.-Thomascollege (p. 389)
juvenaat paters augustijnen (p. 389)
R.K. lagere school (p. 389)
Duitse School (p. 389)
Metropolecomplex (p. 391)
Huize St. Jan (p. 391)
Citytheater (p. 391)
bioscoop Scala (p. 391)
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28
29
30
31
32
33

Nedinsco-fabriek (p. 391)
fietsenfabriek Valuas (p. 391)
fabrieksgebouw Molensingel 15 (p. 391)
gebouw Venlose Veiling Vereeniging (p. 391)
kantoorgebouw Straelseweg 2 (p. 391)
Station (p. 391)

omgrachting tot stand. In 1586 werd Venlo door Parma veroverd. Tijdens een
kortstondige nieuwe bloei in het begin van de 17de eeuw werd een
minderbroederklooster (1614) gebouwd op het terrein van het oude Hof. Tevens
werd de wal tussen beide omgrachtingen uitgebouwd tot een zelfstandige
verdedigingsgordel met vijf bastions. Na de inname van Venlo in 1632 door Frederik
Hendrik volgden versterkingen met ravelijnen en hoornwerken. Veel mocht dit niet
baten, want in 1637 werd Venlo opnieuw Spaans, waarna in 1641-'43 aan de westzijde
van de Maas het vijfhoekige fort St. Michiel ontstond.
Vanaf 1716 vormde Venlo een geïsoleerde Staatse enclave in het Pruisische
Overkwartier. In 1725-'33 voerde men verbeteringen aan de vesting door. Drie forten
werden aangelegd, waaronder Fort Ginkel ter plaatse van het huidige Wilhelminapark.
Binnen de wallen stagneerde de bloei en kwamen enkel militaire gebouwen als
kazernes (1732) en een arsenaal (1750-'53) tot stand. In 1794 werd Venlo door de
Fransen ingenomen. Noch de Nederlandse periode (1814-1830), noch het Belgisch
beheer (1830-1839) kon echter veel doen om de algehele economische malaise te
verlichten. Pas de komst van de spoorlijn Breda-Maastricht (1865-'66), gevolgd door
de opheffing van de vestingstatus (1867) gaf enige economische verlichting aan een
inmiddels ook ruimtelijk bekneld geraakte stad.
Venlo ontwikkelde zich tot een spoorwegknooppunt met lijnen naar Viersen (1866),
Wesel (1875) en Nijmegen (1883). In het ontmantelingsplan van F.W. van Gendt uit
1872 werd ruimte gereserveerd voor twee spoorwegemplacementen (zuid en oost),
militaire terreinen (infanteriekazerne) en voor woningbouwblokken. Nieuwe nijverheid
kwam er in de vorm van de chemische fabriek Van der Grinten (1874) en de
gloeilampenfabriek Pope (1889). Vanaf 1880 begon de eerste bebouwing van de
geplande blokken en na 1892 ontstonden er villa's in het Wilhelminapark. In 1911
werd een nieuw uitbreidingsplan van kracht naar ontwerp van stadsarchitect A.M.
Schoenmakers. De spoorwegemplacementen en de infanteriekazerne vormden
ruimtelijke barrières voor verdere
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Venlo, Markt en stadhuis in de 18de eeuw

ontwikkeling. Ter plaatse van de infanteriekazerne kwam in 1916 de ‘Rozariumwijk’
tot stand naar een stedenbouwkundig plan van W.F.C. Schaap. In 1930 werd de
vergrote haven geopend. Voor de aanpalende binnenstad bestonden plannen tot
sanering. J.H.J. Kayser maakte in 1942 een saneringsplan waarbij hij onder meer
voorstelde om tussen Parade en Peperstraat de St.-Jorisstraat aan te leggen
(gerealiseerd rond 1950). Om de ruimtenood op te kunnen lossen volgde in 1940 een
gemeentegrenscorrectie, waardoor Blerick bij Venlo kwam.
Venlo liep in 1944-'45 zware oorlogsschade op, waarbij onder meer de Klaaskerk
(1399) en het arsenaal (1750) geheel verloren gingen. Kayser kreeg in 1945 opdracht
tot herbouw van de binnenstad, maar na onenigheid werd M.P.J.H. Klijnen
aangetrokken om een afzonderlijk plan te ontwikkelen voor de verkeersafhandeling
rond de Roermondse Poort en het Koninginneplein (1951). Het oostelijke
spoorwegemplacement werd tot Julianapark omgevormd; de zuidelijke sporen kwamen
geheel verhoogd te liggen. Na de wederopbouwperiode ontstonden industrieterreinen
in het noorden,

Venlo, R.K. St.-Martinuskerk, interieur
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aan weerszijden van de Maas. Aan de zuid- en oostkant, maar vooral in Blerick,
kwam vervolgens een ruime schil met woonhuizen tot stand. Recent wordt ook het
gebied tussen Venlo en Tegelen ontwikkeld.
De R.K. St.-Martinuskerk (Grote Kerkstraat 40) [1] is een driebeukige hallenkerk
met drie driezijdig gesloten koren, een dwarsschip en een toren van drie geledingen
met tentdak. Eind 13de eeuw verrees een eerste kerk, waarvan delen van de toren
tot 1951 zichtbaar waren. In 1411 werd begonnen met de bouw van een laat-gotische
driebeukige kruiskerk, aanvankelijk onder leiding van bouwmeester Dries en vanaf
1419 van meester Gerard. Deze nieuwe kerk werd in 1430 gewijd. Opvallend is dat
de smalle noorderzijbeuk dezelfde hoogte kreeg als het middenschip. Naast het
hoofdkoor bouwde men in 1438 en 1458
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Venlo, R.K. St.-Martinuskerk, plattegrond

respectievelijk het noorder- en het zuiderzijkoor, beide even hoog en diep als het
hoofdkoor. Vóór de romaanse toren verrees in 1419-'44 onder leiding van
bouwmeester Herman Wegge een monumentale - vooral als stedelijke uitkijkpost
dienende - laat-gotische stadstoren, die niet helemaal werd afgebouwd. Bij de
belegering van 1511 en de aardbeving van 1532 liepen toren en kerk schade op
doordat een hoekpilaar volledig was ingestort. In de eerste helft van de 16de eeuw
bouwde men aan de zuidzijde tegen het transept een driezijdig gesloten laat-gotische
zuidkapel en daarnaast een sacristie. Nog in 1610 werd de zuiderzijbeuk gesloopt en
met een dubbele breedte herbouwd. De bouwvallig geworden stadstoren moest in
1766-'74 worden gesloopt, waarbij enkel het onderste stuk van de zware zuidoostelijke
hoekpijler bleef staan. De achterliggende oude romaanse toren werd in 1775 met een
geleding verhoogd. Bij de ingrijpende kerkrestauratie in 1879-'82 door P.J.H. Cuypers
kreeg die toren een neogotische bekroning. De toren brandde in 1944 uit, waarbij de
torenspits op de schipgewelven viel, en stortte vervolgens in 1945 in. De kerk heeft
men in 1946-'48 hersteld onder leiding van J.H.J. Kayser, waarbij het schip ter plaatse
van de gesloopte romaanse toren met een travee werd verlengd. In 1951-'53 verrees
de huidige sobere kerktoren naar ontwerp van Kayser. Boven de ingang zit een door
C.L. Vos vervaardigd hardstenen reliëf (1958).
Het kerkinterieur wordt gedekt door kruisgewelven op vierkante pijlers met
kolonetten. De zuiderkapel en de sacristie hebben netgewelven. Tot de oude inventaris
behoren laat-gotische koorbanken (16de eeuw) met figuraal snijwerk aan zijschotten
en misericordes, een communiebank (circa 1700) en een weelderig gesneden
preekstoel (1707) met allegorieën op het geloof. De doopkapel wordt afgesloten door
een fraai hek in maniëristische vormen met evangelistensymbolen. Het stamt uit
dezelfde tijd als het door Herman de Potgieter vervaardigde monumentale roodkoperen
doopvont (1619-'21) met deksel en hefarm voorzien van gotiserende decoraties.
Verder bevinden zich in de kerk (sinds 1844) de laat-14de-eeuwse Zwarte Lieve
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Vrouwe van Venlo, diverse 15de-en 16de-eeuwse beelden en een 17de-eeuws
schilderij door Jan van Cleef. Tot de jonge inventaris behoort een groot
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Venlo, Klooster Mariaweide (1957)

neogotische vleugelaltaar (1898-1901), vervaardigd naar ontwerp van Jos.
Windhausen. De gebrandschilderde ramen, waarvan er diverse de oorlog hebben
overleefd, zijn gemaakt door F. Nicolas (1874), C. van Straaten (1925-'43), Ch. Eyck
(1948-'50) en D. Wildschut (1960-'80).
Aan de noordzijde van de kerk bevindt zich een poort in Lodewijk XV-stijl uit
1777 afkomstig van het voorm. kruisherenklooster. In de nabijheid staan ook een
kalkstenen grafzuil (circa 1500) en twee grafkruisen. De Weem of pastorie (Grote
Kerkstraat 26), een statig pand met twee smalle eenlaagse haakse vleugels, is ontstaan
bij de herbouw in 1764-'65 van een uit 1647 stammende pastorie. Van die oude
pastorie is inwendig een poortje behouden, uit de tijd van de herbouw dateert een
schouw. De ingangspoort werd naar plannen van Joh. Kayser in 1892 naar voren
gebracht toen de binnenplaats werd overdekt en de voorgevel een
neorenaissance-uiterlijk kreeg. De naastgelegen kapelanie (Grote Kerkstraat 30)
kwam in 1897-'98 tot stand in neorenaissance-stijl naar ontwerp van H. Seelen.
Het klooster Mariaweide (Nieuwstraat 41) [2] werd in 1416 gesticht door de
augustinessen ‘op de Weide’. Eind 15de eeuw verrees de huidige eenbeukige
laat-gotische kloosterkerk met driezijdig gesloten koor. In 1747 werd het klooster
door brand beschadigd. Bij het herstel verrees het huidige westportaal met
lessenaarsdak. In 1798 kwam het klooster in particuliere handen. Na de verwoesting
van het klooster in 1944 heeft men de kerk in 1955-'56 gerestaureerd onder leiding
van J.H.J. Kayser. Daarbij zijn een dakruiter, een sacristie en twee aanbouwen in het
verlengde van het portaal toegevoegd. De kerk ging vervolgens dienst doen als kapel
van het dominicanerklooster Mariaweide, dat in 1960 naar plannen van J. van Hest
werd gebouwd in op de Bossche school geïnspireerde traditionalistische vormen.
De Herv. kerk (St.-Jorisstraat 16) [3] is een T-vormige kerk met dakruiter. In
1509 kreeg het St.-Jorisgasthuis een laat-gotische kapel met driezijdig gesloten koor.
Deze kapel werd in 1632-'37 en vanaf 1702 door de protestanten in gebruik genomen.
Naar plannen van de Dordtse bouwmeester Pleun van Bolnes volgde in 1718 een
aanzienlijke uitbreiding. In het koor kwam een consistoriekamer met eenvoudige
Lodewijk XIV-versieringen. Van de kerkinventaris zijn de preekstoel en het doophek
eveneens uit die tijd. Delen van de gebrandschilderde ramen dateren uit 1719. De
orgelkast (1695) werd gemaakt door C. Ruprecht. De kerk is in 1950 gerestaureerd
en opnieuw in 1993-'94.
De voorm. St.-Jacobskapel (Maasschriksel ong.) [4] is het westelijke deel van
de 1533 in laat-gotische vormen gebouwde kapel van het nieuwe St.-Jacobsgasthuis.
Bij een belegering in 1702 werd de al in 1580 buiten gebruik geraakte kapel zwaar
beschadigd. In 1932
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Venlo, R.K. kerk O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen, plattegrond

heeft men het restant gerestaureerd en verbouwd tot toegang van een toen gebouwd
kantoor.
De voorm. Minderbroederskerk (Minderbroedersstraat 2) [5] is een eenbeukige
kerk met driezijdig gesloten koor en een dakruiter. Op de plaats van het oude Hof
werd in 1614-'16 een franciscanenklooster gebouwd, waaraan in 1617-'20 de huidige
kerk in laat-gotische vormen werd toegevoegd. Het hardstenen westportaal heeft
maniëristische details. In 1795 wees men de kloosterkerk aan als hospitaal en de
kloostervleugels als infanteriekazerne (gesloopt 1916). Het kerkinterieur wordt gedekt
door kruisribgewelven op toskaanse pilasters. De kerk is in 1938-'43 en in 1950
gerestaureerd.
Het voorm. klooster Mariadal (Schoolweg 140-146) werd in 1889 door Duitse
dominicanessen gesticht als Kulturkampfklooster onder de naam ‘Mariënthal’. In
twee fasen (1890 en 1894) kwam een fors carrévormig klooster in neogotische stijl
tot stand. Aan de oostzijde werd in 1901 een flinke neogotische kapel toegevoegd
naar ontwerp van J. Baeten.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen (Sinselveldstraat 35) [6] is
een driebeukige kruisbasiliek met vijfzijdig gesloten koor, zeszijdige kruising met
dakruiter en een
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toren van vier geledingen met frontalen en ruitdaken. Deze kerk uit 1913-'14 was
het laatste neogotische kerkontwerp van P.J.H. Cuypers. De toren heeft
romanogotische vormen. De in 1944-'45 zwaar beschadigde kerk heeft men in
1947-'48 hersteld onder leiding van F. Stoks, waarbij de torenspits lager is herbouwd.
Bijzonder is inwendig de zeszijdige kruising, die wordt bekroond door een hoge
koepel. De kerk bevat een bescheiden hoofdaltaar uit de bouwtijd. De door H. Seelen
ontworpen pastorie (Sinselveldstraat 37) dateert uit 1912.
Overige kerken. De R.K.H. Hart van Jezuskerk (Veldenseweg 2) is een
monumentale kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor, hoog opgaand vieringsdeel met
dakruiter en een open portaal. De op romaanse en Byzantijnse vormen geïnspireerde
kerk werd in 1921-'22 gebouwd naar ontwerp van J.H.J. Kayser. Het interieur wordt
gedomineerd door een forse koepel op de kruising. De R.K. St.-Joseph ‘Paterskerk’
(Maagdenbergweg 21) is een eenbeukige, recht gesloten kerk met portaal, gebouwd
in 1929 als voorlopige hulpkerk naar ontwerp van H. Rijven. In

Venlo, Stadhuis

1938-'39 in traditionalistische vormen opgetrokken naar ontwerp van A.J. Kropholler
en F.H. Stoks is de R.K. kerk H. Familie (Belletablestraat 19). Deze grote driebeukige
kerk heeft een recht gesloten koor en een slanke ongelede toren met ingesnoerde
naaldspits. Het meubilair is uit de bouwtijd, waaronder enkele geglazuurde
tegeltableaus in het middenschip. De R.K. Johannes Boscokerk (bij Johannes
Boscostraat 20), een opvallende koepelkerk voorzien van twee torens met uivormige
spitsen, kwam in 1957 tot stand naar een op Byzantijnse vormen geïnspireerd ontwerp
van F.H. Stoks en A.J. Rats. Moderne zaalvormige kerken zijn de grote R.K.
St.-Nicolaaskerk (Wolweversstraat 2) uit 1960-'61, naar plannen van G.J. van der
Grinten, en de lage R.K. St.-Michaëlskerk (Straelseweg 614) met vrijstaande betonnen
klokkentoren, gebouwd in 1965-'66 naar plannen van J. van Hest.
Overige kloosters. Het voorm. Broederklooster (St.-Martinusstraat 2-54) [7] werd
in 1894 gebouwd naar een ontwerp in neorenaissance-stijl van J. Jorna en is in 1987
tot appartementen verbouwd. Stilistisch vergelijkbaar is het voorm. klooster Burg.
Van Rijnsingel 20 [8] uit circa 1905. Rondom Venlo ontstonden ook diverse kloosters
of andere geestelijke stichtingen. Zo werd Huize Nazareth (Straelseweg 329) in 1901
gesticht ten behoeve van verwaarloosde kinderen en wezen. De hoofdvleugel (1909)
en kapel (1911) in neorenaissance-stijl zijn ontworpen door H. Seelen. Later sterk
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verbouwd - maar stedenbouwkundig belangrijk - zijn het laat-19de-eeuwse
ursulinenklooster (Salesianenstraat 8), het in 1911 gestichte O.L.-Vrouweklooster
(Auxiliatrixweg 35) en het in 1914 gestichte klooster van de Dominicanessen van
Bethanië (Kaldenkerkerweg 463).
Stadsmuur. Van de midden-14de-eeuwse ommuring zijn in de tuin van het klooster
Mariaweide kleine stukken bewaard gebleven en van De Luif (Havenkade ong.) een rijtje tegen en op de stadsmuur gebouwde huizen - resteert sinds 1945 een klein
stuk muurwerk.
Het stadhuis (Markt 1) [9] is een fors, vrijstaand, nagenoeg vierkant gebouw. In
1374 werd het aan de Lomstraat gelegen huis van Gerard van Bocholt gekocht en
verbouwd (1385). Hiernaast kwam in

Venlo, Stadhuis, plattegrond bel-etage

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

388

Venlo, Latijnse school

1396 een Dinghuis. Begin 15de eeuw werd een begin gemaakt met een plein aan de
zuidzijde, waartoe in 1536 een huis werd opgekocht. Naar ontwerp van Mathis
Brouwer volgde in 1564-'66 een ingrijpende verbouwing, waarbij de oriëntatie van
het gebouw draaide van de Lomstraat naar de nieuwe Grote Markt. Hier werd op de
verdieping een (inmiddels verdwenen) aanbouw op bogen gerealiseerd; op de begane
grond is een toegangspoortje in vroege renaissance-stijl bewaard gebleven. In
1597-1601 leidde Willem van Bommel een ingrijpende verbouwing. Daarbij liet hij
de 16de-eeuwse kelder, kapconstructie en de buitengevels grotendeels intact, al
kregen deze nieuwe vensters. Aan de noordzijde kwam de nog bestaande
maniëristische poort naar de markthal. Deze hal, die slechts tot 1612 als waag en
vleeshal diende, heeft een overwelving op vier hardstenen dorische zuilen. Van
Bommels belangrijkste toevoeging waren de voorbouw - met oorspronkelijk op de
begane grond een open zuilengalerij - en de twee achtzijdige torens van ongelijke
hoogte en grootte. Voor de zuilengalerij plaatste Kelardt van Luyck al in 1609 een
dubbele hardstenen bordestrap in maniëristische stijl met ionische zuilen. In een
hierop geïnspireerde vormen voegde Caspar de Liège een baldakijn toe (1736-'37).
Ook in 1737 kreeg de voorgevel nieuwe vensters, een pronkrisaliet en een
bepleistering; de bepleistering van de overige gevels volgde in 1822. Naar plannen
van Joh. Kayser vond in 1881-'87 een ingrijpende restauratie plaats, waarbij de gevels
werden ontpleisterd en de voorgevel zijn huidige pilasterbekleding en topgevel in
neorenaissance-vormen kreeg. Aan de achterzijde werden arkeltorens toegevoegd.
Bij de inwendige restauratie van 1932-'34 heeft men het geveldeel uit 1564-'66 weer
in het zicht gebracht. In 1953-'58 volgde nog een ingrijpende inwendige verbouwing
naar plannen van J.H.J. Kayser. Het stadhuis is uitwendig hersteld in 2000.
Inwendig is met name de oude raadzaal van belang. De uit 1564-'66 daterende
schouw met consoles in vroege renaissance-vormen is herplaatst rond 1600. Rond
1740 aangebracht zijn de schouwboezem in Lodewijk XIV-vormen en het
goudleerbehang. Verder zijn er twee 17de-eeuwse portalen. Eén daarvan is voorzien
van het zogeheten Adam-en-Eva-uurwerk (1716), dat in verbinding staat met een
door Geert van Venlo gegoten luidklok (1512) in de toren. De klok in de andere toren
is van Jan van Venlo (1493). Van belang zijn ook de diverse gebrandschilderde ramen
met wapens van bestuurders en de schilderstukken (17de-20ste eeuw).
De voorm. Latijnse School, ook bekend als het ‘Ald Weishoes’ (Grote Kerkstraat
31) [10], heeft een maniëristische voorgevel met twee in- en uitgezwenkte topgevels
voorzien van kleine pinakels. Deze gevel kwam in 1611 tot stand toen de oude
stadsschool ter plaatse werd vernieuwd. De in essentie 16de-eeuwse hardstenen
ingangsomlijsting is mogelijk een restant van die oude school. De nieuwe Latijnse
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school verloor al in 1619 zijn functie, maar was vanaf 1680 tot 1883 weer in gebruik
als stadsschool. Daarna werd het gebouw een onderdeel van de R.K. Burgerlijke

Venlo, Politiebureau

Godshuizen. Met behoud van de gevel heeft men het pand in 1926-'27 geheel
vernieuwd naar plannen van J.H.J. Kayser. Toen zijn ook aan weerszijden de
aanbouwen met de voor hem zo karakteristieke zakelijke-expressionistische stijl
toegevoegd. De naastgelegen R.K. Burgerlijke Godshuizen (Grote Kerkstraat 27-29)
werden in 1577 gesticht op basis van een schenking door Johan de Verwer en Anna
Ingenhuys. Nummer 27 bevat nog een 16de-eeuwse kap. Vanaf 1757 diende het
complex ook als weeshuis en in 1820 kreeg het de huidige sobere neoclassicistische
voorgevel. Het voorm. belastingkantoor (Parade 7) [11] is een drielaags hoekpand,
gebouwd in 1888 naar plannen van A. Voerman in rijke neorenaissance-stijl. Het
voorm. politiebureau (Lohofstraat 12-28) [12] is een drielaags hoekpand in
zakelijk-expressionistische stijl uit 1928. Het bureau Gemeentewerken verzorgde
het ontwerp in samenwerking met H. Huydts. In 1984 is het pand naar plannen van
T. Kleinjans verbouwd tot appartementen.
Het postkantoor (Keulsepoort 1) [13], een sober traditionalistisch vorm gegeven
gebouw uit 1938-'39, is ontworpen door H. Hoekstra. Onder de diverse versieringen
bevinden zich enkele door C.L. Vos vervaardigde voorstellingen van Goltzius,
Mercator en Puteanus.
De voorm. gemeentespaarbank (Prinsenhofstraat 1-5) [14] werd in 1929 gebouwd
naar ontwerp van J.H.J. Kayser in krachtige zakelijk-expressionistische vormen. Het
gebouw is uitgevoerd met strokenvensters en een loggia.
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De Raad van Arbeid (Nassaustraat 36) [15], een statig tweelaags kantoorpand in
wederopbouwvormen, is gebouwd rond 1950 ter plaatse van het in 1944 verwoeste
Arsenaal.
Het Limburgs Museum (Keulsepoort 5) [16] is een L-vormig gebouw met een
licht gebogen, lange hoge vleugel met expositieruimten en een lagere haakse
dienstvleugel. Het werd in 2000 gebouwd naar ontwerp van J. Dekkers van EGM
Architecten. Op de kop van de hoge vleugel bevindt zich een rond gebouwtje dat in
1933 werd gebouwd als benzinestation voor ‘Standard Oil’. De twee haaks op elkaar
staande luifels zijn in 1956 verwijderd en in 2000 herbouwd. Nabij het Limburgs
Museum ligt het Museum Van Bommel Van Dam (Deken van Oppensingel 6) [17]
gebouwd in sober modernistische vormen in 1965 naar plannen van J. van Hest.
Scholen. De voorm. openbare lagere school (Goltziusstraat 21) [18] is een
carrévormig pand in opvallend rijke neorenaissance-stijl. Het werd in 1883 gebouwd
naar ontwerp van Joh. Kayser ten behoeve van de 1ste en 2de openbare school met
tien lokalen rond een gesloten binnenplaats. De aan de voorzijde op de verdieping
gelegen onderwijzerswoning werd in 1901 verbouwd tot de 3de openbare school.
Daarbij verhoogde men de zijvleugels voor vier extra lokalen. Van 1950 tot 1964
diende het gebouw als MTS en van 1967 tot 2000 als Goltziusmuseum. De voorm.
Rijks Hogere Burgerschool (Mgr. Nolensplein 66) [19], bestaande uit twee haakse
vleugels met een ingangspartij op de hoek, werd in 1887-'89 gebouwd in rijke
neogotische vormen naar ontwerp van J. van Lokhorst. In 1914 kwam aan de
Martinusstraat de uitbreiding met een haakse vleugel tot stand. Het gebouw is in
1992 tot appartementen verbouwd. Neorenaissance-details vertoont het eveneens
indrukwekkende drielaagse St.-Thomascollege (Hogeweg 24) [20] uit circa 1905.
Hier tegenaan bouwde men in 1929 naar een zakelijk-expressionistisch ontwerp van
J.H.J. Kayser het Juvenaat Paters Augustijnen (Hogeweg 26) [21]. Een vergelijkbare
stijl hebben de voorm. R.K. lagere school Grote Kerkstraat 38 (circa 1928) [22] en
de voorm.

Venlo, Woonhuis Parade 62-64

Duitse School (Julianastraat 3) [23], gebouwd in 1929-'30 naar ontwerp van J.L.
Grubben. De rond 1950 op een H-vormige plattegrond uitgevoerde R.K. lagere school
Maagdenbergweg 25 is een voorbeeld van een school in wederopbouwstijl. H.
Hertzberger ontwierp in 1997 de openbare basisschool De Koperwiek (Broekhofweg
2), een moderne halschool.
Woonhuizen. Ondanks zware oorlogsschade zijn in Venlo vele middeleeuwse
woonhuizen bewaard gebleven. Ook gaan er achter later verbouwde gevels oudere
constructies schuil. Zo hebben Houtstraat 9-11, Lomstraat 44-46 en Gasthuisstraat

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

2 een oudere kern. Gasthuisstraat 18 bezit nog een 15de-eeuwse kap met
tussenbalkjuk. Het gaat hier om een oorspronkelijk dubbelhuis onder één kap, een
zogeheten breed zaalhuis met doorgaande scheidingsmuur. Deze bouwwijze is het
beste te zien aan de later verbouwde laat-gotische gevel met uitkragende bogen op
gebeeldhouwde koppen van Parade 62-64. Het gaat om een 15de-eeuws huis dat
rond 1552 (d) is verbouwd en vermoedelijk rond 1910 is gepleisterd. Bij het in de
kern 15de-eeuwse huis Markt 17 is de rechterzijde architectonisch onderdeel geworden
van het hoekpand Vleesstraat 2-4. Andere, in opzet 16de-eeuwse, dubbelhuizen zijn
Lomstraat 4 en Stad Venlo (Klaasstraat 62-64). Bij het laatste

Venlo, Huis Schreurs

pand is te zien dat de grote kap iets is teruggelegd en er links (1890) en rechts (1941)
nieuwe gevels zijn voorgezet. Het zogeheten Huis Schreurs (Grote Kerkstraat 17-19)
is het laatste en veruit rijkste voorbeeld van dit bouwtype. De forse in- en
uitgezwenkte gevel uit 1588 wordt geleed door korfboognissen. Deze laat-gotische
vormgeving wordt gecombineerd met vroeg-renaissancistische portretmedaillons en
een dito wapensteen met het alliantiewapen van de families Vogelsanck en Boener.
Het pand werd in 1921-'22 gerestaureerd en ontpleisterd.
Het Romerhuis (Kwartelenmarkt 1) werd vermoedelijk in 1521 gebouwd als een
- oorspronkelijk niet gesplitst - diep huis. De gevel wordt geleed door laat-gotische
korfboognissen, die in de geveltop zijn versierd met gevorkte baksteentraceringen.
De gevelbekroning met trappen en overhoekse pinakels dateert van de restauratie in
1939-'41. De smallere, deels in vakwerk uitgevoerde, achterbouw heeft men na
oorlogsschade gewijzigd herbouwd in 1949-'50. Een door korfbogen gelede gevel
uit het tweede kwart van de 16de eeuw kwam te voorschijn bij de restauratie in 1950
van het pand Ottenheym (Vleesstraat 7-9). Vrijwel alle 17de-eeuwse huizen zijn in
de oorlog verdwenen. Bewaard bleef het dwarse huis Parade 28 met een 16de-eeuwse
kern en een voorgevel uit 1611.
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Vooral vanwege de toen stagnerende stedelijke economie zijn 18de- en 19de-eeuwe
woonhuizen schaars in Venlo. Een van de weinige voorbeelden is Vleesstraat 45 met
een dakkapel in Lodewijk XVI-stijl. Pas na de opheffing van de vestingstatus (1867)
ontstond er weer enige nieuwbouw. De forse vrijstaande villa Beek en Eik
(Stalbergweg 1) werd in 1876 in sober neoclassicistische vormen gebouwd; de
jugendstil-vensteromlijstingen zijn uit circa 1905. Eveneens sober neoclassicistisch
van vorm is Kleine Beekstraat 19-21 (circa 1880). Het gepleisterde drielaags huis
Parade 3 heeft een statige eclectische gevel met pronkrisaliet en segmentvormig
fronton. Kenmerkend voor de periode rond 1880 zijn de gepleisterde herenhuizen
met eclectische vensteromlijstingen voorzien van kuifstukken, zoals Mgr. Nolensplein
2-6, St.-Martinusstraat 62, Vleesstraat 23, 2-4 en - als later voorbeeld - Grote
Kerkstraat 24 (1902). In 1901 ontwierp P. Rassaerts voor H. de Kan de villa Flora
(Wilhelminapark 1) in meer Frans aandoende eclectische vormen. Bijna identiek is
zijn ontwerp voor het herenhuis Spoorstraat 38, gebouwd in 1908 voor T. Berger.
Inwendig heeft dit pand in 1987 naar plannen van J. Coenen een hoge lucide centrale
hal gekregen. Neorenaissance-vormen zijn sterk aanwezig bij de eclectische villa's
Heutzstraat 2 (circa 1900) en Spoorstraat 34 (1906), de laatste naar ontwerp van P.
Rassaerts.
Venlo kent een opvallend groot aantal villa's en herenhuizen in neorenaissance-stijl.
Vroege voorbeelden zijn Kaldenkerkerweg 13-14 (1888) en Roermondsestraat 25-27
(circa 1892). Ook de eerste villa's in het Wilhelminapark zijn in deze stijl gebouwd,
zoals Villa Puteanus (Wilhelminapark 20) en Villa Goltzius (Wilhelminapark 22),
beide opgetrokken in 1893 naar ontwerp van H. Seelen. Met veel details in
geglazuurde sierstenen ontwierp hij ook de neorenaissance-herenhuizen
Kaldenkerkerweg 27-29 (1896), St.-Martinusstraat 17-21 (1899), Roermondsestraat
57 (1902), Grote Kerkstraat 22 (1902) en Parkstraat 8-12 (circa 1910). Architect
Rassaerts ontwierp in deze stijl Straelseweg 7-9 (1901). Bij de woonhuizen
Goltziusstraat 5-9 (1899; ontwerp J. Goree), Goltziusstraat 1 (1900) en
Mercatorstraat 2-8 (circa 1900) ligt de nadruk meer op het materiaalgebruik. Het
dubbele herenhuis Tegelseweg 34-36 (circa 1910) is een goed voorbeeld van late
neorenaissance. In een combinatie van neorenaissance- en chaletstijl-elementen
ontwierp Seelen de villa's Anna (Wilhelminapark 26; 1901) en Kakelhof
(Wilhelminapark 18; 1909). Met de voor hem karakteristieke banden siermetselwerk
en vensteromlijstingen kwamen in jugendstil-vormen de woonhuizen Burg. Van
Rijnsingel 1-2 (1905) en Roermondsestraat 35 (circa 1905) tot stand. Andere
voorbeelden van jugendstil zijn de door Rassaerts ontworpen burgermanshuizen
Heutzstraat 17-23 (1901) en de dubbele villa Villa Maria/Villa Agnes (Wilhelminapark
3-5; 1902). Opvallende jugendstilgevels hebben ook de door J. Baeten vorm gegeven
woonhuizen St.-Martinusstraat 80-88 (1903). Rationalistische details overheersen
bij Markt 25 (circa 1910) en Huize Ginkel (Wilhelminapark 32; 1911). In de statige
classicistische variant van de Nieuw-Historiserende stijl verrezen de villa Avila
(Wilhelminapark 14; 1909) en de door J. Keuller ontworpen villa Marijke
(Wilhelminapark 30; 1910). De naar plannen van H. Rijven in 1910 gebouwde huizen
Burg. Van Rijnsingel 13-15 vertonen ‘Um 1800’-details. Van zijn hand zijn ook de
in 1921 voor gloeilampenfabriek Pope gebouwde middenstandswoningen
Herungerweg 116-130. Voorbeelden van volkswoningbouw met sobere
expressionistische details zijn de arbeiderswoningen Dr. Poelsplein 2-16 en

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

Kaldenkerkerweg 113-159, ontworpen in 1929 door A. Knipschild. Vroege
expressionistische details hebben de door H.W. Valk ontworpen huizen Burg. Van
Rijnsingel 29-33 (1917). Expressionistisch van vorm is Wilhelminapark 24 (1931);
een strakkere variant hiervan is de in 1926 door H. Rijven ontworpen villa
Julianastraat 14. Opvallend zijn verder enkele forse villa's in
zakelijk-expressionistische vormen, zoals Mariahof (Herungerweg 164; 1927), naar
plannen van J.W. Hanrath, Hilverloo (Herungerweg 166; 1927), ontworpen door
M.C. Andriessen, en Herungerweg 168 (1932) door M. Huygen. Ook J.H.J. Kayser
ontwierp in deze stijl. De villa Wilhelminapark 8-10 (1915) is een vroeg voorbeeld,
maar karakteristieker voor zijn werk zijn Wilhelminapark 40 (1926), Lohofstraat 17
(1926), Jan de Verwerstraat 10 (1934) en Tegelseweg 107 (1935). De voor deze stijl
kenmerkende strokenvensters heeft de villa Wilhelminapark 36, gebouwd in 1933
naar plannen van J. Wielders. P. Leusen ontwierp in deze stijl de villa's Deken van
Oppensingel 21 (1932) en Mecklenburgstraat 7-9 (1935). Tevens was hij uitvoerend
architect van de in 1936 door W.M. Dudok ontworpen gepleisterde villa Hertog
Reinoudsingel 156; de enige van de genoemde zakelijk-expressionistische villa's met
een plat dak (restauratie 1999). Interessante voorbeelden van wederopbouw zijn de
rond 1954 door J. van Hest ontworpen drielaags flats in de Frans Halsstraat.
Winkels. Een goed voorbeeld van een stedelijk complex winkels met
bovenwoningen is Gasthuisstraat 26-32, gebouwd in 1889 in neorenaissance-stijl
naar plannen van Joh. Kayser. Vermoedelijk eveneens van zijn hand is de winkel
Vleesstraat 13 (1880). Voorbeelden van winkels op straathoeken met als accent
torenvormige erkers of andere bekroningen zijn Vleesstraat 31 (1899), ontworpen
door J. Keuller, Geldersepoort 23 (circa 1900) en Parade 35 (1905). Ook de door
L.H. Bours in 1901 ontworpen winkel Parade 19 heeft een opvallende bekroning in
de vorm van een dakerker met schilddak, gedekt door Franse Gilardonische
dakpannen. Voorbeelden van winkels met jugendstil-achtige details zijn Parade 25
(1902; ontwerp H. Seelen) en Tegelseweg 10 (1915; A. Holten). Een vroeg ontwerp
van J.H.J. Kayser is het in 1919 gebouwde voorm. winkelhuis Bervoets, nu ‘Bedaux’
(Peperstraat 6) met expressionistische details en een hoekaccent in de vorm van een
koepeltje. Eveneens expressionistisch is het in 1930 naar plannen van O. Leeuw
gebouwde warenhuis Vroom & Dreesmann (Vleesstraat 34-42). Het woon- en
winkelcomplex
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Venlo, Metropolecomplex

Parade 92 kwam in 1939-'40 tot stand naar ontwerp van B. Hendrix, die ook de
naastgelegen poort naar de tuin van het klooster Mariaweide ontwierp. In
wederopbouwvormen uitgevoerd is het woon- en winkelcomplex St.-Jorisstraat 1-37
(circa 1950). Horeca. Aan enkele uitvalswegen liggen vroegere herbergen, zoals
Huize St.-Urbanus (St.-Urbanusweg 48). Dit in de 19de eeuw verhoogde, gepleisterde
pand met de jaartalankers ‘1711’ diende tevens als gildehuis van het Akkermansgilde.
De Gelderse Postwagen (Herungerweg 170) is een brede eenlaags herberg met
topgevel, herbouwd in 1754 en gerestaureerd in 1971. Het gepleisterde pand
Kaldenkerkerweg 239 werd in 1873 als brouwerij gebouwd en in 1904 herbouwd.
In de stad verrees in 1902 naar ontwerp van P. Rassaerts voor J. Jentjes het
Metropolecomplex (Straelseweg 1-5) [24]. Dit in rijke jugendstil-vormen gebouwde
complex bood plaats aan woningen, winkels, restaurant en concertzaal. Rassaerts'
hand is ook bespeurbaar in Café Nationaal (Parade 54) uit circa 1905. Uit diezelfde
tijd dateert ook Café Central (Markt 16). Huize St. Jan (Keullerstraat 1) [25] werd
in 1927 gebouwd in opdracht van de ‘Vereniging tot Exploitatie van een Alcoholvrij
Lokaal’ naar ontwerp van J.H.J. Kayser.
Bioscopen. Het Citytheater (Vleesstraat 36-38) [26] werd in 1939 gebouwd in
zakelijk-expressionistische vormen naar plannen van P. Leusen. De rond 1950
gemoderniseerde bioscoop Scala (Steenstraat 1) [27] werd rond 1920 ingericht in
een 19de-eeuws woonhuis.
De Nedinsco-fabriek (Molensingel 17) [28] werd in 1921 gesticht als Nederlandse
Instrumenten Compagnie, een dochteronderneming van de Carl Zeiss uit Jena. Met
deze vestiging beoogde men de beperkingen van de wapenproductie in Duitsland na
de Eerste Wereldoorlog te kunnen omzeilen. In 1921-'23 verrezen de eerste gebouwen
in functionalistische stijl aan de Molensingel. De Duitse architect H. Schlag ontwierp
de machinehal en de acht bouwlagen hoge assemblagetoren. Met H. Seelen als
opzichter werd het werk in 1929-'30 in gewapend beton uitgevoerd door de firma
Dyckerhoff & Widmann AG uit Düsseldorf. In dit gebouw werden onder meer
duikbootperiscopen voor de Duitse Kriegsmarine gemaakt. Het poortgebouw (1930)
werd ontworpen door P. van Soest.
Overige bedrijfsgebouwen. Ten behoeve van de fietsenfabriek ‘Valuas’ werd in
1909 de drielaags woning annex werkplaats Straelseweg 19-21 [29] gebouwd naar
ontwerp van P.L. Leusden. De voorm. beeldenfabriek ‘St. Joseph’ (Emmastraat
84-86) uit 1916 heeft eenzelfde karakter. Uit 1907 dateert het voorm. fabrieksgebouw
Molensingel 15 [30] met een aardige op jugendstil-vormen geïnspireerde gevel in
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gele baksteen. Van het voorm. gemeentelijk slachthuis (Kerkhofweg 5) is een
torenvormig bouwdeel met traptoren bewaard gebleven. Het in rationalistische vormen
door H. Rijven ontworpen gebouw uit 1913 werd in 1991 gesloten. Van het voorm.
gebouw van de Venlose Veiling Vereeniging (Rodestraat 5-9) [31], opgetrokken in
1928-'29 naar een krachtig zakelijk-expressionistisch ontwerp van J. Grubben, is een
deel van de voorgevel bewaard gebleven. In wederopbouwvormen uitgevoerd is het
Enfacomplex (Krekelveldstraat 27), gebouwd in 1947 naar plannen van J. van Hest.
Het rijzige in vergelijkbare stijl uitgevoerde voorm. kantoorgebouw Straelseweg 2
[32] (circa 1950) is nu in gebruik als kappersacademie. Modernistisch is het eerste
gebouw uit 1963 van Océ- Van der Grinten (St.-Urbanusweg 43) naar ontwerp van
G.J. van der Grinten. Het is door een loopbrug verbonden met een in 1976 door L.
de Keijser van Environmental Design ontworpen structuralistisch kantoorgebouw.
Het voorm. waterpompstation (Zwarteweg 2) van de gemeente Venlo werd in
1888 gebouwd in neorenaissance-stijl naar ontwerp van J.C. van Wijk en C.W.
Hoogendijk in opdracht van de Waterleiding Exploitatie Maatschappij uit Rotterdam.
De bijbehorende dienstwoningen hebben sierspanten in chaletstijl.
Het station (Stationsplein 1) [33] is een langgerekt gebouw met licht omhooglopend
en overstekend dak, gebouwd in 1958 naar ontwerp van K. van der Gaast. De terzijde
staande, opengewerkte toren is voorzien van een stationsklok.
Gedenktekens. Het bronzen H. Hartbeeld ‘Regi Suocires’ (bij Keulsepoort 1)
werd in 1920 gemaakt door A. Falise. Op het Dr. Poelsplein staat een beeldengroep
van de Heilige Familie (1931), met twee plaquettes ter ere van Dr. Poels en Dr.
Derckx, en op het Mgr. Nolensplein staat een beeld van Mgr. Nolens (1951). Beide
zijn ontworpen door C.L. Vos. Het bronzen
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beeld van Henri Belletable (bij Belletablestraat 19) werd in 1938 gemaakt door P.
Verdonk.
Parken. Ter plaatse van het in 1730-'31 aangelegde Fort Ginkel, dat in 1882 in
handen van de stedelijke overheid kwam, ontstond het Wilhelminapark. Op initiatief
van stadsarchitect Joh. Kayser ontwierp tuinarchitect P.L. Rosseels een cirkelvormig
park in landschapsstijl. Pas na de oprichting van de ‘Puteaunuspark-vereeniging’ in
1892 maakte men een aarzelend begin met de bouw van de omringende villa's. In
de sleutelgatvormige vijver werd in 1921 een door M. de Klerk in expressionistische
stijl ontworpen fontein aangelegd, met sculpturen van Hildo Krop. Het Julianapark
(Burg. Van Rijnsingel), aangelegd in 1946 op het voormalige rangeerterrein van de
opgeheven spoorlijn naar Wesel, heeft in 2000 een renovatie ondergaan.
Begraafplaatsen. De in 1819 gestichte Oude Alg. begraafplaats (Kerkhofweg
ong.) had afzonderlijke afdelingen voor verschillende geloofsgemeenschappen
(katholiek, protestant en joods). Aan de noordzijde werd in 1820 de afzonderlijk
ommuurde Oude Isr. afdeling (Broekhofpad ong.) aangelegd. In 1866-'67 werd de
begraafplaats uitgebreid en vervolgens kwam in 1870 aan de zuidzijde de ommuurde
Nieuwe Isr. afdeling tot stand. De in 1910 gesloten begraafplaats werd eind 20ste
eeuw, op de joodse afdelingen na, geruimd en vormt sindsdien een onderdeel van
het Beatrixpark. Bewaard bleef de obelisk op postament voor P.J.J.H. Berger (†
1891). Na 1910 heeft men diverse graftekens van de oude begraafplaats naar de in
1903 gestichte Nieuwe Alg. begraafplaats (Wijlrehofweg 15-17) overgebracht. De
belangrijkste daarvan staan langs de hoofdassen, waaronder de neogotische graftekens
van H. Goossens († 1874), A.C. Receveur († 1888) en G.H. Rieter († 1907). Andere
interessante graftekens zijn die voor M.W.H. van Oeyen († 1908) en C.H. Custers
(† 1914). De bronzen beelden van het grafmonument voor J.M.P. Collin († 1914)
werden gemaakt door G. Koppen. Terracotta decoraties heeft het monument voor de
te Venlo overleden Belgische soldaten uit 1914-'18. Ook bevindt zich hier het graf
van architect J.H.J. Kayser († 1963). Het voorgebouw met dienstwoning en
kantoorgedeelte dateert uit 1957.
Landhuizen. Aan de rand van de huidige buitenwijken van Venlo bevinden zich
enkele grote huizen, die voorheen in de ‘bantuin’ buiten de vesting Venlo lagen. Het
oorspronkelijk omgrachte huis Stalberg (Stalbergweg 268) werd in 1389 gesticht
door Gerard van Stalbergen. Het huidige onderkelderde, tweebeukige eenlaags huis
is - mogelijk met behoud van enkele oudere resten - herbouwd tussen 1610 en 1630.
Waarschijnlijk in de 19de eeuw is het huis bepleisterd. De bebouwing van de
voorburcht is rond 1908 verdwenen. De oudste vermelding van het oorspronkelijk
omgrachte huis Lovendaal (Lovendaalseweg 11-13) dateert uit 1486. Het huidige
gepleisterde tweelaags huis met dakruiter stamt echter uit de 18de eeuw. De tegenover
liggende L-vormige nederhof heeft men rond 1880 gepleisterd. De Arenborg
(Arenborgweg 77) is een herenhuis met nederhof op U-vormige plattegrond. De
vroeg-17de-eeuwse hoofdveugel bevat een rond 1904 verhoogd poortpaviljoen. De
oostvleugel is laat-17de-eeuws, de westvleugel draagt de datering ‘1835’. Het in
1821 voor J.G.H. Heutz gebouwde gepleisterde landhuis De Koel (Koelderstraat
19-21) - oorspronkelijk ‘Werklust’ geheten - heeft een middenrisaliet met fronton.
Het op zuilen rustende balkon aan de voorzijde werd rond 1900 toegevoegd.
Boerderijen. Rondom Venlo liggen enkele grote boerderijen. De
hallenhuisboerderij Gasthuishof (Ulingshofweg ong.) heeft een woongedeelte
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gedateerd ‘1645’ en een 18de-eeuwse schuur. Het nabijgelegen jachthuis is voorzien
van de jaartalankers ‘1771’. Hoeve Genraai (Genrayweg 49) is een 18de-eeuwse
gesloten hoeve met op de gevel het jaartal ‘1725’. In een schuurmuur heeft men een
15de-eeuws hardstenen ‘kindskruis’ ingemetseld.
De O.L.-Vrouwekapel van Genooi (Genooyerweg 58), gelegen ten noorden van
Venlo, is een driezijdige kapel met drielobbige kooromgang en een dwarse tweelaags
voorbouw. De kapel werd in 1631 gebouwd ter herinnering

Venlo, Verkeerstoren

aan het hier in 1418 gestichte en in 1582 verwoeste klooster Mariëndal. De vorm en
de afmetingen waren gebaseerd op de ‘Santa casa’ te Loreto (I). De voorbouw werd
in 1757 toegevoegd en in 1846 verhoogd. De kooromgang is een toevoeging uit 1916
naar ontwerp van P.J.H. Cuypers. De kapel staat naast het uit 1609 stammende
Genooierhof (Genooyerweg 75). Deze in 1787 geheel vernieuwde hoeve heeft een
vrijstaande schuur uit 1846. Tegen de westzijde van het oude woongedeelte was al
in 1836 een missiekruis geplaatst, waar omheen in 1846 een halfronde missiekapel
werd gebouwd. Tot de inventaris van deze kapellen behoren twee crucifixen (1500
en begin 17de eeuw), een beeld van O.L. Vrouwe van Genooi (begin 17de eeuw),
een hardstenen grafzerk voor Agnes van Huyn van Amstenraedt († 1641) en een
altaarretabel in Lodewijk XV-stijl (18de eeuw).
Het herstellingsoord ‘Mutsaersoord’ (Schaapsdijkweg 56), gelegen ten oosten
van Venlo, werd in 1928 gesticht voor psychiatrische patiënten. Het H-vormige
hoofdgebouw uit 1929-'30 is een goed voorbeeld van de zakelijk-expressionistische
bouwstijl van J.H.J. Kayser. In het achterliggende park ligt het in 1935 door Kayser
ontworpen achtzijdige mausoleum voor Mgr. Mutsaers.
De commandobunker en verkeerstoren (Postweg 1), gelegen ten oosten van
Venlo, behoorden bij het in
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1940-'41 op het plateau van Venlo aangelegde militaire Duitse vliegveld ‘Fliegerhorst
Herungen’. De in gewapend beton uitgevoerde verkeerstoren had oorspronkelijk een
glazen koepel.

Venray
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen als een ontginning temidden van vennen (rade).
Volgens de legende van St. Oda gaat de stichting terug tot de 8ste eeuw; de oudste
vermelding van Venray stamt evenwel uit 1220. In 1422 werd hier het klooster
Jeruzalem gesticht. Na de verwoesting van het dorp in 1508 ontwikkelde Venray
zich tot een pleisterplaats en kreeg het een langgerekte vorm langs de weg van Cuijk
naar Venlo. De franciscanen vestigden zich in 1647 in het dorp en stichtten er in
1651 een Latijnse School. Venray maakte vanaf 1648 deel uit van Spaans Gelre en
werd in 1673 een zelfstandige heerlijkheid. Het oude marktrecht werd in 1699 hersteld.
In 1713 kwam Venray onder Pruisisch bestuur en in 1815 werd het bij Nederland
gevoegd.
Het in 1802 opgeheven klooster Jeruzalem werd in 1832 heringericht als
ursulinenklooster en pensionaat. Er vestigden zich andere kloosters en twee
psychiatrische ziekenhuizen. Via een in 1872 aangelegde grintweg kon het bij Oostrum
in 1883 geopende station aan de lijn Venlo-Nijmegen worden bereikt. Venray
ontwikkelde zich tot de belangrijkste plaats van de Noordelijke Peel. Het dorp leed
veel schade door een tankslag die hier in oktober 1944 werd uitgevochten. Na de
Tweede Wereldoorlog volgde herstel en ontstond een ring van uitbreidingswijken
rondom de oude dorpskern, later gevolgd door uitbreidingen aan de westzijde
(Brukske).
De R.K. St.-Petrus Bandenkerk (Grote Markt 24) is een monumentale driebeukige
pseudobasiliek met driezijdig gesloten koor, veelhoekige sacristie, zuidportaal en
een forse toren van twee geledingen met ingesnoerde naaldspits. Tegen een
13de-eeuwse voorganger werd in 1401 begonnen met de bouw van een toren. Vanaf
1450 verrees de - waarschijnlijk volgens één plan gebouwde - forse laat-gotische
kerk, die

Venray, R.K. St.-Petrus Bandenkerk

vanwege zijn afmetingen de bijnaam ‘kathedraal van de Peel’ kreeg. Het laat-gotisch
zuidportaal stamt uit 1521. De kerk onderging restauraties in 1837 en in 1867-'74
(P.J.H. Cuypers). In 1944 werd de toren opgeblazen en leed de kerk grote schade.
Men herstelde de kerk in 1947-'48, de herbouw van de toren volgde in 1961-'62 in
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licht gewijzigde vorm naar plannen van J.H.J. Kayser. In de toren hangen klokken
uit 1475 (Jacob Clockgeter) en 1744 (Jean Petit), en een nieuwe beiaard (1991-'93).
De laatste kerkrestauratie is uitgevoerd in 1987. Het door kruisribgewelven gedekte
interieur geeft de indruk van een hallenkerk. De kerk bezit een belangwekkende
reeks heiligenbeelden uit circa 1500, vermoedelijk merendeels Nederrijns werk,
waaronder een calvariegroep, een Marianum (circa 1470-'80) en een groot Petrusbeeld
(circa 1515; atelier Hendrik Douverman). Ook zijn er enkele rond 1485 in het atelier
van meester Arnt van Kalkar gemaakte heiligenbeelden, waaronder die van St. Oda,
en tegen de pijlers enkele 16de-eeuwse apostelbeelden. Tot de inventaris behoren
verder een bijzondere laat-gotische geelkoperen koorlezenaar (circa 1500), een
hardstenen doopvont in vroege renaissance-stijl (circa 1565), een barokke preekstoel
(1679), twee barokke tochtportalen (1686 en 1692) en uit het atelier Peeters-Divoort
neobarokke biechtstoelen (1845). De koorramen zijn gemaakt door D. Wildschut
(1961).
Rondom de kerk bevinden zich enkele uit de kerk afkomstige grafzerken
(15de-18de eeuw) en acht grafkruisen (17de-19de eeuw). De kapelanie (Raadhuisstraat
18) dateert uit circa 1890, de pastorie (Kerkpad 1) uit circa 1931.
Het psychiatrisch ziekenhuis St. Servatius (Stationsweg 46) - nu onderdeel van
het ‘Vincent van Gogh Instituut’ - werd in 1905-'07 gebouwd in opdracht van de
Broeders van Liefde uit Gent als krankzinnigeninstituut voor mannelijke patiënten.
De gebouwen zijn ontworpen door de Belgische architect H. Vandeplas. Centraal
geplaatst is de met neoromaanse details uitgevoerde gestichtskerk met dwarsschip
en dakruiter. Op het terrein staan enkele interessante gestichtsgebouwen, waaronder
paviljoen G met rondbogen en twee hoektorens met neobarokke bekroningen. De
dokterswoning (Stationsweg 65) uit 1905 vertoont hetzelfde materiaalgebruik. Rond
1920 zijn enkele gebouwen toegevoegd. Het hoofdgebouw is in 1945 afgebrand; het
nieuwe dateert uit 1958.
Het psychiatrisch ziekenhuis St. Anna (Noordsingel 39) kwam in 1908-'11 tot
stand in opdracht van de Zusters van Liefde uit Gent als krankzinnigeninstituut voor
vrouwelijke patiënten. De door de Belgische architect J. Haché ontworpen gebouwen
liggen in een landschappelijke tuinaanleg. Het forse hoofdgebouw is uitgevoerd in
een combinatie van neorenaissance- en chaletstijl

Venray, Psychiatrisch ziekenhuis St. Anna
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Venray, R.K. kerk O.L. Vrouwe van Zeven Smarten, plattegrond kloostercomplex uit 1926 (in zwart
het oude klooster)

en heeft midden- en hoekrisalieten met sierspanten. Aan de achterzijde haaks
aangebouwd is de gestichtskapel. Aan de voorzijde staan enkele in dezelfde stijl als
het hoofdgebouw rijk vorm gegeven dokterswoningen (St.-Annalaan 1-4) en een
portierswoning (Dr. Kortmannweg 1) uit circa 1908. De op het achterliggende terrein
gelegen gebouwen dateren veelal van na circa 1920.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe van Zeven Smarten of ‘Paterskerk’ (Leunseweg 3)
is een brede eenbeukige kerk met rond gesloten koor en dakruiter. Het in 1661 hier
gebouwde franciscanerklooster met openbare kerk werd in 1802 gesloten, maar in
1844 heringericht. In 1925 brandde dat complex geheel af, waarna in 1926 naar
plannen van J.H.J. Kayser in sobere traditionalistische stijl een nieuw en groter
complex met de huidige kerk verrees. Het wijdse kerkinterieur bevat naast altaren,
koorgestoelte en preekstoel uit de bouwtijd enkele 17de-eeuwse grafzerken. Na de
sluiting van het klooster in 1967 zijn de kloostergebouwen verbouwd.
Het St.-Jozefklooster (Eindstraat 18-44) is een fors drielaags gebouw uit 1880,
opgericht als klooster annex tehuis voor de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid.
In 1892 verrees een tweede vleugel en in 1905 volgde de kapel met koor en
zijkapellen, uitgevoerd met neogotische en neoromaanse elementen naar plannen
van J. van Groenendaal. Kort na 1990 is het complex tot wooneenheden verbouwd.
Het klooster St. Oda (Merseloseweg 121) werd rond 1950 gebouwd in verzorgde
wederopbouwstijl voor de ursulinen van de Romeinse Unie.
De R.K. Christus Koning ‘Vredeskerk’ (Whistlerstraat 1) is een moderne lage
en brede kerk met rond gesloten koor en vrijstaande betonnen klokkentoren, gebouwd
in 1963-'64 naar plannen van Th. Boosten.
De voorm. Latijnse School (Grote Markt 23), ook wel ‘De Boog’ genoemd, is
een tweelaags gepleisterd pand met poortdoorgang naar het kerkterrein. De school
werd in 1651 gesticht en in 1810 gesloten. Het huidige uiterlijk van het gebouw
dateert van circa 1870.
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Raadhuizen. Het voorm. raadhuis Grote Markt 1 is een fors drielaags gebouw uit
1884, uitgevoerd in neorenaissance-stijl met neogotische details
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Venray, Latijnse school

naar ontwerp van Joh. Kayser. Het middendeel met bordes wordt geflankeerd door
twee trapgevels met pinakels. Het gebouw huisvest nu een muziekschool. Het huidige
raadhuis, Raadhuisstraat 1, is gevestigd in het voorm. ursulinenklooster. Het oude,
in 1832 heringerichte complex kreeg in 1888-'89 een pensionaat naar plannen van
P.J.H. Cuypers en in 1898 een slotvleugel. In 1944 werd het klooster grotendeels
verwoest, waarna enkele resten werden opgenomen in de herbouw in 1948 naar
plannen van J. Wielders. Na de sluiting van het klooster in 1973 volgde in 1978-'79
de ombouw tot raadhuis naar plannen van C. Colsen, waarbij in de voorm. kapel een
ontvangstruimte en raadzaal werd ingericht.
De voorm. landbouwhuishoudschool (Eindstraat 6a) is een tweelaags pand uit
1930-'31, ontworpen in zakelijk-expressionistische vormen door J. Wielders.
Het postkantoor (Paterstraat 1) is een L-vormig pand met torengedeelte op de
hoek, gebouwd in 1951 in traditionalistische vormen.
De voorm. marechausseekazerne (Langstraat 63-71) dateert uit 1922 en is een
fors gebouw met uitspringend middendeel en expressionistische details.
Woonhuizen. Van het sober uitgevoerde en gedeeltelijk gepleisterde woonhuis
Hoenderstraat 8 is de voorgevel gedateerd ‘1723’ en de zijgevel ‘1743’. Een
gepleisterde voorgevel met eclectische details heeft het herenhuis Raadhuisstraat 2;
het geboortehuis

Venray, Raadhuis Grote Markt 1

van mgr. H.A. Poels. Het rond 1850 gebouwde huis is in 1904 verbouwd. Eclectische
details toont ook het woon- en winkelpand Grotestraat 16-26 (circa 1870).
Neoclassicistisch van vorm, maar met wenkbrauwen boven de vensters, is het door
P.J.H. Cuypers in 1860 ontworpen herenhuis Eindstraat 8. Een vergelijkbare
hoofdvorm bezitten Paterslaan 2 en Paterslaan 35, beide uit circa 1880. Eveneens
neoclassicistisch is Stationsweg 22 (circa 1890). Neorenaissance-vormen hebben het
woon- en winkelpand Grotestraat 4-5 en de herenhuizen Patersstraat 15-17 en
Stationsweg 10-12 (alle circa 1890). De topgevel van Hoenderstraat 10 (circa 1890)
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gaat terug op 17de-eeuwse gezwenkte gevels. Expressionistische details bezitten
Stationsweg 27 (circa 1930) en Hensiusstraat 98 (1934), de laatste naar plannen van
P. van Bergen. Zakelijker expressionistisch van vorm zijn de door A. Martens
ontworpen villa's Sonnevanck (Stationsweg 43) uit 1926 en Stationsweg 33 uit 1930.
Traditionalistisch vorm gegeven door B. Hendrix is 't Stepke (Oostsingel 14) uit
1940. Voorbeelden van wederopbouwarchitectuur zijn het woonhuis Prins
Hendrikstraat 12 (1952), naar ontwerp van J. Colsen, en de door C. de Vries
ontworpen dubbele woonhuizen aan de Kolkweg (1957).
Het hotel ‘De Zwaan’ (Grote Markt 2) wordt al in de 17de eeuw vermeld en is in
1753 verbouwd. Het heeft een bovenlicht in Lodewijk XVI-stijl. De bepleistering
en eclectische geveldetails dateren van de ophoging in 1872 voor J.W. Poels.
De boerderij ‘Bij de Wever’ (In de Wieën 8) is een laat-18de-eeuwse, gedeeltelijk
met riet gedekte hallenhuisboerderij met wolfdak.
De windmolen ‘Sint Petrus’ of ‘Gitzelsmolen’ (Sportlaan 10) is een bergmolen
met ronde stenen romp en een met dakleer beklede kap. Deze in 1855-'56 als
korenmolen gebouwde molen is in 1963-'64 voor het laatst gerestaureerd.
Bedrijfsgebouwen. De voorm. brouwerij ‘De Gouden Leeuw’ (Leeuwstraat 2)
is een sober tweelaags gebouw uit 1878 met vensters in nissen. In 1990 is het tot
kantoor verbouwd. Van na de oorlog dateren enkele bedrijfspanden naar plannen
van C. de Vries in een luchtige wederopbouwarchitectuur - vaak met iets opgelichte
kap -, te weten: de fabriek Muvero (Stationsweg 120; 1950), het bedrijfsgebouw
Inalfa

Venray, Woonhuis Raadhuisstraat 2
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(Maasheseweg 83; 1954) en de voorm. textielfabriek (Merseloseweg 61; 1956). De
laatste is verbouwd tot openbare bibliotheek.
Het trafohuisje (tegenover Merseloseweg 121) is een blokvormig gebouwtje uit
1934 met plat dak en een klein verhoogd deel.
Het autobusstation (Prins Bernhardstraat 5), een combinatie van kantoor, overdekte
bushalte en busgarage, is in 1960 gebouwd in wederopbouwstijl naar plannen van
P.W. Lerou.
Het St.-Odapark (bij Merseloseweg 115) is in 1899 ingericht in opdracht van de
zusters ursulinen. Het door hen in 1901 gestichte theehuis met grote rondboogvensters
is later gerestaureerd (1993) en uitgebreid (1999). Het park is sinds 1981 in handen
van de gemeente. Het beeld van St. Oda (circa 1900; J.H. Oor & Zn.) is opgenomen
in een modern beeldenpark.
De Britse oorlogsbegraafplaats

Venray, Autobusstation

(Hoenderstraat ong.), met poortgebouw annex memoriekapel en ‘Cross of Sacrifice’,
is rond 1950 aangelegd, waarschijnlijk naar plannen van Ph. Hepworth.
De R.K. kapel van St. Hubertus en St. Antonius Abt te Veltum (Hoebertweg
31), aan de zuidrand van Venray, is een driezijdig gesloten kapel met een hoger
schipdeel en dakruiter. De kapel werd gesticht in 1625, het schipdeel met tuitgevels
stamt uit 1681. Het interieur wordt gedekt door een gestuukt tongewelf (circa 1900)
en bevat een 16de-eeuwse lavaboketel en enkele overwegend vroeg-17de-eeuwse
heiligenbeelden.
Wegkapellen. De St.-Odakapel (bij Hoenderstraat 97) is een gepleisterde vierkante
wegkapel met gezwenkte gevels uit het begin van de 18de eeuw (gerestaureerd 1982).
Vergelijkbaar, maar ongepleisterd is de St.-Antoniuskapel (St.-Antoniusveldweg
ong.) uit 1722.
Smakt. Dit gehucht ten noordoosten van Venray was een bedevaartplaats voor
gelovigen uit het Land van Cuijk (NB). Even ten zuiden van de grens verrees in 1699
de R.K. St.-Jozefkapel (St.-Jozeflaan 58), een driezijdig gesloten kapel met dakruiter
en gezwenkte gevel. In 1864 heeft men de kapel verlengd. In de dakruiter hangt een
klokje uit 1700. Tot de inventaris behoren een altaar met barokke retabel en een
crucifix (beide circa 1700), en twee paar kerkbanken en drie heiligenbeelden (alle
begin 18de eeuw). Boven het altaar, en in een wapensteen in de zijgevel, bevinden
zich de wapens van de stichters: Jan Albert Bouwens van der Boije en Maria
Antoinetta Raba van Gelder. De in 1886 naast de kapel gebouwde kerk heeft in 1968
plaatsgemaakt voor de huidige R.K. St.-Jozefkerk (St.-Jozeflaan 56), een vierkante
kerk onder kruisende zadeldaken.

Vijlen
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(gemeente Vaals)

Vijlen, R.K. St.-Martinuskerk (1982)

Vijlen, Panhuis

Dorp, ontstaan in de late middeleeuwen op het plateau van Vijlen. De hoog gelegen
parochiekerk lag aanvankelijk in het vrije veld tussen enkele kleine gehuchten.
De R.K. St.-Martinuskerk (Vijlenberg 72) is een driebeukige kerk met vijfzijdig
gesloten koor en een toren van drie geledingen met ingesnoerde spits. Deze
neogotische kerk verrees in 1859-'61 naar ontwerp van C. Weber ter vervanging van
een romaanse kerk. De toren kwam in 1872 gereed. De kerk is in 1975-'77 en 2001
gerestaureerd.
Het interieur wordt gedekt door gestukadoorde houten kruisribgewelven. Tot
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de inventaris behoren een biechtstoel (1843), altaren en een preekstoel (1868), een
triomfkruis (1926) en kruiswegstaties, en een drieluik vervaardigd door Ch. Eyck
(circa 1975).
Het voorm. panhuis (Vijlenstraat 57), waar de schepenbank van Vijlen haar
zittingen hield, werd gebouwd in de 17de eeuw. De bijbehorende vakwerkschuur
dateert uit de 18de eeuw.
Woonhuizen. Het 17de-eeuwse huis Groenenweg 20 heeft boven een gedeeltelijk
in mergelsteen uitgevoerde onderbouw twee verdiepingen in vakwerk. Groenenweg
18 is een tot woonhuis verbouwde dwarsdeelschuur met verdieping. Op de
bovendorpel van de oude deeldeuren staat het jaartal ‘1727’. Andere 18de-eeuwse
voorbeelden van vakwerkpanden zijn Vijlenstraat 49 en Vijlenstraat 18 (1730,
gerestaureerd 1985). De voorm. kapelanie Vijlenberg 123 is een vakwerkpand met
een jongere, bakstenen voorgevel (1839). Het dubbele vakwerkpand Groenenweg
12-16 is gedateerd ‘1744’. De topgevel is in baksteen vernieuwd. Ook Vijlenberg
131, samengesteld uit drie bouwdelen, heeft in de 19de en 20ste eeuw aangebrachte
bakstenen topgevels. Vijlenstraat 53, is een bakstenen herenhuis uit 1834
(jaartalankers). De vensters op de begane grond hebben een hardstenen omlijsting.
Vijlenberg 6 is een eclectisch gedetailleerd, deels gepleisterd herenhuis met balkon,
gebouwd in 1904.
Boerderijen. De herenhoeve Munnikshof (Vijlenstraat 51), voormalige zetel van
de heerlijkheid Vijlen, is een van oorsprong 17de-eeuws bakstenen gebouw met
verdieping en in het midden een uitbouw. De vensters zijn vernieuwd. In de gevel
van de grotendeels moderne schuur is een wapensteen uit 1643 ingemetseld van
Henrica Raitz von Frentz, abdis van Burtscheid. De boerderijen Hopschet 6 en
Hopschet 16-18 zijn van oorsprong mogelijk 17de-eeuwse vakwerkpanden. Het
laatstgenoemde heeft een lage verdieping met een geschoord dakoverstek.
Harles. Dit gehucht ten zuidoosten van Vijlen is ontstaan in de vroege
middeleeuwen. De gesloten hoeve De Hof (Harles 22) dateert blijkens de jaartalankers
uit 1738. De poort wordt geflankeerd door met beeldnissen bekroonde pilasters en
heeft een sluitsteen met het jaartal ‘1739’. Het bakstenen woongedeelte van Hoeve
De Ploum (Harles 1-2) dateert uit 1842. Rechts sluit een ouder vakwerkgedeelte aan.
Verder zijn er een vrijstaande, grotendeels in vakwerk opgetrokken schuur (1783)
en een in vakwerk uitgevoerd bakhuis. Voorbeelden van 18de-eeuwse vakwerkpanden
zijn verder het boerenhuis Harles 4, met geschoord dakoverstek, en de tweelaagse
hoeven Harles 12 en Harles 15. Uit de 19de eeuw dateren het vakwerkhuis Harles
18 en de gesloten hoeve Harles 3 (1841) met grote inrijpoort.
Rott. Dit gehucht ten westen van Vijlen bestaat voornamelijk uit 18de-eeuwse
vakwerkpanden, zoals de hoeve Rott 14. Vakwerkpanden met een lage verdieping
zijn het diepe huis Rott 36, met een los bakhuis met uitgebouwde ovenruimte, het
dwarse pand Rott 46, met geschoord dakoverstek, en Rott 48, met vakwerkschuur.
Camerig. Dit gehucht ten zuidwesten van Vijlen is in de middeleeuwen ontstaan
als ontginningsnederzetting in bebost gebied (Vijlenerbos). Het behoorde samen met
Cottessen al sinds de 14de eeuw tot de heerlijkheid Vijlen. De open lintbebouwing
bestaat voor een belangrijk deel uit vakwerkhuizen. De herenhoeve Winneberg
(Camerig 22) is van oorsprong mogelijk middeleeuws. Camerig 4-5 is een
vakwerkhoeve met open binnenplaats. De ingang van nr. 4 draagt het jaartal ‘1613’
en heeft een bespijkerde deur. Camerig 1-2 is een vakwerkhoeve met gebouwen aan
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weerszijden van een langwerpige hof. Het van oorsprong 17de-eeuwse
woonhuisgedeelte is later vergroot. De topgevel in kolenzandsteen draagt de
jaartalankers ‘1749’. Het bedrijfsgedeelte dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw.
Camerig 3 is een 18de-eeuws, deels onderkelderd, dwars vakwerkpand. De voorgevel
en de zuidelijke kopgevel zijn in baksteen vernieuwd. De vakwerkhoeve Camerig 6
bestaat uit een evenwijdig naast elkaar gelegen woongedeelte en schuur. De deurkalf
van de schuur is voorzien van het jaartal ‘1762’. Andere voorbeelden van 18de- en
19de-eeuwse huizen zijn Camerig 7-9, waarvan nr. 9 in baksteen is uitgevoerd, en
iets daarachter, Camerig 10-11.
Cottessen. Dit gehucht ten zuidwesten van Vijlen is een middeleeuwse
ontginningsnederzetting. Als basis voor de ontginning diende mogelijk de Hoeve
Bellet (Cottessen 10-11). Deze in kolenzandsteen opgetrokken gesloten hoeve dateert
in de huidige vorm uit de 18de eeuw. Boven de door pilasters geflankeerde inrijpoort
bevindt zich een wapensteen uit 1732 van Anna Carolina Margaretha de Renesse
van Elderen, abdis van Burtscheid. Het bakhuis is gedateerd ‘1743’. De hoeve is in
de 19de eeuw en rond 1930 en 1940 ingrijpend gewijzigd. Van de vakwerkhoeve
Cottessen 5 werd het woonhuisgedeelte eind 16de of begin 17de eeuw gebouwd en
nadien aan weerszijden vergroot. Het oudste gedeelte is aan de binnenplaatszijde
herkenbaar aan de grote Andreaskruizen in het vakwerk. De L-vormige schuur met
dwarsdeel dateert uit de 18de eeuw. Voorbeelden van 18de-eeuwse boerderijen met
losse gebouwen rond een open binnenplaats zijn Cottessen 1, 2 en 6 en Cottessen
12-13. Cottessen 8 is een 18de-eeuwse L-vormige vakwerkhoeve met vernieuwde
voorgevel. De boerderij Cottessen 9 dateert uit de 19de eeuw.

Vlodrop
(gemeente Roerdalen)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen en voor het eerst genoemd in 943. Het behoorde
vanaf 1277 tot het gebied van de hertog van Gelre. De oorspronkelijke dorpskerk is
in de late middeleeuwen vervangen door een noordelijker - richting het kasteel
Steenhuis - gelegen kerk. Hier vormde zich de dorpskern. Op flinke afstand ten
noordoosten van Vlodrop, bij de Duitse grens, ontstond in 1879 aan de IJzeren Rijn
het station Vlodrop. In het daar gevormde buurtschap Vlodrop-Station verrees in
1905-'09 het College St. Ludwig.
De R.K. St.-Martinuskerk (Kerkstraat 1) is een neoromaanse driebeukige
basilicale kerk met ronde koorsluiting en een westtoren met tentdak, gebouwd in
1929-'30 naar plannen van C.J.H. Franssen. Opvallend zijn de
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Vlodrop, Kasteel Steenhuis

dwars geplaatste uitbouwen van de zijbeuken met aparte topgevels en het rondom
aangebrachte boogfries met gepleisterde boogvelden. De kerk verving een nabij
gelegen parochiekerkje uit 1782. In 1945 werden kerk en toren zwaar beschadigd.
De kerk werd in 1946-'47 hersteld onder leiding van J. Franssen. Reconstructie van
de toren volgde in 1954. Tot de inventaris behoren een mogelijk laat-18de-eeuws
hardstenen doopvont, twee polychrome beelden van de H.H. Petrus en Paulus afkomstig van een neogotische altaar uit de oude kerk - en verder een beeld van St.
Antonius, een Madonna en een 18de-eeuws kruisbeeld. De ramen in het koor zijn
vervaardigd door J. Nicolas.
Op het ommuurde kerkhof, aangelegd in 1782, staat een baarhuisje dat
oorspronkelijk de sacristie van de oude parochiekerk vormde. Het gebouwtje heeft
ingemetselde grafzerken van pastoor Eerens († 1821), pastoor Janssen († 1852) en
kapelaan Mersseman († 1853). Aan de oostzijde buiten de kerkhofmuur bevindt zich
de graftombe van de familie Scherpenzeel-Heusch. Naast de kerk staat een
laat-19de-eeuws standbeeld van St. Franciscus, afgebeeld als zendingsmonnik. Het
beeld is geschonken door de franciscanen bij hun afscheid van het college St. Ludwig
in 1979.
De voorm. marechausseekazerne (Schaapweg 4-8a), bestaand uit een middendeel
en twee hoekdelen, werd in 1918 met rationalistische elementen gebouwd en is in
1969 verbouwd tot woonhuizen.
Het voorm. raadhuis (Markt 1) kreeg het huidig aanzicht in traditionalistische
vormen in 1950 naar ontwerp van J. Bongaerts, die ook het oorspronkelijke ontwerp
van 1928 had geleverd. Thans is het als kantoor in gebruik.
Kasteel Steenhuis (Kasteelweg 2) is een omgracht, onderkelderd herenhuis uit
1664, gebouwd voor Gerard Bordels ter vervanging van een ouder kasteel. Aan de
pleinzijde heeft het een torenvormig middenrisaliet met een samengestelde spits. De
voorgevel is gepleisterd. De in de 18de eeuw gewijzigde vensters hebben een
hardstenen omlijsting. Boven de ingang bevindt zich een wapensteen met het jaartal
‘1664’ en aan weerszijden van de kleine stoep staan twee natuurstenen vlampotten
uit 1742, afkomstig van de brugpijlers. Van de twee bouwhuizen aan weerszijden
van het voorplein is die aan de westzijde vernieuwd. Tegenover het kasteel ligt de
voorm. kasteelboerderij ‘Huyserhof’ (Kasteelweg 3) met een schuur voorzien van
grote inrijpoorten uit 1854.
Boerderijen. De L-vormige boerderij Rentelaershof (Kerkbergweg 3) dateert in
de huidige vorm uit het begin van de 19de eeuw. Het voorste gedeelte van het hogere
woonhuis is mogelijk het restant van een oudere, 15de-eeuwse voorganger (De Hof
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van Nuynhem). In 1684 werd de boerderij eigendom van Balthasar Renteler en kreeg
het de huidige naam. De gesloten hoeve Bergerweg 17 dateert in oorsprong uit het
eind van de 18de eeuw. Bij een verbouwing in 1948 heeft men het woonhuis verhoogd
en voorzien van gezwenkte gevel. Hoeve Moorsel (Bergerweg 48), een gesloten
hoeve uit het begin van de 19de eeuw, is in 1947 na oorlogsschade verbouwd. Reeds
in de 13de eeuw is er sprake van een boerderij ter plaatse (Hoeve Mursel).
Woonhuizen. Het in 1807 gebouwde diepe pand Kleine Wal 12, met zadeldak
tussen puntgevels, is in gebruik geweest als marechausseekazerne, boerderij, winkel
en café. Boomgaardweg 12-14 is een vroeg-19de-eeuwse dubbele woning. Het
eclectisch vorm gegeven herenhuis Bergerweg

Vlodrop, Gitstappermolen

30 uit 1896 heeft een gepleisterde frontgevel voorzien van decoratieve
sluitsteenornamenten. Dezelfde stucornamenten vertoont het eenvoudige diepe pand
Grootestraat 15. Het uit 1916 daterende woonblok Kerkstraat 3-5 is voorzien van
een afgeschuinde hoekpartij met trapgeveltje en gemetseld rondboogfries.
De voorm. café-concertzaal (Tussen de Bruggen 8), voorheen bekend als ‘Zaal
Wolken’, is in 1932 gebouwd naar ontwerp van J.P. Coumans en G.G.M.
Timmermans. Het cafégedeelte is een drielaags bouwdeel met gebroken kap en aan
de voor- en rechterzijde een deels dichtgezette veranda met balkon.
Watermolens. Aan de Rode Beek ligt de Vlodroppermolen (Tussen de Bruggen
24), gebouwd in 1834 als een koren- en oliemolen. Rond 1875 heeft men de molen
na brand herbouwd als een korenmolen met een turbine, die rond 1884 is vervangen
door een nieuwe verticale turbine. Aan dezelfde beek ligt ten noordoosten van
Vlodrop, voorbij het dorp Etsberg, de Gitstappermolen (Gitstappermolenweg 3).
Deze als middenslagmolen uitgevoerde korenmolen werd gebouwd in de 18de eeuw
op de plaats van een 14de-eeuwse voorganger. Oorspronkelijk bestond het complex
uit een koren- en een oliemolen, elk met eigen waterrad, en een woonhuis. Rond
1918 heeft men de oliemolen stilgelegd en het waterrad en olieslagwerk afgebroken.
In 1987-'88 is de molen gerestaureerd en zijn het houten waterrad en twee koppels
maalstenen teruggebracht. De bijbehorende schuur (Gitstappermolenweg 1a) uit circa
1750 heeft gedeeltelijk nog de originele houten kapconstructie.
De voorm. douanepost (Herkenbosserweg
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Vlodrop, College St. Ludwig

7-9) bij de grensovergang Rothenbach ten noordoosten van Vlodrop dateert uit 1857.
De verhoogde risalerende middenpartij is voorzien van een gestukadoorde omlijsting.
Het in 1975 gerestaureerde pand is nu als woonhuis in gebruik.
College St. Ludwig (Station 24). Dit voorm. franciscanerklooster in het buurtschap
Vlodrop-Station ten noordoosten van Vlodrop kwam in 1905-'09 tot stand naar
ontwerp van broeder Th. Borren en rector P. Wenzeslaus. De franciscanen waren
vanwege de Duitse Kulturkampf uitgeweken naar Nederland. Het complex, dat onder
meer een kloostergebouw, een schoolgebouw met internaat voor tweehonderd jongens
en een boerderij omvatte, was een vrijwel volledig zelfverzorgende gemeenschap.
De paters vertrokken in 1979. Het complex is sinds 1984 eigendom van de Stichting
Maharishi European University.
Het met neogotische en neoromaanse details uitgevoerde hoofdgebouw bestaat uit
vier drielaags vleugels met souterrain rond een rechthoekige binnenplaats. De vier
buitenhoeken worden geaccentueerd door achtzijdige torens. Een vijfde toren,
voorzien van een krans van dakkapellen en een lantaarn, bevat de hoofdingang (2001
deels gesloopt). In het verlengde daarvan ligt de neogotische kapel, die de binnenplaats
in tweeën deelt. Parallel aan de achtergevel bevindt zich aan een lange smalle
binnenplaats de kloosterboerderij met bedrijfsgebouwen. Ten noorden van het
hoofdgebouw staat het observatorium, een rond gebouwtje voorzien van een draaibare
metalen koepel met schuifdakconstructie. Het rechthoekig aangelegde kerkhof, met
smeedijzeren toegangshek, bevat een kerkhofkruis, het graf van rector Wenzeslaus
en een groot aantal kleine ijzeren grafkruisjes. De neogotische kerkhofkapel is ook
een ontwerp van broeder Th. Borren. Ten slotte is er het bijenhuis (circa 1910), een
houten gebouwtje met vakwerk- en chaletstijldetaillering. In het buurtschap
Vlodrop-Station staan twee in 1912 door B. Laurentius vervaardigde en oorspronkelijk
voor het College St. Ludwig bestemde standbeelden van St. Ludwig. Nabij de voor
spoorwegbeambten gebouwde woningen Station 2-16 (1903/1906) staat een beeld
van de heilige als bisschop, naast het uit 1905 daterende hotel St. Ludwig (Station
22) een beeld van de heilige met een scholier.
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Voerendaal
Dorp, ontstaan in het bekken van Heerlen, waar getuige de vondst van een
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Voerendaal, Kasteel Cortenbach (1991)

Romeinse villa al rond de 1ste eeuw na Chr. bewoning was. De in 1049 door paus
Leo IX gewijde parochiekerk kreeg een centrale positie tussen enkele in de 13de en
14de eeuw gestichte kastelen. Pas vanaf de 17de eeuw vormde zich rond de kerk een
kleine dorpskern. Aan de noordzijde daarvan werd in 1913-'14 de spoorlijn Schin
op Geul-Heerlen aangelegd. Aan de westzijde verrees in 1913-'21 rond het
Laurentiusplein een mijnwerkerskolonie. Na de Tweede Wereldoorlog volgden
uitbreidingen naar het

Voerendaal, R.K. St.-Laurentiuskerk (1992)

zuiden, waarbij het dorp Kunrade werd geïncorporeerd. Dit middeleeuwse
ontginningsdorp was vanaf 1750 tot ontwikkeling gekomen langs de weg van
Valkenburg via Klimmen naar Heerlen. Uit de steengroeven aan de zuidzijde - tegen
de rand van het plateau van Ubachsberg - werd de Kunrader kalksteen gewonnen.
De R.K. St.-Laurentiuskerk (Kerkplein 37) is een kruiskerk met rond gesloten
koor en een ongelede toren met ingesnoerde spits. De in Kunradersteen opgetrokken,
gesloten toren dateert mogelijk uit de 11de eeuw. De bijbehorende kerk werd in
1842-'43 vervangen door een eenbeukige neoclassicistische kerk naar ontwerp van
J.H.J. Dumoulin.

Voerendaal, Kasteel Cortenbach, poortgebouw kasteelhoeve (1991)
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Het koor daarvan maakte in 1916 plaats voor een neoromaanse koorpartij met transept
en halfronde apsiden. Deze door J. Stuyt en A.J. Bartels ontworpen koorpartij is
eveneens uitgevoerd in Kunradersteen. De toren is in 1949 gerestaureerd, het
kerkinterieur in 1984-'85. De kerk bevat een met gebruik van 18de-eeuws pijpwerk
in 1844 door de Gebr. Franssen gebouwd orgel, dat in 1859 is vergroot door Pereboom
& Leyser (1970 gerestaureerd).
Op het kerkhof staan enkele hardstenen grafkruisen (1626-1732) en een 19de-eeuws
gedenkteken met neogotische detaillering voor de familie Lamberts van kasteel
Cortenbach.
Het voorm. liefdesgesticht (Hogeweg 2-2a) is een tweelaags pand voorzien van
een middenrisaliet met puntgevel. Het werd in 1915 gebouwd als zusterklooster
annex meisjesschool.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe van Altijddurende Bijstand (O.L.-Vrouweplein,
Kunrade) is een moderne zaalkerk met een open klokkentoren, gebouwd in 1966-'67
naar ontwerp van A.H.J. Swinkels en B.H.F.L. Salemans.
Kasteel Puth (Steinweg 1). Dit van oorsprong 16de-eeuwse omgrachte huis werd
gebouwd ter plaatse van een kasteel uit 1386 van ridder (Van) Puth. Het onderkelderde
tweelaags huis heeft tussen twee topgevels een gebroken kap met uitzwenkende
dakvoet. De 16de-eeuwse rechter zijgevel en achtergevel zijn uitgevoerd in mergel,
met op goothoogte een
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gotisch boogfries met driepasmotief. De linker zijgevel is opgetrokken in baksteen
op een onderbouw van mergel; de tweede bouwlaag heeft speklagen. De voorgevel
met geblokte natuurstenen pilasters en omlijste deurpartij en het mansardedak met
torentje dateren uit de 18de eeuw. Het interieur bevat onder meer 18de- en
vroeg-19de-eeuwse schouwen, een 18de-eeuwse trap en in de kelder grote wandtegels
in de kleuren blauw en oker.
De 18de-eeuwse voorhof (1731?) bestaat uit twee, deels met speklagen uitgevoerde,
dienstgebouwen en een verbindend poortgebouw. In de buitenmuur bevinden zich
rondom schietgaten. Tegen de zijgevels van het poortgebouw staan 19de-eeuwse
schuren. Het complex is in 1964 gerestaureerd.
Kasteel Cortenbach (Cortenbach 1). Het oorspronkelijk middeleeuwse kasteel
werd in 1682 gekocht door Herman Lamberts, wolhandelaar uit Aken, die het rond
1690 liet herbouwen. Het omgrachte complex werd nadien verschillende malen
gewijzigd en bleef tot 1874 in bezit van de familie Lamberts. Het huidige U-vormige
herenhuis met souterrain en mansardedaken kreeg zijn vormgeving in Lodewijk
XVI-stijl in 1776.
De voorhof heeft op de buitenhoeken twee ronde torens van Kunradersteen,
overblijfselen van het laat-middeleeuwse kasteel. Uit circa 1649 dateert de grote
omgrachte kasteelhoeve voorzien van een overhoeks geplaatste poorttoren met
knobbelspits en een vierkante hoektoren. De poorttoren toont een alliantiewapen uit
1725 van de families Lamberts en Aspremont-Lynden. Het complex is tegenwoordig
een hotel.
Huis Haeren (Haeren 1). Dit oorspronkelijk omgrachte complex bestaat uit vier
vleugels rond een rechthoekige binnenhof. De langgerekte voorvleugel voorzien van
hoekpaviljoens en een middenrisaliet met poortdoorgang was het herenhuis, de drie
andere vleugels vormden de kasteelhoeve met koetshuis. De woonvleugel raakte
zwaar beschadigd bij een brand in 1742. In opdracht van de toenmalige eigenaar, de
Vaalse lakenfabrikant Johann Arnold van Clermont, begon het herstel bij de
rechterhelft van de voorvleugel. Dit met hardstenen

Voerendaal, Mijnwerkerskolonie Laurentiusplein en beeld H. Barbara

kruiskozijnen uitgevoerde deel dateert van 1743 (jaartalankers). Pas in 1770 kon de
restauratie worden voltooid, nadat Hendrik van Panhuys de nieuwe eigenaar was
geworden. Het fronton van het middenrisaliet toont zijn familiewapen. In het park
ligt een voor hem gebouwde grafkelder uit 1806. Het complex is in 1960 gerestaureerd
en bevat thans verschillende wooneenheden, elk met een eigen gedeelte van de
binnenplaats. In de oorspronkelijk gesloten buitengevels zijn vensters en deuren
aangebracht.
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Woonhuizen. Een van de oudste woonhuizen van Voerendaal is het in
Kunradersteen opgetrokken tweelaags pand Kerkplein 57 uit 1789 met gepleisterde
voorgevel. Het onderkelderde herenhuis Kerkplein 2 uit circa 1850 was vroeger de
pastorie. De vensters in de voorgevel hebben een hardstenen omlijsting, die bij de
zijgevels zijn van mergel, evenals de cordonbanden. Van 1903 dateert het
middenganghuis Hogeweg 4. De kleine villa's Hogeweg 10 en 12, uitgevoerd met
decoratief metselwerk, en de villa Huize Furenthela (Hogeweg 27) met
jugendstil-details dateren uit circa 1910. Iets jonger zijn de villa's Hogeweg 29
(ontwerp A.J.N. Boosten; 1931) met expressionistische rieten kap en Hogeweg 21,
gebouwd in 1938 naar ontwerp van J. Dortu met op de verdieping een opvallende
loggia met spitsboogvormige gevelopening.
De woningvereniging Voerendaal liet als mijnwerkerskolonie de woninggroep
Laurentiusplein (Laurentiusplein, Tenelenweg e.o.) bouwen naar plannen van J.
Stuyt. De eerste woningen werden in 1913 opgeleverd, de rest in 1921. Het volgens
de tuindorpgedachte uitgewerkte complex toont variatie in dakvormen en
imitatievakwerk bij de topgevels.
Winkels. Het winkelpand Kerkplein 20-30 kwam rond 1915 tot stand met ‘Um
1800’-details (dakkapellen). Het hoekpand Kerkplein 59 is rond 1930 gebouwd in
zakelijk-expressionistische stijl met een kenmerkende verhoogde hoekpartij.
Boerderijen. De wit geschilderde bakstenen hoeve Ten Hove (Steinweg 7) stamt
van 1714 (smeedijzeren cijfers boven de poort) en heeft een mergelstenen
pilasteromlijsting rond de poort en enkele mergelstenen tussendorpelvensters. Van
de Hoeve Lindelauf (Valkenburgerweg 46) is het wit geschilderde tweelaags
woongedeelte uitgevoerd met hardstenen tussendorpel- en kruiskozijnen. Het pand
draagt de datering 1724 (jaartalankers). De Hoeve Overst Voerendaal (Overst
Voerendaal 2-4) bestaat uit twee overhoeks gesitueerde boerderijen, opgetrokken in
baksteen en Kunradersteen. De noordelijke boerderij (nr. 4) heeft een gesloten
binnenhof met aan de noord- en de zuidkant een poortdoorgang. Die aan de zuidkant
is voorzien
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van een toren met tentdak. De woonvleugel (westzijde) is met de jaartalankers 1791
gedateerd. De van 1781 stammende hoeve Heerlerweg 103 heeft een tweelaags
woongedeelte met omblokte eindgevel en op de begane grond hardstenen
segmentboogvensters met opvallende keperboogvormige rollagen en een deur in
eenvoudige Lodewijk XVI-stijl. Hoeve de Peerboom (Cortenbach 2) is een voorm.
modelboerderij op L-vormig grondplan, gebouwd in 1936 in traditionalistische
vormen naar ontwerp van H.H.A. Tummers voor het Beambtenfonds der Staatsmijnen.
De inrijpoort is opgenomen in de gemetselde erfafscheiding. De van 1935 daterende
boerderij Kunderberg 14 heeft een opvallend topgevelreliëf met haan. Het station
(Jeustraat 77) gebouwd in 1913 naar ontwerp van G.W. van Heukelom is een fors
gebouw met lagere vleugels. Het rijzige hoofdgebouw heeft gepleisterde
bovenwoningen en vakwerktopgevels.
De kalkovens (Ransdalerweg ong.) dateren uit 1914-'18 en zijn een restant van
de met name in de Eerste Wereldoorlog belangrijke kalkindustrie in Voerendaal. De
ovens zijn opgetrokken van Kunradersteen en baksteen.
Het beeld van de H. Barbara (tegenover Laurentiusplein 2), beschermheilige
van de mijnwerkers, is in 1954 geplaatst op een voetstuk van Kunradersteen.
Winthagen. Dit gehucht ten zuiden van Voerendaal tegen de noordflank van het
plateau van Ubachsberg ontstond bij een ontginning in de late middeleeuwen vanuit
Voerendaal. Het is een beschermd gezicht met hoofdzakelijk in Kunradersteen
opgetrokken hoeven. De bebouwingskern ligt bij de in 1448 voor het eerst vermelde
Winthagerhof (Winthagen 1). De huidige gesloten hoeve in Kunradersteen, mergel
en baksteen, heeft een tweelaags woongedeelte uit 1712 (gevelsteen) met hardstenen
vensteromlijstingen. De mergelstenen topgevel bevat resten van oudere venstertjes
en van een rondboogingang. De gesloten hoeve Winthagen 9, uitgevoerd in
Kunradersteen en vakwerk (binnenplaats) heeft een stenen rondboogpoort uit 1721.
Winthagen 28 is een gesloten hoeve in Kunradersteen en vakwerk (binnenplaats),
volgens de jaartalankers daterend van 1753. De poortvleugel is vernieuwd in 1868
(sluitsteen). Een andere 18de-eeuwse hoeve met vakwerk is Winthagen 3. Uit circa
1830 dateren Winthagen 2 en Winthagen 4, een L-vormige hoeve in Kunradersteen
en vakwerk.

Wahlwiller
(gemeente Gulpen-Wittem)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen aan de oude weg van Maastricht naar Aken en
voor het eerst vermeld in de 13de eeuw. Het dorp behoorde tot 1802 tot de parochie
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van Eys. In 1835 werd de parochie Wahlwiller-Nyswiller zelfstandig na afscheiding
van Mechelen.
De R.K. St.-Cunibertuskerk (Oude Baan 23) is een eenbeukige kruiskerk met
recht gesloten koor en een kleine geveltoren. Het breukstenen schip is tot aan de
vensters 12de-eeuws. Bij een herstelling in 1628 heeft men het schip in baksteen
verhoogd. Rond 1643 kwam het huidige koor tot stand (een sluitsteen in het
kruisribgewelf toont het jaartal) evenals de geveltoren, die inwendig deels op pilaren
rust. In de 19de eeuw werd een sacristie toegevoegd. Bij de restauratie in 1909, onder
leiding van W. Sprenger, kreeg het schip een overwelving en rondboogvensters. Het
koor werd in 1938-'39 naar ontwerp van G. de Hoog vergroot door toevoeging van
dwarsbeuken en een ingangsportaal. De 18de-eeuwse omlijsting van die ingang is
afkomstig van de oude westingang. In het interieur bevinden zich opvallende
schilderingen en kruiswegstaties van A. de Haas (1946). Verder is er een hardstenen
doopvont uit 1628 met randschrift. De pastorie (Oude Baan 21) is een tweelaags
middenganghuis met hoger opgetrokken middenpartij, gebouwd rond 1900 en versierd
met gemetselde rondboogfriezen.
De voorm. openbare lagere school (Rijksweg 15a-17) is rond 1900 gebouwd als
een eenklassige school met onderwijzerswoning. De vensters zijn uitgevoerd met
wenkbrauwen.
Boerderijen. Uit de 18de eeuw stamt Vrijthof 5, een tot woonhuis verbouwde
vakwerkschuur met uitbouw in baksteen en mergel. Oude Baan 32-34 is een
18de-eeuwse U-vormige vakwerkhoeve met geschoord dakoverstek met aan de
achterzijde van de hof een dwarsdeelschuur en doorrit. Tegen het woonhuisgedeelte
is een modern huis gebouwd. De Hoeve Lanterne (Oude Baan 45) is een gesloten
hoeve met langsdeelschuur. Het iets naar voren springende woonhuis met hardstenen
hoekblokken en vensteromlijstingen werd gebouwd in 1813 naar plannen van Mathias
Soiron. Boven de ingang bevindt zich een gevelsteen met de tekst ‘La ferme lanterne
1813’. Rond 1965 heeft men het mansardedak vervangen door een lage etage met
zadeldak.

Wanssum
(gemeente Meerlo-Wanssum)
Dorp, ontstaan aan de uitmonding van de Grote Molenbeek in de Maas. Het in 1242
voor het eerst vermelde dorp werd in 1485 een zelfstandige parochie. Wanssum werd
in 1648 onderdeel van Spaans Gelre en kwam in 1713 aan Pruisen. In 1776 werden
Wanssum en Blitterswijck samen één heerlijkheid en de hieruit ontstane gemeente
werd in 1815 bij Nederland gevoegd. In het kader van de werkverschaffing kwam
in 1934 een industriehaven tot stand, die in 1963 met een jachthaven is uitgebreid.
Vanwege de forse oorlogsschade in 1944 moest het dorp grotendeels worden
herbouwd, waarna het aan weerszijden van de haven is uitgebreid.
De R.K. St.-Michaëlkerk (Pastoorstraat ong.) is een driebeukige kerk

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

403
met aangebouwde kapellen en sacristie, gebouwd in 1950-'51 naar plannen van P.J.H.
Coumans ter vervanging van de in 1944 verwoeste laat-gotische voorganger. De
traptoren heeft men in 1960-'61 tot een bescheiden klokkentoren opgehoogd.
Het voorm. raadhuis (Venrayseweg 2), een dwars eenlaagspand met dakruiter,
bordes en verhoogd middenrisaliet, werd in 1940 gebouwd naar ontwerp van A.J.
Kropholler, in 1944 opgeblazen en in 1954 herbouwd.
De R.K. begraafplaats (bij Oude Kerkstraat 2) is ontstaan als kerkhof bij een
rond 1500 gebouwde kerk, die werd verbouwd in 1856 en 1914. De kerk is in 1944
verwoest.

Weert
Stad, ontstaan in de vroege middeleeuwen op hoger gelegen zandgronden (waard)
aan de rand van de Zuidelijke Peel. De nederzetting, die in 1062 voor het eerst wordt
vermeld, was in 1306 een vrije heerlijkheid in het Land van Horn. De heren van Horn
vestigden zich op het nabijgelegen kasteel Aldenborgh. Weert kreeg in 1306 muntrecht
en in 1414 markt- en stadsrecht. Eind 13de eeuw ontstond al een ellipsvormige
omwalling met vijf poorten en een - door de in 1296 gegraven en door de
Bocholterbeek gevoede - gracht. Aan de noordzijde liet Jacob I van Horn rond 1455
buiten tegen de stadswal een nieuw kasteel bouwen, de Nijenborgh. Aan het eind
van de middeleeuwen was Weert een bloeiende handelsstad dankzij de ligging aan
de weg Weert-Venlo, die hier aansloot op de weg Roermond-Antwerpen. In 1701
namen Franse troepen de stad in. Bij de herovering in 1702 werd de Nijenborgh
verwoest. In 1714 en in 1723 werd Weert geteisterd door stadsbranden.
De stad behoorde sinds 1716 tot het

Weert, Binnenstad vanuit het zuiden

Oostenrijkse Overkwartier en werd in 1815 bij Nederland gevoegd, waarna het zich
ontwikkelde tot ‘Poort van Limburg’. Aan de noordzijde van de stadsomwalling
werden in 1822-'26 de Zuid-Willemsvaart en een havenbassin gegraven. De
stadswallen en -poorten werden in de jaren 1817-'24 geslecht en de stadsgracht werd
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versmald. Op korte afstand ten zuiden van de oude stad legde men in 1879 de ‘ijzeren
Rijn’ aan. Bij de aanleg van de spoorverbinding met Eindhoven (1909-'13) werd het
tracé langs de stad verhoogd. De stadsgrachten werden in 1932-'34 gedempt voor de
aanleg van een ringweg (Emmasingel, Wilhelminasingel). Na de Tweede
Wereldoorlog werd het gebied tussen de Zuid-Willemsvaart en de spoorlijn
volgebouwd. Ten zuiden van de spoorlijn verrezen forse uitbreidingswijken, waarbij
het dorp Keent geïncorporeerd raakte.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

R.K. St.-Martinuskerk (zie p. 404)
Paterskerk (p. 405)
Birgitinessenklooster (p. 406)
Ursulinenklooster (p. 406)
Herv. kerk (p. 406)
R.K. kerk Onbevlekt Hart van Maria (p. 406)
St.-Rumolduskapel (p. 406)
Stadhuis (p. 407)
Muntgebouw (p. 407)
Waaggebouw (p. 407)
Postkantoor (p. 407)
Martinusschool (p. 407)
Huishoudschool (p. 407)
kasteel Nijenborgh (p. 407)
sociëteit Stationsstraat 7 (p. 408)
hotel Stationsstraat 20 (p. 408)
molen Wilhelmus Hubertus (p. 408)
koffiebranderij Oelemarkt 10 (p. 408)
meelfabriek Landbouwbelang Weert (p. 408)
Station (p. 409)
R.K. begraafplaats (p. 409)

De R.K. St.-Martinuskerk (Markt 8) [1] is een driebeukige hallenkerk met een
forse toren. De oorspronkelijke 11de-eeuwse romaanse kerk ter plaatse werd in fasen
vervangen door de huidige hallenkerk. Rond 1456 kwam het driebeukige gotische
koorgedeelte tot stand, bestaande uit veelzijdige koorsluitingen en drie koortraveeën.
Tussen 1500 en 1512 verrees het, vijf traveeën lange, westelijke deel van de kerk in
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laat-gotische vormen. De oude, half ingebouwd geraakte toren verving men in
1528-'29 door een ten westen hiervan

Weert, R.K. St.-Martinuskerk, toren

opgetrokken nieuwe toren, waarbij ook de meest westelijke traveeën van de zijbeuken
gereed kwamen. Deze kregen eindgevels met speklagen en laat-gotische hangtorentjes.
De sacristie aan de oostzijde werd in 1885-'87 gebouwd naar plannen van Joh. Kayser
en in 1915 uitgebouwd. Bij de restauratie van de kerk in 1975-'79 heeft men de
sacristie verbouwd tot dagkapel.
Het interieur heeft in het oostelijke deel hardstenen zuilen met eenvoudige
geprofileerde kapitelen en hoge kruisribgewelven. Het westelijke deel is voorzien
van hardstenen zuilen met Maaskapitelen, rijke netgewelven en ondiepe zijkapellen
tussen de steunberen. Op de gewelven bevinden zich schilderingen (1520). Het
middenkoor heeft een door de Italianen Moretti en Spinetti aangebrachte stucbekleding
in Lodewijk XVI-stijl (1790). Ook het rijke classicistische hoofdaltaar (1790) is door
Moretti vervaardigd. Voor dit altaar bevindt zich een marmeren zerk (1841) boven
het graf van Philips de Montmorency, graaf van Horne, die in 1568 in Brussel werd
onthoofd. Tot de inventaris behoren verder een laat-gotisch hardstenen doopvont
(circa 1525), twee koorgestoelten met vroege renaissance-motieven (tweede
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kwart 16de-eeuw), een door Jan van der Croon geschonken classicistisch hekwerk
(1662) rond de doopvont, een preekstoel (1668) en een door W.J. Kerricx vervaardigd
sacramentsaltaar (1739). De communiebank en één biechtstoel zijn uitgevoerd in
Lodewijk XV-stijl; de andere biechtstoelen hebben neobarokke vormen (midden
19de eeuw). Verder bevat de kerk diverse schilderijen en beelden (17de-19de eeuw)
alsmede kruiswegstaties (1883).
De toren heeft vier geledingen en een grote lantaarn en is voorzien van haakse
steunberen. In 1528-'29 werden de drie onderste geledingen gebouwd in een rijke
laat-gotische stijl, die verwant is aan die van het Kempenland. De geledingen zijn
per gevelvlak telkens voorzien van drie spaarnissen met gepaarde spitsbogen. Boven
de toreningang bevindt zich een beeld van St. Maarten in een omlijsting met vroege
renaissance-motieven. De vierde geleding heeft men in 1887-'89 toegevoegd naar
een ontwerp in neogotische stijl van Joh. Kayser. De toen aangebrachte naaldspits
kwam in 1940 tijdens een storm naar beneden. Na een prijsvraag in 1951 is de huidige
bekroning met lantaarn in 1958-'60 gerealiseerd naar ontwerp van Th.G. Verlaan.
De Paterskerk (Biest 43) [2] is een tweebeukige kerk met een diep driezijdig
gesloten koor, een gedeeltelijk uitgevoerd dwarsschip, en een dakruiter. In de 13de
eeuw liet Willem III van Horn op deze plaats ‘de Aldenborgh’ bouwen. Na de bouw
van het dichter bij de stad gelegen kasteel ‘de Nijenborgh’ stichtte Jacob I van Horn
hier een franciscanerklooster, waarvan de eerste (eenbeukige) kerk in 1462 werd
gewijd. Tussen 1512 en 1526 verrees de huidige - noord-zuid georiënteerde laat-gotische kloosterkerk. De door een blindvenster met laat-gotisch traceerwerk
afgesloten dwarsbeuk aan de westzijde bevindt zich waarschijnlijk op de plek van
de 15de-eeuwse kerk. In de kap van deze dwarsbeuk zijn delen van de oude kap
hergebruikt. Kerk en klooster werden in 1566, 1572 en 1578 beschadigd, waarna in
1586 het herstel volgde. Tegen de koorsluiting verrees in 1652 een lage, zogeheten
Portiunculakapel - genoemd naar de plek bij Assisië waar Franciscus zich in
eenzaamheid terugtrok.
Het interieur wordt gedekt door kruisribgewelven (schip) en stergewelven (kruising
en koor). Op de overgang tussen schip en zijbeuk worden de gewelven gedragen
door ronde hardstenen zuilen met Maaskapitelen. De zijbeuk kreeg in 1854 een
gestukadoord gewelf, de Portiunculakapel in 1848. Tot de inventaris behoren enkele
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belangrijke laat-17de-eeuwse barokke onderdelen, waaronder een eikenhouten
afscheiding (oksaal), dat wordt geflankeerd door een Maria- en een
St.-Franciscusaltaar en wordt bekroond door een orgelfront. Ook het hoofdaltaar en
de dubbele biechtstoelen (1694-'97) stammen uit die tijd. De in 1853 voor de
St.-Jozefkerk te Delft gemaakte preekstoel is in 1906 in deze kerk geplaatst. Het
neogotische martelarenmonument (1922) is vervaardigd door atelier Cuypers en
geldt als ontwerp van P.J.H. Cuypers. In 1976 heeft men tussen koor en schip een
glazen wand aangebracht. Tegen de buitenzijde van het koor staat de grafzerk van
de stichters van de Portiunculakapel; Johan Gerardi († 1658) en Maria de Roye (†
1664).
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Het klooster werd in 1797 opgeheven, in 1836 weer betrokken en in 1996 opnieuw
opgeheven. De kloostervleugel aan de westzijde stamt van een herbouw uit 1700-'10
en werd vergroot rond 1850. Er tegenover bevindt zich een in 1892 verbouwde
dienstvleugel met delen uit 1747 en 1781. Tot de uitbreiding in 1930-'31, naar plannen
van J.H.J. Kayser, behoort onder meer de tegen het koor aangebouwde noordvleugel.
Haaks hierop kwam in 1960 een oostwaarts gerichte vleugel tot stand. Aan de
straatzijde bevinden zich twee woningen, waarvan één met de datering ‘1647’.
Daartussen staat een poort met gezwenkte geveltop (circa 1700) en een
St.-Franciscusbeeld. Omdat de kloosterkerk niet uitgebreid mocht worden, heeft men
ten zuidwesten van het poortgebouw de moderne R.K. St.-Franciscus van Assisikerk
gebouwd naar plannen van A.H.J. Swinkels en B.H.F.L. Salemans.
Het birgittinessenklooster (Maasstraat 17) [3] werd in 1442 gesticht voor de
vrouwelijke kanunniken van St. Augustinus als klooster ‘Maria-Wijngaard’. Van het
in 1797 opgeheven klooster werd de uit 1539 daterende kapel in 1836 afgebroken.
In 1843 betrokken de birgittinessen van Uden het klooster en in 1876 werd het een
slotklooster. Het middendeel van de gepleisterde gevel aan de Maasstraat kan nog
uit de tweede helft van de 18de eeuw dateren; inwendig bevinden zich mogelijk
enkele delen uit de 17de eeuw. De links aangebouwde kapel met dakruiter en
spitsboogvensters verrees kort na 1843.
Het voorm. ursulinenklooster (Langstraat 20a) [4] is een fors wit geschilderd
pand voorzien van een middendeel met puntgevel en hoektorentjes. Het in Duitse
neogotiek opgetrokken pand kwam in 1876 tot stand voor de uit Dorsten (D) verdreven
zusters ursulinen. Zij lieten naast het klooster een pensionaat (1883) en een school
(1895) bouwen. Na de sluiting in 1989 zijn alle achterliggende gebouwen behalve
een neogotische kapel gesloopt en is het hoofdgebouw omgevormd tot winkelcentrum.
De Herv. kerk (Maaspoort 30) [5] is een zaalkerk met afgeschuinde hoeken en
een dakruiter, gebouwd in 1910-'12 naar een ontwerp met rationalistische details van
G.W. van Heukelom. In de dakruiter hangt een door Geert van Venlo gegoten klok
(1512). De kerk is in 1973 gerestaureerd.
De R.K. St.-Josephkerk of ‘Garnizoenskerk’ (St.-Jozefskerkplein 1, Keent) is
een forse kruiskerk met een door ronde torens geflankeerde koorapsis en een terzijde
geplaatste westtoren. Mede ten behoeve van de militairen van de Van Horne-kazerne
werd deze kerk in 1939-'40 gebouwd. Met zijn plastische westfront en uitzonderlijk
grote roosvensters bij het transept is het één van de meest karakteristieke werken in
traditionalistische stijl van A.J.N. Boosten. De kerk bevat kruiswegstaties van Ch.
Vos en beeldhouwwerken van G. Eggen. De noodkerk (Kerkstraat 189-191) en de
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pastorie (Kerkstraat 185) zijn beide in 1932 gebouwd naar plannen van J.H.H. van
Groenendael.
De R.K. kerk Onbevlekt Hart van Maria of ‘Fatimakerk’ (Coenraad Abelsstraat
27) [6] is een basilicale kerk met lage zijbeuken, waaiervormig schip met portaal en
een ronde vieringtoren met lantaarn. Deze fraaie wederopbouwkerk werd in 1953-'55
gebouwd naar plannen van P.H. Weegels. Het interieur heeft een groot
marmermozaïek van H. Brouwer en schilderingen van C. van Geleuken.
Overige kerken. In 1911 gebouwd naar een ontwerp met rationalistische details
van P. Cuypers jr. is de kloosterkapel (Coenraad Abelsstraat 36b). De R.K.
St.-Mathiaskerk (Voorstestraat 36) is een driebeukige kerk met rond gesloten koor
en lage kooromgang, een kapelvormige uitbouw en een onvoltooide toren. Deze kerk
werd in 1956-'57 gebouwd in vroeg-gotische trant naar plannen van A. Schwencke.
De uit 1967 daterende R.K. kerk De Goede Herder (Nedermaaslaan 1), een modern
doosvormig gebouw met aangebouwde toren, is ontworpen door B. Salemans.
Vergelijkbaar is de in 1971-'72 naar plannen van P. Coenders gebouwde R.K. kerk
De Verrezen Christus (Nassaulaan 1) met lage aanbouw en toren.
Kapellen. Rond 1775 gebouwd is de St.-Rumolduskapel (bij Molenpoort 27) [7],
een forse, driezijdig gesloten kapel met dakruiter en gezwenkte voorgevel. Het
interieur bevat een galerij in Lodewijk XV-stijl. Buiten tegen de koorsluiting hangt
een overhuifd missiekruis (1883). De kapel is in 1975 gerestaureerd. De
St.-Antoniuskapel of ‘St.-Theuniskapel’ (Altweerterkapelstraat 6) is een forse,
driezijdig gesloten kapel met dakruiter en puntgevel. De kapel werd in 1723 gebouwd
en is in 1826 grotendeels herbouwd. Sinds de restauratie in 1978 dient het gebouw
als expositieruimte. De St.-Donatuskapel (bij Oude Hushoverweg 92) is een
neogotische kapel uit circa 1890. De kapel Irenelaan 93 heeft een halfronde apsis
en geveltoren en werd rond 1920 gebouwd met rationalistische en neoromaanse
details.
Het H. Hartbeeld (bij Emmasingel
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101) uit 1921 werd gemaakt door A. Falise.
Het voorm. stadhuis (Markt 7) [8] is een robuust tweelaags pand met hardstenen
zuilenportiek. Van het eerste stadhuis uit 1549 resteert nog een groot gedeelte van
de zuidgevel - met enkele hardstenen vensteromlijstingen - en de kelders. Bij een
ingrijpende verbouwing in 1826 zijn de geveltorens aan de voorzijde afgebroken.
De huidige gevel is het resultaat van een beklamping in 1913 naar ontwerp van J.
Rouleau.
Het voorm. muntgebouw (Muntpromenade 7) [9] is een rijzig diep pand met
hardstenen vensteromljstingen en een steile in- en uitgezwenkte voorgevel. Van 1306
tot 1568 zijn er in Weert munten geslagen. De kern van het in 1974 gerestaureerde
gebouw kan in oorsprong uit de 16de eeuw dateren, de huidige voorgevel stamt echter
op zijn vroegst uit circa 1580 en mogelijk pas uit het begin van de 17de eeuw.
Het voorm. waaggebouw (Langpoort 1) [10] dateert uit 1920 en heeft
traditionalistische elementen, waaronder een gezwenkte topgevel.
Het postkantoor (Wilhelminasingel 6-8) [11] is in 1938 opgetrokken naar een
traditionalistisch ontwerp van H. Hoekstra. Op de verdieping zat oorspronkelijk het
belastingkantoor.
De Van Horne-kazerne (Kazernelaan 101) werd in 1938-'39 gebouwd als
grensbataljonkazerne naar plannen van genie-kapitein A. Boost. Op het kazerneterrein
bevinden zich behalve het poortgebouw en hoofdgebouw verscheidene
legeringsgebouwen.
Scholen. De lagere Martinusschool (Emmasingel 37) [12] is een tweelaags
schoolgebouw met verticale gevelelementen, gebouwd in 1924 in
zakelijk-expressionistische stijl. Vergelijkbaar van vorm zijn de in 1928-'29 naar
plannen van M. Bauwens gebouwde bewaarschool (Wilhelminasingel 10) en
huishoudschool (Wilhelminasingel 12) [13]. In de geïncorporeerde dorpskern Keent
bevinden zich de voorm. R.K. lagere jongensschool (St.-Josephskerkplein 3), een
achtklassig schoolgebouw uit 1957, en de voorm. R.K. lagere meisjesschool
‘St.-Agnes’ (Kerkstraat 187), een tweelaags pand met zeven klassen uit circa 1938
naar ontwerp van A.J.N. Boosten.
Het voorm. kasteel Nijenborgh (Biest 1) [14] ligt op een oorspronkelijk dubbel
omgracht terrein met een nederhof. Graaf Jacob I van Horn liet het in 1455-'61
bouwen als een kasteel met ommuurde binnenplaats, woonvleugel, forse vierkante
torens in de noord- en zuidhoek en ronde torens in de beide andere hoeken. Van het
kasteel bleven door verwoesting tijdens de belegering van Weert in 1702 slechts
resten van de hoektorens bewaard. Burgemeester L.F.H. Beerenbroek liet in 1841
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op de fundamenten van de zuidtoren een gepleisterd herenhuis bouwen. De resten
van de ronde oosttoren werden in de 19de eeuw verhoogd. Van de voorburcht of
nederhof - in aanleg 15de-eeuws - bleven resten van de poort bewaard. Sinds 1923
is hier de houthandel Scheijmans gevestigd. Het museum De Tiendschuur
(Recollectenstraat 5a) is rond 1910 ontstaan als dienstgebouw en heeft een dwars
bouwdeel met vakwerkgevels.
Woonhuizen. Verscholen achter jongere gevels bevinden zich in de binnenstad
enkele in oorsprong 16de- en 17de-eeuwse woonhuizen. De huizen Markt 3, Markt
9 en Markt 19 hebben vermoedelijk een dergelijke kern. De rechter zijgevel van
Langstraat 6 heeft enkele 17de-eeuwse vakwerkresten. Uit het begin van de 17de
eeuw stamt de voorm. brouwerij en herberg De Engel (Korenmarkt 12). De
maniëristische

Weert, Woonhuis De Engel

gevel wordt geleed door dorische pilasters, met daarop dorische pilasters op
postament; de vensters zijn gemoderniseerd. Het pand is in 1985 gerestaureerd. Het
dwarse huis Biest 110, dat oorspronkelijk deel uitmaakte van een hoeve, bezit een
vroeg-17de-eeuwse maniëristische in- en uitgezwenkte topgevel met pinakels.
Eenvoudiger gezwenkte gevels uit de eerste helft van de 17de eeuw hebben Oelemarkt
11 en Oelemarkt 16. De gezwenkte achtergevel van Markt 15 is gedateerd ‘1699’.
In oorsprong 18de-eeuws is het dubbele huis Oelemarkt 5-7. Het grote hoekhuis
Langstraat 20 bezit een laat-18de-eeuwse ingang met snijraam in Lodewijk XVI-stijl.
De kern van het huis is mogelijk ouder. Bij het gepleisterde hoekhuis Markt 2 is een
geschilderde zonnewijzer met het jaartal ‘1781’ zichtbaar. Het diepe eenlaagspand
Biest 104 draagt de datering ‘1797’. Uit de eerste helft van de 19de eeuw stamt het
huis Biest 106. Sobere neoclassicistische vormen en geblokte hoeklisenen vertoont
het herenhuis Noordkade 11-12 (circa 1870). Rijke eclectische vensteromlijstingen
hebben de gepleisterde huizen Markt 9 (1842) en Oelemarkt 9 (circa 1860). Nog
uitbundiger zijn de vensteromlijstingen van Langstraat 19 (circa 1870) - de zijgevel
bevat een gevelsteen uit 1759-, Maasstraat 28 en Schoolstraat 18 (beide circa 1880).
De voortzetting van deze traditie van rijke gecementeerde gevels is te zien aan
Maasstraat 9 uit 1903. Het in 1908 gebouwde herenhuis Huize Walburg (Emmasingel
32) valt op door het forse torenachtige gevelgedeelte en de in 1918 aangebouwde
ronde
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toren. Sobere neorenaissance-elementen vertoont het huis Bassin 16 (circa 1905) en
een trapgevel in neorenaissance-vormen bezit Den Trumpert (Roermondseweg 151;
circa 1910). Uit die tijd kenmerkend materiaalgebruik hebben Emmasingel 85 (circa
1910), Biest 114 (1914). Het huis Biest 14a werd in 1902 gebouwd met een trapgevel
en vensteromlijstingen in blauw geglazuurde baksteen. Duidelijke jugendstil-vormen
en -materiaalgebruik heeft het door H. Smeets voor J. Hendriks ontworpen herenhuis
Karelke (Biest 10) uit 1909. Jugendstil-details zijn zichtbaar bij Beekstraat 45 (circa
1905), Biest 66-68 (circa 1910) en Noordkade 48 (circa 1913). Het herenhuis
Emmasingel 55 (1913) vertoont rationalistische details. Expressionistisch van vorm
- maar voorzien van een sierspant - is de villa Ons Zonnehuis (St.-Hiëronymusstraat
1), gebouwd in 1932-'33 naar ontwerp van W.J.A. Herbers voor textielfabrikant J.
Beeren. Zakelijk-expressionistisch zijn de villa's Biest 2 (1923; ontwerp C. Geenen),
Biest 35 (1925) en Maaseikerweg 29 (1936; C.H. de Bever), en de dubbele
herenhuizen Boerhavestraat 21-23 (1932; P. Stultiens) en Wilhelminasingel 263-265
(1932; P.H. Weegels). Een ontwerp in functionalistische stijl van J. Wielders heeft
de uit 1938 daterende dokterswoning Emmasingel 93 met gepleisterde uitbouw. In
de periode 1926-'28 verrezen aan de westkant van de stad enkele straten met sobere
volkswoningbouw voorzien van expressionistische details, zoals de Coenraad
Abelsstraat en de Looimolenstraat. Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden de
wederopbouwwoningen Julianalaan 3-61 (1947), naar plannen van W.C. Rooijakkers,
en de door F.P.J. Peutz ontworpen drielaagse flats St.-Jozefslaan 110-216 (1954).
Een op de traditionele architectuur met gezwenkte gevels geïnspireerd woonhuis in
wederopbouwarchitectuur is Nieuwstraat 15 (circa 1950).
Winkels. Een eclectische vormgeving heeft de winkel Maasstraat 4 uit circa 1890.
Het materiaalgebruik van de rond 1905 gebouwde winkels Langstraat 4 en Langstraat
41 is kenmerkend voor de jugendstil. Een bescheiden winkelpui

Weert, Winkelpand Korenmarkt 1-2

in vergelijkbare vormen bezit Beekstraat 55 (circa 1910). Het forse winkelpand
Maasstraat 3 uit 1912 is door J. Rouleau ontworpen met rationalistische details. In
functionalistische stijl uitgevoerd is de uit 1934 daterende voorm. winkel van De
Gruyter, Korenmarkt 1-2, met zijn opvallende gele bakstenen gevels. Een opvallende
winkel in wederopbouwarchitectuur is de partywinkel ‘Johnny Hoes’,
St.-Maartenslaan 1 (circa 1960).
Horeca. De voorm. sociëteit Stationsstraat 7 [15] werd kort na de oprichting van
de Weerter Jongelieden Sociëteit in 1902 gebouwd met een in witte verblendsteen
uitgevoerde gevel met jugendstil-details. Van 1918 tot 1939 diende het pand als
postkantoor en daarna lange tijd als hotel (‘Jan van Weert’). Rationalistische details
heeft het wit geschilderde voorm. hotel Stationsstraat 20 [16], gebouwd rond 1920
naar plannen van J. Rouleau.
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Windmolens. Van de Bonesmolen (bij Julianalaan 24) resteert een ronde stenen
romp uit 1863. Na 1958 is de molen onttakeld en de berg weg gegraven. In en bij
Weert staan nog drie andere, beter behouden bergmolens met ronde stenen romp en
een met dakleer beklede kap. De in 1883-'85 gebouwde korenmolen St. Oda
(Suffolkweg 26) is voor het laatst gerestaureerd in 1979. De korenmolen Wilhelmus
Hubertus (Hushoverweg 30) [17] werd in 1904 gebouwd ter vervanging van een
standerdmolen uit 1803. De uit 1912 daterende korenmolen St. Anna (bij Keenterstraat
1, Keent) is gebouwd door molenmaker Kluskens voor A.H. Timmermans en is voor
het laatst gerestaureerd in 1973.
Bedrijfsgebouwen. De voorm. kleipijpoven van de firma Trumm-Bergmans (bij
Noordkade 51-52) is een vierkante oven, overgaand in een schoorsteen. Deze in 1989
verplaatste en gerestaureerde oven werd gebouwd in 1856, gerenoveerd in 1915 en
was in gebruik tot 1933. Het bijbehorende dubbele woonhuis met rationalistische
details (Noordkade 51-52) is uit 1912. Het voorm. herenhuis annex koffiebranderij
Oelemarkt 10 [18] is een fors, wit gepleisterd pand met hoektorens, gebouwd in 1876
in eclectische stijl. Het in dezelfde stijl uitgevoerde koetshuis (Oelemarkt 8), met
onder meer zinken dakvensters, werd in 1888 toegevoegd. De voorm.
bierbrouwerij-mouterij Biest 112 heeft een 19de-eeuwse kern en een winkelpui uit
1935. De voorm. bierbrouwerij Maaspoort 18-20, gesticht in 1866, kreeg zijn huidige
uiterlijk met neorenaissance-details rond 1900. Het woonhuis annex kantoor van de
Weerter Scheepsbouw Maatschappij (Scheepsbouwkade 21) werd rond 1915 gebouwd
voor deze in 1907 opgerichte maatschappij. Van de voorm. Nationale Luciferfabriek
(Industriekade 43), opgericht in 1936 en gesloten in 1968, dateren de gebogen
sheddaken (shedschalen) in voorgespannen beton uit circa 1955. De uit 1960 daterende
fabriek van Philips Weert (Industriekade 44) is in functionele vormen uitgevoerd.
Meelfabrieken. Langs de Zuid-Willemsvaart werd in 1906 de meelfabriek Weert
(Industriekade 38), nu ‘Meneba’, gesticht als de meelfabriek Gebr. Van de Venne.
Uit die tijd dateert het vierlaags hoofdgebouw met ijzeren roedenvensters. Het in
gewapend beton uitgevoerde silo-gebouw werd in 1938 toegevoegd naar ontwerp
van J.D. Postma. Het bestaande gebouw is toen met één verdieping verhoogd. De
achterliggende hogere toren is van recenter datum. De meelfabriek Landbouwbelang
Weert (Industriekade 12-13) [19] werd in 1921 gehuisvest in enkele bestaande
gebouwen uit circa 1900 als meelfabriek ‘J. Hendriks-Meewis’. De toevoegingen in
gewapend beton, naar
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plannen van C.H.J. en J. Franssen, dateren uit de periode 1927-'29. De stalen
havenkraan dateert ook uit die tijd.
Het station (Stationsplein 19-23) [20] is een fors pand met achtzijdige toren,
hoekingang en dienstwoningen (verdieping). Het in sobere baksteenbouw met
rationalistische details uitgevoerde station verrees in 1912-'13 naar plannen van G.W.
van Heukelom bij de aanleg van het verhoogde spoortracé in 1909-'13. Achter het
stationsgebouw leidt een onderdoorgang naar een hoger gelegen eilandperron met
perronoverkapping, bestaande uit een luifeldak met geklonken vakwerkspanten op
twee rijen kolommen. Onder de overkapping staan de wachtkamers annex
stationrestauratie en een dienstgebouw. Uit 1914 dateren de loods van Van Gend &
Loos (Statieberg ong.) en de spoorwachterwoning (Drakesteijn 2). Het in 1912-'13
aangelegde stationsviaduct (Stationsstraat ong.) is in 1995 gerestaureerd. Het beeld
van St. Rafaël is gemaakt door C. van Geleuken. Over de Zuid-Willemsvaart ligt op
pijlers uit 1909 de kort na 1944 herstelde spoorbrug (Industriekade ong.).
De schutsluis 16 in de Zuid-Willemsvaart (bij Kazernelaan 146), aangelegd in
1932-'34, bestaat uit een sluiskom tussen twee in gewapend beton uitgevoerde
heftorens met stalen hefdeur.
Het voorm. openluchttheater ‘Lichtenberg’ (IJzerenmanweg 15) werd in 1958
gebouwd naar plannen van P. Weegels en bestaat uit een verhoogde

Weert, Station

tribune met betonnen controleruimte en een toneelgedeelte met tweelaags
bühnegebouw.
De R.K. begraafplaats (tegenover Molenpoort 25) [21] werd in 1784 gesticht.
Voor de hekpalen uit circa 1830, met het opschrift ‘Gisteren mij, heden U’, staat een
hek uit 1927-'29 met daarop in smeedijzeren letters ‘RKBP-STMA’ (R.K.
begraafplaats St.-Martinus). Centraal gesitueerd is een kruisigingbeeld in rode
zandsteen met gietijzeren Christusbeeld, opgericht ter ere van M.G.J. Alink († 1864)
en gemaakt door J. Reiss uit Düsseldorf. Interessante graftekens zijn onder meer de
grafengel voor de familie E. Janssens, het priestergraf met engel voor J. van Nulren
(† 1884), het postament met obelisk voor J. Wouters († 1909) en het graf naar eigen
ontwerp van architect P. Weegels († 1966).
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De R.K.H. Hart van Jezuskerk te Altweerterheide (Bocholterweg 122), gelegen
ten zuiden van Weert, is een driebeukige kerk met recht gesloten koor en een terzijde
van

Weert, Openluchttheater

het koor geplaatste toren. Ter vervanging van een nabijgelegen kapel uit 1723 verrees
in 1935-'36 de huidige kerk naar plannen van J.Th.J. Cuypers en P. Cuypers jr. De
uit 1934 daterende rectorwoning (Bocholterweg 110) is ontworpen door P. Stultiens.
De R.K. lagere St.-Jozefschool (Bocholterweg 114) is een vierklassige gangschool
uit 1930.
Boshoven/Vrakker. Deze heideontginningsgehuchten ten noordwesten van Weert
zijn ontstaan in de 16de eeuw. De H.H. Oda- en Apolloniakapel of ‘Schanskapel’
(Schansbeemdweg 11) is een driezijdig gesloten kapel met dakruiter en in de
voorgevel een beeld van St. Oda. Gezien de vakwerkresten in de zijgevel en de kap
dateert de kapel uit het midden van de 16de eeuw. De kapel werd in 1722 in baksteen
omkleed en in 1756 uitgebreid. De kapel O.L. Vrouwe van Bijstand in Nood
(Princenweg 13) is een gepleisterd vierkant gebouw met twee rond gesloten gevels,
gesticht in 1755, herbouwd in 1905 en op de huidige plek opnieuw herbouwd in
1921. De R.K. St.-Odakerk (Boshoverweg 58) is een forse driebeukige kerk met
vieringtoren, narthex, doopkapel en een terzijde geplaatste ongelede toren. Deze kerk
kwam in 1955-'56 tot stand naar een ontwerp met neoromaanse elementen van J.
Ramakers. De gebrandschilderde ramen zijn van M. Weiss. De bijbehorende noodkerk
(Boshoverweg 60) uit 1932 is ontworpen door J.H.H. van Groenendael en diende na
1956 als patronaatsgebouw en buurthuis. Voorbeelden van langgevelboerderijen zijn
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Boshoverweg 20 (1824) en Princenweg 30 (1844).
Laar. Dit heideontginningsgehucht ten noorden van Weert is in de 16de eeuw
ontstaan. De St.-Sebastiaanskapel (St.-Sebastiaanskapelstraat 5a), een driezijdig
gesloten kapel met dakruiter en puntgevel, dateert gezien de vakwerkresten uit de
16de eeuw en is in de 18de eeuw met baksteen omkleed. In de dakruiter hangt een
door Johan Wickrath gegoten klok (1681). De deels met riet gedekte boerderij
Rietstraat 26 is een hallenhuisboerderij met de jaartalankers ‘1738’. De windmolen
‘Sint Antonius’ (Neelenweg 15), een bergmolen met ronde stenen romp en een met
dakleer beklede kap, werd in 1903-'04 gebouwd. Deze korenmolen is na stormschade
rond 1955 hersteld en is voor het laatst gerestaureerd in 1985. De R.K. lagere
St.-Franciscusschool (Aldenheerd 10) is een tweelaags gangschool uit circa 1934.
In 1948-'49 naar plannen van J. Franssen gebouwd is de sobere driebeukige R.K.H.H.
Hieronymus en Antoniuskerk (Aldenheerd 48) met iets hoger koor.
Swartbroek. Dit gehucht ten zuidoosten van Weert is ontstaan in de late
middeleeuwen. De oorspronkelijke kapel van Swartbroek (circa 1570) werd in 1736
vervangen (gesloopt 1965). De bijbehorende voorm. rectorij (Pelmersheideweg 4)
is een fors herenhuis met de jaartalankers ‘1782’. Tot 1968 diende het pand als
pastorie. Het is kort na 1968 gerestaureerd. De St.-Servatiuskapel (Ittervoorterweg
60) is een gepleisterde rechthoekige wegkapel uit 1874 (herbouwd in 1997); de
wegkapel Coolenstraat 34 dateert uit 1882. De windmolen ‘De Hoop’ (Coolenstraat
24) is een achtzijdige stellingmolen met hoge gemetselde onderbouw en een met
dakleer beklede romp en kap. Oorspronkelijk in 1849 als pelmolen gebouwd te
Vlaardingen (ZH), heeft men het bovendeel in 1905 te Swartbroek als bergmolen
herbouwd en het geheel als korenmolen in gebruik genomen. Bij de laatste restauratie
in 1979-'86 is de molen weer verbouwd tot stellingmolen. De in 1924 naar een sober
expressionistisch ontwerp van J.H.J. Kayser gebouwde R.K. St.-Corneliuskerk
(Ittervoorterweg 68) is een kruiskerk met recht gesloten, driebeukig koor en een
terzijde geplaatste ongelede toren. Tot de inventaris behoren een 17de-eeuwse
preekstoelkuip en twee 18de-eeuwse zijaltaren. Het hoofdaltaar en de
gebrandschilderde ramen (J. Nicolas) zijn uit 1925. Een deel van het bijbehorende
kerkhof (1926) is ingericht als Britse oorlogsbegraafplaats met een ‘Cross of
Sacrifice’ (circa 1950).

Well
(gemeente Bergen)
Dorp aan de Maas, ontstaan bij een kasteel. De naam is afgeleid van welle;
aanlegplaats. De parochie wordt voor het eerst vermeld in 1250. Al vóór 1251 was
er sprake van de heerlijkheid Well, waartoe ook het dorp Bergen behoorde. De
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heerlijkheid werd in 1648 onderdeel van Spaans Gelre en kwam in 1713 aan Pruisen.
In de 18de eeuw werd te Well een Maastol gevestigd. In 1815 werd Well bij Nederland
gevoegd. Het dorp maakte slechts een beperkte groei door en werd in 1944-'45 zwaar
beschadigd. Na de oorlog ontstond ten westen van de rijksweg de nieuwe wijk
Papenbeek.
Kasteel Well (Kasteellaan 20) is een dubbel omgracht gebouwencomplex met
voorhof. Vermoedelijk liet Salentijn van Arendael het kasteel in 1382 bouwen. Uit
die tijd dateren waarschijnlijk de ronde zuidtoren en de daarop aansluitende vierkante
ommuring. In de 15de eeuw kwam het zaalgebouw aan de westzijde tot stand,
waarschijnlijk evenals de zuidvleugel. De ronde noordoosttoren van de voorhof is
waarschijnlijk eind 15de eeuw onder Otto van Bylandt tot stand gekomen. Zijn zoon
Adriaan liet vanaf 1533 diverse verbouwingen doorvoeren. In 1579 werd het kasteel
door Marten Schenck ingenomen en in 1586 volgde een beschieting door Spaanse
troepen. Bij het door Adriaen Balthasar van Vlodrop ondernomen herstel rond 1625
werd de binnenplaats aan west- en zuidzijde van gangen voorzien. In opdracht van
Bernard Albrecht van Limburg Stirum kregen de overige vleugels tussen 1632 en
1637 hun huidige hoogte en verrees het poortfront met gedrongen gezwenkte
maniëristische topgevel. In de 18de eeuw voorzag men de beide ronde torens van
een klokvormige bekroning. Begin 19de eeuw liet Pieter Willem de Liedel het kasteel
moderniseren en voorzien van empire-vensters en enkele empire-schouwen. In 1945
kwam het kasteel in bezit van de stichting ‘Sancta Maria’ en sindsdien is het in
gebruik als jeugdcentrum.
Op de zware laat-15de-eeuwse toren en een kleine 16de-eeuwse ronde toren na,
dateert de U-vormige bebouwing van de voorhof uit de 17de eeuw, evenals de als
wagenbergplaats gebruikte dorische zuilenhal. De voorhof is in 1961 gerestaureerd.
De oostelijk gelegen forse tiendschuur met maniëristische in- en uitgezwenkte
topgevel met kleine pilasters is in 1600 gebouwd in opdracht van Adriaen Balthasar
van Vlodrop en staat ook bekend als het ‘Jagerhuis’. Aan de noordzijde binnen de
buitenste omgrachting staat een torenmolenruïne. De ronde stenen romp dateert uit
de eerste helft van de 15de eeuw en heeft een gemetseld bolvormig gewelf met put
en daarboven een maalzolder en een steenzolder. Na de beschieting in 1586 werd de
molen verbouwd tot kruitbergplaats. Ten noorden van de buitenste omgrachting staat
de St.-Barbarakapel (Kasteellaan ong.), een rond 1700 gebouwde kleine kapel met
driezijdige sluiting en een gezwenkte voorgevel. De kerkruïne van de oude R.K.
St.-Vituskerk (Grotestraat ong.) bestaat uit enig muurwerk van koor (1607) en schip
(1841). Na zware beschadiging in 1944-'45 heeft men de rest van de kerk in 1956
gesloopt. Op het omringende kerkhof bevinden zich diverse oude grafkruisen
(16de-18de eeuw) en een gecementeerde laat-19de-eeuwse kerkhofkapel met inwendig
een calvariegroep. Net buiten het kerkhof staat een kort na 1956
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gebouwde kapel (bij Grotestraat 34) in traditionalistische vormen.
De nieuwe R.K. St.-Vituskerk (bij Hoenderstraat 16) is een grote driebeukige
basilicale kerk met een narthex geflankeerd door een doopkapel en een ongelede
toren met tentdak. Deze in 1957-'58 gebouwde kerk is ontworpen door P.J.H.
Coumans in de traditionalistische stijl van de Bossche school. Uit de oude kerk
afkomstig is het hoofdaltaar in Lodewijk XV-stijl, vervaardigd in 1760 te Kevelaar
(D), met een schilderstuk uit de school van Rubens (circa 1600). Ook de bijbehorende
banken, zijaltaren en communiebanken zijn bewaard gebleven, evenals de ronde kuip
van de preekstoel in Lodewijk XVI-vormen. De marmeren doopvont stamt uit circa
1700. De blokvormige pastorie (Hoenderstraat 16) heeft een gepleisterde gevel met
eclectische details uit circa 1875.
Woonhuizen. Het uit 1676 daterende en later gesplitste dwarse huis Grotestraat
21-23 heeft een rijzig zadeldak tussen twee in de 19de eeuw gepleisterde, gezwenkte
topgevels. Ook het huis Walaris (Grotestraat 60) zou
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Well, Kasteel Well (1994)

een oudere kern kunnen bevatten achter de gepleisterde eclectische gevel uit circa
1880. Rond 1875 gebouwd zijn de dokterswoning Grotestraat 37, met eclectische
details, en het eveneens eclectische huis Grotestraat 48-50.
De voorm. Coöperatieve Verbruiks Vereniging (Grotestraat 72) is een sober
neoclassicistisch gebouw uit 1886.
Het trafohuisje (Hoenderstraat 32) is een gepleisterd blokvormig gebouwtje uit
1935 met plat dak en een klein verhoogd deel.

Wellerlooi
(gemeente Bergen)
Dorp, ontstaan als heideontginning in de 19de eeuw. Wellerlooi kreeg in 1888 de
status van rectoraat en werd in 1894 een zelfstandige parochie. Ten zuiden van het
geïsoleerd gelegen dorp bevindt zich het uitgestrekte landgoed De Hamert.
De R.K. St.-Catharinakerk (Catharinastraat 24) is een forse kruiskerk met
dakruiter en een terzijde geplaatste, ongelede toren. De kerk werd in 1952-'53
gebouwd in traditionalistische vormen naar plannen van P.H. Weegels ter vervanging
van een voorganger uit 1888. De toren verrees in 1961. In de dakruiter hangt een
klokje uit 1650. Bij de kerk staat de zeshoekige St.-Anthonius Abtkapel met
neogotische details, gesticht in 1917 door pastoor Wierts. In 1985 werd de kapel naar
hier verplaatst en gerestaureerd. De boerderij (Looierweg 2) bestaat uit een
bedrijfsgedeelte en een dwars geplaatst voorhuis uit 1859.
De St.-Annakapel (Hamert ong.), gelegen ten zuiden van Wellerlooi bij het
Geldernsch-Nierskanaal, is een kleine gecementeerde, rond gesloten kapel met
puntgevel. De wegkapel werd in 1663 gebouwd in opdracht van de heer van Well
ter gelegenheid van het huwelijk van graaf Hendrik de Pas en Juliana van Limburg
Stirum. In 1885 werd het gebouw verplaatst naar de huidige plek. Nabij de kapel
staat de boerderij ‘Kanaal Mond’ (Hamert 6) uit circa 1860, voorzien van een
neoclassicistisch voorhuis met wenkbrauwen. Opmerkelijk is het late gebruik van
hoekklezoren in het muurwerk.
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Wessem, Raadhuis

Wessem
(gemeente Heel)
Kleine stad, ontstaan op de hogere zandgronden aan de Maas en voor het eerst vermeld
in 965. De ten oosten van de huidige kerk tot ontwikkeling gekomen
vroeg-middeleeuwse handelsnederzetting ‘villa Wishem’ is in het huidige
stratenpatroon herkenbaar. In 1118 wordt Wessem als stad vermeld. In 1219 ging
de heerlijkheid tot het Land van Horn behoren, in 1568 werd het een Gelders leen
en van 1713 tot 1794 behoorde het als enclave tot het Oostenrijks Overkwartier. In
de 14de eeuw was Wessem door aarden wallen versterkt en ontwikkelde het zich tot
handelsplaats. Tot een echte stedelijk ontwikkeling kwam het echter niet. In de 19de
eeuw werd de bestaande bebouwing verdicht. Aan de noordzijde kwam in 1926-'29
het kanaal van Wessem naar Nederweert te liggen. Parallel hieraan werden in 1963-'66
de A2 en de Maasbrug aangelegd. Na 1945 heeft men de oorlogsschade hersteld en
is de ruimte tussen het dorp en de snelweg volgebouwd. Aan de zuidzijde vonden
vanaf 1960 ontgrindingen plaats, waardoor ook de Prins Mauritshaven ontstond.
Wessem is een beschermd gezicht.
De R.K. St.-Medarduskerk (Kloosterlaan 1) is een driebeukige kerk met vijfzijdig
gesloten koor, aangebouwde kapellen en een toren van drie geledingen met
ingesnoerde spits. De bij opgravingen aangetoonde vroeg-11de-eeuwse driebeukige
kruiskerk met ouder klaverbladvormig koor, kreeg eind 12de eeuw een romaanse
toren. Rond 1300 werd het vroeg-gotische mergelstenen koor toegevoegd en rond
1500 kwam het laat-gotische pseudobasilicale schip tot stand. De noordelijke zijbeuk
stamt uit de 17de eeuw, toen ook de steunberen werden toegevoegd. Bij het opblazen
van de toren in 1944 werd de kerk beschadigd. Bij de herbouw in 1950-'51, naar
plannen van F.P.J. Peutz, heeft men het schip twee traveeën verlengd en een op het
oude voorbeeld geïnspireerde toren opgetrokken met rivierkeien en mergelsteen.
Tegen de noordzijde is toen een portaal met een hardstenen poortje (1680)
aangebracht.
Het schip heeft bij de herbouw nieuwe kruisgewelven gekregen; in het herbouwde
koorgewelf is een 15de-eeuwse sluitsteen herplaatst. Verder zijn de kolommen met
Maaskapitelen behouden, maar ze zijn verplaatst om het schip te kunnen verbreden.
Tot de inventaris behoren een Annatrits (16de eeuw), een Marianum en een crucifix
(beide begin 16de eeuw), biechtstoelen (1835 en 1838) en een midden-19de-eeuwse
preekstoel.
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Op het ommuurde kerkhof staan drie 17de-eeuwse grafkruisen en achter het koor
bevindt zich een natuurstenen grafmonument met kelder, de ‘Rustplaats der Priesters’.
Het H. Hartbeeld (Kloosterlaan ong.) werd in 1943 vervaardigd door V. Sprenkels.
De kapelanie (Groenstraat 5) is een fors middenganghuis uit circa 1895, voorzien
van een risalerend middendeel met topgeveltje.
Het voorm. raadhuis (Markt 1) is een fors pand met bordes, dakruiter met carillon
en op de hoeken risalieten met trapgevels. Het neoclassicistische pand - met
wenkbrauwen boven de vensters - werd in 1859-'60 gebouwd als raadhuis annex
openbare lagere school naar plannen van J. Lemmens. In 1892 vond een verbouwing
plaats onder leiding van E. Corbey en in 1935 door Th. Krekelberg.
Woonhuizen. Uit de 17de eeuw stammen enkele woonhuizen met bakstenen
gevels geleed door tand- en bloklijsten. Het in opzet 17de-eeuwse dwarse huis
Steenweg 2 staat op de plaats van een in 1461 door de heren van Horn aan de
franciscanen van Weert geschonken pand. Deze hebben hier tot 1798 gezeten, waarna
het pand werd verbouwd tot brouwerij en herberg (‘In de Keizer Napoleon’). Het
eenlaagspand Steenweg 6 (1613) heeft gekoppelde vensterbogen onder een grotere
ontlastingsboog, vroeger behorend bij nu verdwenen kruisvensters. Vergelijkbaar
zijn de diepe panden Steenweg 9 (1613) en Steenweg 10 (1632); het laatste droeg de
naam ‘In de Yzeren Vrijer’. Het Huis Cox (Steenweg 3) is een diep pand uit 1704
met gevelsteen en sierankers. Erbij horen twee latere uitbreidingen met achterhuizen
(gevelsteen ‘1752’). Andere voorbeelden van 18de-eeuwse huizen zijn Steenweg 14,
18 en 23 (1750).
Voorbeelden van sobere traditionele woonhuizen uit het begin van de 19de eeuw
zijn Steenweg 1 (1803) en Marktstraat 2 met hardstenen vensteromlijstingen - en
zonder hardsteen - het diepe pand Steenweg 12 en de dwarse huizen Markt 6 en
Maaszicht

Wessem, Woonhuis Steenweg 2
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(Maasstraat 6; 1844). Het gepleisterde dwarse huis Markt 3 (1830), met inrijpoort,
draagt het opschrift ‘Jac. Hecker Rad en Wagenmaker’. Uit circa 1860 is het statige
huis Kloosterlaan 5 met een wit gepleisterde voorgevel. Burgemeester Thijssen liet
rond 1870 het rijke neoclassicistische herenhuis Markt 10 bouwen. Het wit
gepleisterde herenhuis Maasstraat 2 dateert uit circa 1905. Eenvoudige
neorenaissance-elementen hebben de eenlaagspanden Beekstraat 1 (circa 1910),
Wallenstraat 3 (1915) en Groenstraat 2 (circa 1919). Een slag groter zijn de door
gekleurde baksteenbanden gelede woonhuizen Steenweg 13 (1905), Markt 16 (circa
1910), Marktstraat 14 (circa 1910) en Wallenstraat 5-7 (circa 1915). Het forse
herenhuis Kloosterlaan 4 is uit 1914. Opvallend is het gepleisterde woonhuis
Schoolstraat 5 (circa 1910) met baksteenversieringen om de vensters. Vergelijkbaar,
maar meer expressionistisch van vorm, is Marktstraat 9 (circa 1925). Mogelijk zijn
Steenweg 25 en 27 (circa 1925) net als Groenstraat 8 (1933) gebouwd naar ontwerp
van J. Hecker. Een expressionistische vormgeving hebben het woon- en winkelpand
Van Horneplein 1-2 (circa 1925) en de villa's Pastoor Janssenstraat 3 (circa 1930)
en Wallenstraat 14 (circa 1932; ontwerp J. Wielders). De villa Wallenstraat 29 (circa
1935) is een fraai voorbeeld van zakelijk-expressionisme. Meer traditionalistisch
van vorm zijn de vijf blokken dubbele arbeiderswoningen Achter de Graef 1-10 uit
1931.
Boerderijen. In het dorp verraden verschillende huizen met brede poorten,
binnenhoven en schuren hun oorspronkelijke agrarische functie. Maasstraat 11 is
een grote, wit geschilderde hoeve met binnenplaats en de jaartalankers ‘1716’. Vóór
1800 was het pand ook in gebruik als schippersherberg. De boerderij Beekstraat 8
heeft een gepleisterd voorhuis met gevelsteen (1768) en een grote bakstenen schuur.
De gewitte, in oorsprong 18de-eeuwse boerderij Beekstraat 10-11 heeft deels als
school gediend. Eveneens 18de-eeuws van opzet is de gesloten hoeve Groenstraat
22; de pleistering dateert uit de 19de eeuw, het woonhuis is vroeg-20ste-eeuws.
Marktstraat 1 en Helstraat 8 zijn voorbeelden van 19de-eeuwse gepleisterde
langgevelboerderijen. Markt 4 is een vroeg-19de-eeuwse hoeve met binnenplaats en
Polstraat 4 (jaartalankers ‘1841’) is een grote boerderij met een haakse zijvleugel.
Het forse wit gepleisterde woongedeelte van Schoolstraat 10-18 dateert uit 1883.
Markante boerderijen uit het begin van de 20ste eeuw zijn Markt 13 en Markstraat
3. Expressionistische elementen vertoont de boerderij Marktstraat 10 (circa 1925).
Horeca. De herberg De Twee Ankers (Groenstraat 1) is een dwars pand met een
gevelsteen (1803) boven de hardstenen ingang. Markant aan de kade ligt 't Oude
Veerhuis (Polstraat 1) uit 1915. Een opvallende decoratie met ruitvormen, lisenen
en een balustrade heeft Marktstraat 16 uit 1916. In zakelijk-expressionistische vormen
uitgevoerd is het voorm. café annex woonhuis Pastoor Janssenstraat 10 (circa 1932).
De O.L.-Vrouwe van Altijddurende Bijstandkapel (bij Kloosterlaan 28) heeft
een trapgevel met hartvormige nis. Deze oorspronkelijk eind 19de eeuw gebouwde
wegkapel is hier in 1978 herbouwd. Een vergelijkbare kapel staat bij de Pastoor
Janssenstraat.
Het trafohuisje (Havermansstraat 4) is een blokvormig gebouwtje met tentdak
uit 1920.
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Wijlre, Kasteel Wijlre

Wijlre
(gemeente Gulpen-Wittem)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen tussen de Geul en de flank van het plateau van
Ubachsberg. Wijlre wordt in 1147 voor het eerst vermeld. In 1262 was het een
zelfstandige parochie. Het dorp ontwikkelde zich in de 12de eeuw tot een Vrije
Rijksheerlijkheid, waarvan het grondgebied tot 1982 een lange westelijke uitloper
had langs de oude weg Maastricht-Aken en het dorp Scheulder tot het gehucht
Wolfshuis. Aan de noordoostzijde van het wegdorp Wijlre werd in 1846-'53 de
spoorlijn Maastricht-Aken aangelegd. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de
bebouwing zich verder ontwikkeld tussen de spoorlijn en de weg naar Valkenburg.
Kasteel Wijlre (Kasteel Wijlreweg 1) werd kort na 1652 in opdracht van Johan
Arnold Wachtendonk gebouwd op de plaats van een versterkt huis dat in 1389 als
heerlijkheid werd aangemerkt. Het huidige, op een omgracht terrein gelegen, herenhuis
is uitgevoerd met mergelbanden en heeft een schilddak met dakruiter. Op de zijgevel
is een grote zonnewijzer aangebracht en aan de achterzijde bevinden zich terrassen
(circa 1910). Een boogbrug geeft via een poort met oude wapensteen toegang tot het
voorplein, waaraan drie lagere, aaneengesloten
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Wijlre, Molen Otten

18de-eeuwse dienstvleugels met mansardedaken staan. Voor de collectie beeldende
kunst ontwierp W. Arets in 2001 een betonnen paviljoen; het ‘Hedgehouse’. De
tuinaanleg in landschapsstijl dateert uit 1810 en is ontworpen door Mathias Soiron.
Aan de straatzijde bevindt zich buiten de omgrachting een geometrisch aangelegde
tuin. Het herstel van de tuin en een uitbreiding van de terrassen is na 1980 door
W.J.A. Snelder uitgevoerd. Bij de oprijlaan staat een kazemat van het S-type uit
1939.
De R.K. St.-Gertrudiskerk (bij Kerkstraat 3) is een kruiskerk met rond gesloten
koor en - tegen de zuidelijke transeptarm - een toren met achtzijdige opbouw en hoge
knobbelspits. Ter plaatse van de 13de-eeuwse romaanse voorganger kwam in 1835-'39
naar ontwerp van A. Klausner het huidige neoclassicistische schip met pilastergevel
tot stand. Een uitbreiding naar plannen van P.J.H. Cuypers volgde in 1896. Naar een
neoromaans ontwerp van J. van Groenendael verrees in 1924-'25 de huidige oostpartij
met transept, koor en toren, uitgevoerd in Kunradersteen. In de toren hangt een door
Pierre Michelin gegoten klok (1666). De beelden aan de voorgevel zijn in 1949
vervaardigd door J. Weerts. In 1994-'96 is de kerk gerestaureerd. Tot de inventaris
behoren een zijaltaar in Lodewijk XVI-stijl en een preekstoel (1825). Het orgel werd
gebouwd in 1860-'61, hersteld en vergroot in 1875 door de Gebr. Müller en in 1979
gerestaureerd. Op het kerkhof bevindt zich een aantal 17de-eeuwse grafkruisen.
Hoeve Leyenhuis (Leienhuisweg 1) is een in oorsprong 17de-eeuwse gesloten
hoeve met een gedeeltelijk verhoogd woonhuis in Kunradersteen, voorzien van een
geschoord dakoverstek.
Woonhuizen. Het woonhuis Geulhof (Brouwerijstraat 1a) werd in 1908 gebouwd
naar ontwerp van A.J. van de Sandt voor M. Brand, lid van de brouwersfamilie Brand.
Het uit circa 1905 daterende tweelaags huis Wielderdorpstraat 1 heeft een
pilastergeleding en rondboogfriezen. Voorbeelden van panden met een inrijpoort in
de voorgevel zijn Brouwerijstraat 13 (1879 op poort; jaartalankers 1897) en
Brouwerijstraat 15 (1888 op poort; jaartalankers 1861). Het complex
arbeiderswoningen Valkenburgerweg 23-33, Past. Maessenstraat 1-11 en Jan van
Houtemstraat 7-14 kwam in 1921 tot stand naar ontwerp van J. Stuyt in opdracht
van Technisch Bureau Ons Limburg.
De watermolen ‘Molen Otten’ aan de Geul (Molengats 1) is een onder- en
bovenslagmolen uit 1776 (jaartalankers). Een bestaand huis met molen werd in dat
jaar verbouwd en uitgebreid met een boerderij en brouwerij. Vroeger was de
watermolen in gebruik als koren- en oliemolen. Eind 19de eeuw heeft men de
oorspronkelijke onderslagraderen vernieuwd en gewijzigd in een onderslagen
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middenslagrad. Begin 20ste eeuw werd de oliemolen uitgebroken en werd een tweede
maalinrichting geplaatst. In 1981-'83 is de molen gerestaureerd. Vanaf 1986-'87
wordt het ene waterrad aangewend voor de opwekking van elektriciteit en het andere,
incidenteel, voor maalwerk. Het in mergel en baksteen opgetrokken molenhuis is
voorzien van hardstenen vensteromlijstingen.
De Koninklijke Brand's Bierbrouwerij (Brouwerijstraat 2) werd gesticht in
1871 en in 1934 uitgebreid naar plannen van Jos. Wielders. Als gevolg van
na-oorlogse verbouwingen resteert er weinig van de oorspronkelijke fabriek. Wel
behouden bleven de momenteel als kantoor in gebruik zijnde tweelaags panden
Brouwerijstraat 10 (1871) en Brouwerijstraat 2 (1898). Het laatste staat bekend als
‘De Pastorie’ en is voorzien van een neorenaissance-detaillering.
Huis Cartils (Kapolder 10), gelegen ten zuiden van Wijlre, was de zetel van een
minieme Vrije Rijksheerlijkheid. Het mergelstenen gebouw stamt in oorsprong uit
circa 1500, maar is in 1883 grotendeels gemoderniseerd. Het heeft een arkeltorentje
en aan de achterzijde een ronde toren. De toegang tot het voorplein wordt afgesloten
door een ingangspaviljoen uit circa 1660 met niet stijlzuivere ionische pilasters,
koepeldak en windvaan.
Stokhem. Dit gehucht ten westen van Wijlre bestaat voor een belangrijk deel uit
18de-eeuwse panden, opgetrokken in een combinatie van natuursteen en vakwerk.
Interessante vakwerkhoeven zijn Stokhem 36, met open binnenplaats, en de L-vormige
hoeve Stokhem 38. Bij de laatste is de straatgevel aan de onderkant in Kunradersteen
en hogerop

Stokhem bij Wijlre, Woonhuis Stokhem 38
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in baksteen uitgevoerd en voorzien van gebeeldhouwde koppen (Willem III en Emma)
op gemetselde pilasters. De L-vormige mergelstenen hoeve Stokhem 40 heeft aan de
straatzijde reliëfornamenten (medaillons in de topgevel). De aansluitende L-vormige
vakwerkhoeve Stokhem 42 is later voorzien van een bakstenen voorgevel (1847). De
vakwerkhoeve Stokhem 48, met overbouwde bergplaats, heeft men onlangs
gerestaureerd. In opzet 18de-eeuws en in de 19de eeuw uitgebreid is de forse gesloten
hoeve Berghof 1. De vroeg-19de-eeuwse, in mergel uitgevoerde, gesloten hoeve
Berghof 2 heeft aan de binnenplaatszijde bij het woongedeelte een verdieping in
vakwerk.
Etenaken. Dit gehucht ten noordwesten van Wijlre heeft enkele, voornamelijk
18de-eeuwse boerderijen, opgetrokken in mergelsteen en/of vakwerk. Voorbeelden
zijn de U-vormige boerderij Tuinstraat 13, de deels in vakwerk uitgevoerde
boerderijen Valkenburgerweg 111 en Valkenburgerweg 100 (1790), en verder de
gesloten hoeven Etenakerhof (Valkenburgerweg 44) en Valkenburgerweg 105
(jaartalankers 1768) en het 19de-eeuwse vakwerkhuis Valkenburgerweg 38.

Wijnandsrade
(gemeente Nuth)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen als ontginningsnederzetting bij de Hulsterbergbeek
aan de rand van het plateau van Schimmert. Bij een in de 12de eeuw vermeld
mottekasteel stichtte de kasteelheer een kapel. Deze tussen de binnen- en buitengracht
van het kasteel gelegen ‘eigenkerk’ werd later de parochiekerk van het dorp. Na de
Tweede Wereldoorlog is Wijnandsrade sterk in noordoostelijke richting gegroeid.
Kasteel Wijnandsrade (Opfergeltstraat 2-3). Tussen de kerk en de oostvleugel
van het huidige kasteel ligt de motte waarop een al in de 12de eeuw vermelde burcht
heeft gestaan. Van het huidige, omgrachte kasteel met drie vleugels om een
binnenplein is de - oorspronkelijk verdedigbare - westvleugel van het woongedeelte
de oudste. In die in 1554 voor Werner van (den) Bongard

Wijnandsrade, Kasteel Wijnandsrade (1992)

gebouwde vleugel bevindt zich de voorm. ridderzaal met een 16de-eeuwse schouw.
In opdracht van Joseph Clemens baron van den Bongard kwamen in 1717-'19 de
zuidelijke en oostelijke (met fronton) woonvleugels tot stand.
De voorhof is waarschijnlijk in de vroege 17de eeuw ommuurd en heeft op twee
hoeken een verdedigingstoren. De huidige kasteelhoeve is ontstaan tegen de
binnenzijde van die ommuring. Al in de 17de eeuw werd een deel van de westvleugel
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gebouwd. In opdracht van Joseph Clemens baron van den Bongard kwam in 1717-'19
de zuidvleugel met de toegangspoort met gezwenkte gevel en een deel van de
westvleugel van de hoeve tot stand. In de 18de eeuw vonden aanpassingen plaats.
Zo werd de toegangspoort verhoogd en voorzien van een koepeltorentje met lantaarn
(circa 1726). Verder is er een toegangsdeur in Lodewijk XV-stijl (1775). In 1822
werd de noordvleugel van de kasteelhoeve gebouwd. Het complex heeft diverse
gevelstenen met alliantiewapens van de familie Van den Bongard.
Tijdens het gebruik van het kasteel als Minderbroederklooster werd het complex
in 1930-'32 ingrijpend verbouwd en kwam onder meer de verbinding tot stand tussen
de oost- en zuidvleugel van het woongedeelte van het kasteel, de huidige ingang tot
de woningen. Het rond 1990 gerestaureerde complex is thans als proefboerderij,
kantoor en woonruimte in gebruik.
De R.K. St.-Stephanuskerk (Opfergeltstraat 4) is een eenbeukige kerk met
driezijdig gesloten koor en een ongelede toren met ingesnoerde spits. De mergelstenen
onderbouw van de kerk heeft waarschijnlijk een laat-middeleeuwse oorsprong. De
kerk werd in 1628 herbouwd en in 1754 ingrijpend gewijzigd en vergroot. De
mergelstenen herenloge uit 1688 aan de zuidzijde van het koor heeft men in de 19de
eeuw vergroot tot een sacristie. De in 1943 verwoeste toren is in 1948 naar plannen
van bureau Cuypers herbouwd, waarbij het schip met twee traveeën is verlengd. Het
kerkinterieur wordt gedekt door kruisribgewelven. Nabij de grafsteen van Willem
van Bongard († 1631) bevindt zich de herenloge uit 1688; het huidige houten front
met rococo-details en schuifvenster dateert uit het midden van de 18de eeuw. De
voorm. pastorie (Oudenboschstraat 41) is een tweelaags dwars huis uit 1813.
Woonhuizen. Het landhuis Niethuizen 64 werd rond 1870 voor X. Maurissen
gebouwd op het terrein van de - in de kern mogelijk oudere - kasteelhoeve
‘Niethuizen’ (Nijthuijsen). Het in 1914 als café Steins gebouwde hoekpand
Körnerstraat 23 is een tweelaags woon- en winkelpand met jugendstil-details.
Swier. Dit gehucht ten oosten van
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Wijnandsrade, Woonhuis-café Körnerstraat 23

Swier bij Wijnandsrade, Hoeve Terlinden

Wijnandsrade is ontstaan in de middeleeuwen. De deels gepleisterde gesloten hoeve
Lindelauf (Swier 30) draagt de jaartalankers ‘1652’. De gedeeltelijk in mergelsteen
opgetrokken gesloten hoeve Oude Bongard (Bongard 3) wordt al rond 1650 vermeld,
maar dateert in de huidige vorm uit de tweede helft van de 19de eeuw. De Hoeve
Terlinden (Terlindenweg 100), gelegen ten noordoosten van Swier, is een deels wit
geschilderde hoeve met een gesloten en een aan één zijde open binnenplaats. Het
oudste gedeelte van dit in fasen gegroeide boerderij-complex is de tussen de beide
binnenplaatsen gelegen, mogelijk vroeg-17de-eeuwse, vleugel met torentje en
mergelstenen speklagen. Deze vleugel heeft een laat-18de-eeuws fronton. Op andere
bouwdelen zijn de jaartallen 1797 (sluitsteen) en 1802 (deurklopper) aangebracht.
Vink. Gehucht ten zuidwesten van Wijnandsrade. De in de kern 18de-eeuwse
U-vormige hoeve Vink 2 is gedeeltelijk in vakwerk uitgevoerd en gedeeltelijk in
baksteen met mergelstenen speklagen. De gesloten hoeve Vink 9-10 is voorzien van
een poortsluitsteen uit 1781 en de jaartalankers ‘1849’.

Wittem
(gemeente Gulpen-Wittem)
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen en voor het eerst vermeld in 1125. Waar
de Selzerbeek in de Geul vloeit, verrees in de 13de eeuw een kasteel. De Vrije
Rijksheerlijkheid Wittem werd in 1722 gekocht door Ferdinand Adolph von
Plettenberg en - uitgebreid met Eys en Slenaken - in 1732 tot Rijksgraafschap
verheven. Hij stichtte het kapucijnerklooster (gesloten in 1797), waarvan de kapel
in 1802 als bijkerk ging dienen. In 1836 betrokken de redemptoristen uit Sint Truiden
(B) het klooster.
Kasteel Wittem (Wittemer Allee 3) ligt in het brede Geuldal op een terrein met
resten van twee omgrachtingen. Het kasteel bestaat uit twee haaks op elkaar staande
vleugels met een ronde toren aan de buitenhoek en een lagere, achtzijdige ingangstoren
in de binnenhoek. De gevels zijn opgetrokken in Nivelsteiner zandsteen en baksteen.
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De ronde toren en de aansluitende zuidvleugel verrezen in de 13de eeuw, de
westvleugel kwam in de 15de eeuw tot stand.

Wittem, Kasteel Wittem

Het in 1569 door de Spanjaarden beschadigde kasteel kreeg begin 17de eeuw een
nieuwe kap. De eindgevel van de zuidgevel stamt uit circa 1700. In 1801 werd het
kasteel eigendom van Simon Merkelbach, die in 1807 ook de kasteelhoeve in bezit
kreeg. De ingangspartij werd rond 1880 aangebracht. In 1968 is het kasteel onder
leiding van P.C.H. Satijn gerestaureerd en als hotelrestaurant in gebruik genomen.
Het kasteel bevat een kelder met mergelstenen gewelf (zuidvleugel) en een kelder
met bakstenen tongewelf (oostvleugel). De ronde hoektoren heeft een gemetseld
koepelgewelf als vervanging van een oudere overdekking. In de oostvleugel bevinden
zich een neogotisch trappenhuis en een stucplafond met het monogram
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Wittem, Dorp en omgeving

van Simon Merkelbach.
De kasteelhoeve (Wittemer Allee 1a) kwam tot stand in de 16de-18de eeuw en is
samengesteld uit verschillende gebouwen aan een onregelmatig gevormde
binnenplaats. Het oudste gedeelte is uitgevoerd met mergelstenen speklagen en
hoekblokken. Het wit gesausde poortgebouw met pachterwoning heeft een
dichtgemetselde spitsboogvormige poortdoorgang met omrankte nis en wapenschild
uit 1537-'38.
De R.K. kerk H.H. Alphonsus van Liguori en Johannes Nepomuk (Wittemer
Allee 34) is een zaalkerk voorzien van een rechtgesloten koor met daktorentje, een
nagenoeg vierkant schip en een voorhal met galerij. Deze barokke kerk kwam in
1729-'33 tot stand naar ontwerp van Johann Conrad Schlaun, met Johann Joseph
Couven als uitvoerend architect. Naar ontwerp van pater J.P. Ritzinger werd in
1845-'47 aan de noordwestzijde de neoclassicistische

Wittem, R.K. kerk H.H. Alphonsus van Liguori en Johannes Nepomuk, interieur
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O.L.-Vrouwekapel aangebouwd. Verder voegde men een Smartenkapel toe en werden
het koor en de sacristie aangepast. Het houten torentje op het koordak is in 1854 in
gewijzigde vorm vernieuwd. De neogotische façade met aan weerszijden van een
groot rondboogvenster beelden van de patroonheiligen, verrees in 1892-'95 naar
plannen van Joh. Kayser. In 1961-'62 heeft men aan de noordwestzijde nog de
moderne Gerarduskapel toegevoegd naar plannen van J. Petit. De kerk is in 2000-'01
gerestaureerd. Het interieur wordt gedekt door graatgewelven, die in 1939-'40 zijn
beschilderd door Ch. Eyck. De wandgeleding met corinthische pilasters dateert van
circa 1845. Tot de inventaris behoren het neobarokke hoofdaltaar en twee zijaltaren
(alle 1845-'51), een door broeder Vincentius vervaardigde neobarokke preekstoel
(1868), voorzien van panelen met beschildering uit 1939 van Ch. Eyck, en een
neogotische communiebank (1892). Het Franssen-orgel uit 1901 heeft een orgelkast
uit 1849 en een orgelbalustrade uit 1864. Verder bevat de kerk de marmeren graftombe
van kardinaal W.M. van Rossum († 1932), in 1939 gemaakt door E. Quattrini. De
in de Gerarduskapel opgestelde beeldengroep voorstellende St. Johannes Nepomuk
met engeltjes, vervaardigd door R. Rendeux in 1731, is afkomstig van de vroegere
barokke façade. Het van het barokke timpaan afkomstige alliantiewapen van Ferdinand
Adolph von Plettenberg en Bernardina von Westerholt Lembeck is ingemetseld in
de buitengevel.
Het redemptoristenklooster (Wittemer Allee 32) werd in 1891-'94 gebouwd op
initiatief van de latere kardinaal W.M. van Rossum ter vervanging van het
18de-eeuwse kapucijnercomplex. Dit carrévormige vierlaags kloostergebouw is naar
ontwerp van Joh. Kayser uitgevoerd in neogotische stijl met eclectische invloeden.
In het klooster bevindt zich een bibliotheekruimte met twee galerijen boven elkaar
en twee gietijzeren spiltrappen onder een houten tongewelf in neogotische stijl. Het
complex werd in 1938 aan de noordzijde met een tweede carré vergroot naar ontwerp
van Jos. Wielders en in 1993-'94 geheel gerenoveerd.

Wittem, Redemptoristenklooster, interieur bibliotheek (1993)

Woonhuizen. Het dwarse tweelaags pand Rijksweg 7-9 werd gebouwd in 1870
(jaartalankers). Het heeft een hoger opgetrokken middenrisaliet en opvallende
verdiepte gevelvelden met rondboogfries. Rijksweg 8 is een dwars tweelaags pand
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uit circa 1900 met decoratief tweekleurig metselwerk in neorenaissance-vormen. De
villa Rijksweg 6 werd in 1914 gebouwd voor notaris H.J. Pierey. Het met
neorenaissance-details uitgevoerde pand Van Plettenbergweg 7 verrees in 1929 naar
ontwerp van G. Fouarge als hotel. Het middenrisaliet met trapgevel is voorzien van
een beeldnisje en een gevelsteen met het bouwjaar.
De Posterij (Rijksweg 2) is een hoeve met een binnenplaats en een tweelaags
onderkelderd herenhuis, gebouwd kort na de aanleg van de rijksweg Maastricht-Aken
in 1825.
De watermolen ‘Wittemermolen’ aan de Sinselbeek (Wittemer Allee 38) is een
als korenmolen ingerichte middenslagmolen uit 1835. Het tweelaags molengebouw
is deels over de beek uitgebouwd, gebouwd, waardoor het waterrad inpandig hangt.
In 1978 is de molen met het bijbehorende woonhuis gerestaureerd. Een oude
forellenvijver uit 1731 fungeert als molenvijver.
Partij. In deze van oorsprong middeleeuwse nederzetting ten zuidoosten van
Wittem staat het redemptoristinnenklooster Mariëndaal (Partijerweg 6). Dit in 1848
als slotklooster gebouwde U-vormige complex met neogotische kapel is in 1961
gerenoveerd, waarbij de tralies zijn weggenomen. In de kapel heeft men een moderne
glazen scheidingswand geplaatst. Op het geheel ommuurde kloosterterrein bevinden
zich twee kleine grafkapellen en een Lourdesgrot. Boerderijen. De gesloten hoeve
‘Wijnhuis’ (Oude Heirbaan 6) bestaat uit een 17de-eeuws woongedeelte met
aangebouwde stal (19de eeuw), een dwarsdeelschuur (eerste helft 18de eeuw) en een
stalvleugel (tweede helft 19de
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eeuw). Boven de inrijpoort bevindt zich het alliantiewapen van de families Von
Plettenberg en Von Westerholt Lembeck. De boerderij diende tevens als herberg en
tolhuis. De 18de-eeuwse L-vormige hoeve Partijerweg 8 heeft een in vakwerk
uitgevoerd dwars woonhuis. De aangebouwde bakstenen schuur dateert uit 1869.

Ysselsteyn
(gemeente Venray)
Dorp, ontstaan in 1920 als modelontginning in de Peel, nadat in 1919 door J. Poels
de stichting ‘Eigen Boer’ was opgericht. Het dorp is genoemd naar minister H.A.
van IJsselsteijn, die voor deze ontginning rijksvoorschotten beschikbaar stelde.
De R.K. St.-Odakerk (Lovinckplein 8) bestaat uit een vierkant volume met
dakruiter, aanbouw met ingangsportaal en een rondgesloten koor. Van de in 1927
gebouwde kleine kruiskerk werden na oorlogsschade in 1944 transept en koor
vervangen door een nieuw rond gesloten koor (1947) naar plannen van A.T.J. Margry
en P.W. Lerou. In 1975 bouwde men naast de kerk een carillon en tegen het bestaande
koor kwam in 1992 de huidige nieuwbouw naar ontwerp van J.P.A. Coppen tot stand.
De St.-Odahoeve (Timmermannsweg 13) uit 1929 is een gaaf voorbeeld van een
ontginningsboerderij.
De Duitse oorlogsbegraafplaats (Timmermannsweg 75) werd kort na de Tweede
Wereldoorlog ten zuiden van Ysselsteyn gesticht op een heideperceel als laatste
rustplaats voor alle in Nederland geneuvelde Duitse soldaten. Rondom een
natuurstenen tombe liggen tevens 85 gevallenen uit de Eerste Wereldoorlog. In het
midden staat een carillon en op de beboste dwarsas bevindt zich een aantal
‘Kameradergräber’, gemarkeerd met zerken. Sinds 1976 is het beheer in handen van
de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge en zijn de ruim 31.000 oorspronkelijk
betonnen grafkruisen vervangen door hardstenen exemplaren.
Kazematten. Ten westen van Ysselsteyn bevindt zich op de westelijke oever van
het Defensie- of Peelkanaal op regelmatige afstand van elkaar een aantal in gewapend
beton uitgevoerde S-kazematten, die daar als onderdeel van de Peel-Raamstelling in
1939-'40 zijn gebouwd.

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

420

Beknopte literatuuropgave
Van alle voor dit boek geraadpleegde literatuur kan hier slechts een gering deel
genoemd worden. Deze literatuuropgave beperkt zich voornamelijk tot boeken en is
eerder een hulpmiddel voor de lezer die zich verder in de materie wil verdiepen dan
een verantwoording van de inhoud van dit boek. In de onderstaande lijst is de
gebruikte algemene literatuur opgenomen, aangevuld met de voor de provincie
belangrijkste publicaties op architectuurgebied.
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Verklaring van enige termen
De bouwkundige termen worden in de tekst zoveel mogelijk gebruikt overeenkomstig
de gangbare terminologie in de provincie of de regio.
aanzetsteen eerste steen aan weerszijden van een gemetselde boog, doorgaans
uitgevoerd in natuursteen.
aanzetvoluut decoratieve krul aan de voet van de afdekking van een tuit- of
klokgevel.
aedicula klassiek versieringsmotief, opgebouwd uit pilasters, hoofdgestel en
fronton, in geveltoppen of als vensteromlijsting.
afluiving (afhang) een aan één zijde van een zadeldak lager doorlopend afdak,
vaak rustend op een laagwand.
afwolven afschuinen van het uiteinde van een zadeldak; het aldus ontstane
dakschild boven de dan afgeknotte topgevel heet wolfeind.
allee rechte laan tussen twee of meer rijen bomen.
alliantiewapen huwelijkswapen, waarin het wapen van de man en van de vrouw
verenigd zijn onder het helmteken van de man.
alternerend stelsel afwisseling van zware en lichte pijlers of van pijlers en
zuilen.
ankerbalkgebint gebint waarbij de dekbalk door de (iets uitstekende)
gebintstijlen heen wordt gestoken.
annatrits (Anna ten drieën) voorstelling van St. Anna met haar dochter Maria
en het Christuskind.
apsis nisvormige sluiting van schip, koor, zijbeuk of kapel op halfcirkelvormige
of veelhoekige plattegrond.
arcade rij zuilen of pilaren verbonden door bogen.
architraaf onderste dragende deel van een hoofdgestel, meestal direct rustend
op kapitelen.
arkeltorentje uitkragend hoektorentje met spitse bekroning.
atrium binnenplaats van een Romeinse woning op vierkante grondslag, omgeven
door een overdekte zuilengang.
attiek verhoging boven de kroonlijst, vormgegeven als borstwering voor het
dak of als lage bovenste verdieping met kleine vensters.
baandorp nederzetting met een door een wegverbreding gevormd marktplein.
baard versierd stuk hout aan de molenkap.
baluster vaasvormige spijl in leuning, hekwerk of balustrade.
balustrade opengewerkte borstwering bestaande uit een reeks vaak rijk bewerkte
spijlen.
banderol spreukband; smalle strook met opschrift.
bandwerk vlak, als het ware uitgezaagd, bandvormig versierings-motief
verwerkt aan geveltoppen of in beslagwerk (zie ook rolwerk).
basement voetstuk van een zuil, kolom of pilaster.
basiliek kerk waarvan de middenbeuk ver boven de zijbeuken uitrijst; de
middenbeuk ontvangt licht door boven de scheibogen aangebrachte vensters.
bastion bolwerk, vijfhoekige uitbouw van een vestingmuur of-wal.
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bedstede in de betimmering van een kamer opgenomen slaapplaats, afgesloten
met deuren of gordijnen.
beklampen het aanbrengen van een bekleding van metselwerk tegen een muur.
bel-etage hoofdverdieping van een aanzienlijk huis, meestal boven een
souterrain.
bergmolen (beltmolen) windmolen met een aarden ophoging rond de voet.
beslagwerk een van siermetalen verankering van juwelen afgeleide decoratie,
vaak ook met aanduidingen van spijkergaten.
beuk zie zijbeuk.
binnenhaard laag woon- en eetvertrek of keuken met stookplaats tussen
voorhuis en achterhuis.
blokbepleistering pleisterwerk voorzien van getrokken schijnvoegen in een
bepaald verband, natuursteen suggererend.
blokpilaster weinig uitspringende, van een basement, schacht en kapiteel
voorziene muurpijler, waarbij de schacht uit blokken bestaat.
boezem gedeelte van de schoorsteen dat in de kamer uitsteekt en zich boven de
schouw bevindt.
bolkozijn kozijn met twee naast elkaar geplaatste vensters.
boogfries horizontale reeks uitgekraagde boogjes op kraagstenen; een variant
is het ‘klimmende’ boogfries, dat met schuin boven elkaar geplaatste boogjes
de hellende lijnen van de geveltop volgt.
boogveld vulling van een blinde boog. Behalve met beeldhouwwerk kan het
ook verfraaid zijn met bakstenen vlechtwerken en mozaïek. Ook timpaan
genoemd.
bordes verhoogd platform bereikbaar via een aantal treden, dan wel een platform
ter onderbreking van de trap.
borstwering tot borsthoogte opgetrokken muur ter afzetting van balkon, terras
of galerij.
bossage muurvlakken waarvan de blokken reliëf krijgen door een verhoging,
in de vorm van een kussen of diamantkop.
bouwhuis bedrijfsgebouw behorend tot een adellijk huis of buitenplaats, dikwijls
ter weerszijden van het voorplein geplaatst, haaks op de voorgevel van het
hoofdgebouw.
bovendeurstuk (dessus-de-porte) versiering boven een deur in de vorm van
een schilderij (vaak een grisaille), stucwerk of een gesneden paneel.
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bovenlicht raam direct boven een voordeur.
brandmuur scheidingsmuur, doorgemetseld tot aan of buiten het dak, ter
voorkoming van het overslaan van brand.
buitenhuis buitenverblijf buiten de stad, veelal de kern van uitmakend van een
buitenplaats.
buitenplaats landhuis met bijgebouwen en toebehoren gelegen in een park,
waarin huis en park een ondeelbaar geheel vormen.
bundelpijler pijler bedoeld om bogen uit verschillende richting te ondersteunen;
bestaat uit een kern bezet met halfzuilen, colonnetten en schalken.
calvariegroep (kruisigingsgroep), voorstelling op een rooms katholieke
begraafplaats van de gekruisigde Christus met Maria en Johannes; soms ook
uitgevoerd als calvarieberg.
cannelure verticale groef in de schacht van zuil of pilaster.
cartouche vlak met inscriptie binnen een versierende omlijsting.
cassette verdiept rechthoekig vlak, ter indeling van een plafond.
cenotaaf grafmonument voor een overledene wiens stoffelijke overschot zich
elders bevindt.
centraalbouw symmetrisch bouwwerk op grond van een cirkel, veelhoek of
Grieks kruis.
cippus vierkante spits toelopende grafzuil
colonet (kolonnet) kleine kolom of zuil.
communiebank balustrade waarvoor de gelovigen knielen bij het ontvangen
van de hostie.
composiete orde combinatie van ionische en corinthische orde.
consistorie ruimte in of bij een protestantse kerk; vergaderplaats van de
kerkenraad.
console kraagsteen of houten kraagstuk ter ondersteuning van een balk, een lijst
of een uitstekend deel van een gebouw; vaak voorzien van een profiel.
cordonlijst uitspringende horizontale lijst langs de gevel, ter accentuering van
de verdiepingen.
corinthische orde slanke orde, waarvan het kapiteel versierd is met de
omgekrulde bladeren van de acanthus.
crypte ruimte onder een verhoogd koor, plaats voor relieken van een bijzonder
vereerde heilige.
dagkant loodrecht op het muurvlak staande dan wel afgeschuinde kant van een
venster- of deuropening.
dakerker zie Vlaamse gevel.
dakkapel klein hoog in het hellend dakvlak aangebracht uitspringend venster
met eigen dakdekking.
dakmoet bouwspoor dat aangeeft waar ooit een dak tegen een muur eindigde.
dakruiter siertorentje op nok van een zadeldak of viering van een kerk, meestal
in de vorm van een klokkentorentje.
dakschild vlak van zadel- of schilddak.
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dekbalkgebint gebint waarbij de dekbalk (iets overstekend) op de gebintstijlen
ligt.
dessus-de-porte (bovendeurstuk) versiering boven een deur in de vorm van
een schilderij (vaak een grisaille), stucwerk of een gesneden paneel.
diamantkop vlakke piramidevormig bewerkte steen, vaak in het midden van
beslagwerk.
dienstgebouw tot het hoofdgebouw (kasteel) behorende schuren en stallen.
diep huis huis met zijn nokrichting haaks op de straat en de ingang aan de korte
zijde.
dom zie kathedraal.
donjon hoofdtoren, tevens laatste toevluchtsoord van een middeleeuwse burcht.
doophek afsluitend hek van de rechthoekige ruimte rondom de preekstoel
waarbinnen in protestantse kerken de doop wordt toegediend (dooptuin).
doorrit opening in schuur of huis waar met een wagen doorgereden kan worden
(koetspoort). In de doorrit kan zich de toegang tot het huis bevinden.
dorische orde forse, wat gedrongen orde, met een onversierd kapiteel en
oorspronkelijk in de Griekse oudheid met gecanneleerde zuil zonder voetstuk.
dorpel horizontale deel van een houten of stenen deur- of vensterkozijn. Men
onderscheidt boven-, tussen- en onderdorpels (zie ook kalf).
driepas een in drie boogjes verdeelde boog als gotisch versieringsmotief; evenzo
vierpas.
dries driehoekige open ruimte in een dorp, vaak met een poel.
dubbelkerk kerk of kapel in vrouwenkloosters die op het koor na horizontaal
in tweeën is gedeeld; de benedenruimte is bestemd voor leken, terwijl op
nonnengalerij de kloosterlingen de eredienst volgen.
dwars huis (langshuis) huis met zijn nokrichting evenwijdig aan de straat en
de ingang aan de lange zijde.
dwarsarm (transeptarm) ter weerszijden van het middenschip gelegen deel van
het dwarsschip.
dwarspand zie dwarsschip.
dwarsschip (transept) langwerpige ruimte die het middenschip loodrecht kruist
en daarmee in open verbinding staat. De beide loodrecht op de middenschip
staande delen worden ook wel dwarspanden genoemd.
dwerggalerij lage booggang onder langs het dak van een hoog gebouw bestaande
uit een reeks van rondbogen op korte vrijstaande deelzuiltjes.
economiegebouw zie dienstgebouw
empire-venster venster met verdikte middenstijl.
entablement zie hoofdgestel.
epitaaf grafschrift, veelal in gebeeldhouwde omlijsting, boven het graf
aangebracht tegen muur of pijler.
erker kleine ronde, veelhoekige of vierkante uitbouw aan een gevel, veelal
beginnend boven de begane grond; bedoeld voor meer licht en beter uitzicht
naar buiten.
es (enk) gemeenschappelijke bouwland bij een dorp.
ezelsrug rij onder een hoek staande bakstenen ter afdekking van een muur of
geveltop.
façade voorgevel, voornaamste buitengevel.
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festoen loof- of bloemslinger van vruchten, bloemen. lauriertakken of draperieën
ter versiering boven vensters en ingangen, in frontons, tegen pilasters of onder
vensterdorpels. Ook uitgevoerd als doekfestoen (lambrekijn).
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flamboyant benaming voor een late ontwikkeling in de gotiek, gebaseerd op
vlamvormige onderverdelingen van de vensters.
fliering (jukplaat) horizontaal gelegen langsbalk ter ondersteunig van de sporen.
folly romantisch sierbouwwerk, vaak als compositorisch element in een
landschapspark toegepast.
fort naar alle zijden verdedigbaar, gesloten vestingwerk, waarvan de verdediging
zelfstandig kan worden uitgevoerd.
Franse ramen vensters met openslaande ramen.
fries bandvormig gedeelte van het hoofdstel, tussen architraaf en kroonlijst;
versierd met metopen en trigliefen of met doorlopend reliëf; in ruimere zin:
versierde horizontale band, bijvoorbeeld ter afsluiting van een muurvlak.
frontaal versimpelde wimberg (in torenbekroning), zie wimberg
fronton lage driehoekige, boogvormige of segmentboogvormige versiering
boven deuren, ramen of gevels. Het omsloten boogveld heet timpaan.
galerij overdekte gang waarvan één zijde een open arcade vormt; kleine
decoratieve galerijen aan buitengevels heten dwerggalerijen.
gebint juk met verticaal geplaatste stijlen, zie juk.
geblokt voorzien van natuurstenen of stucwerk blokken.
gebonden stelsel bouwwijze van een kerkgebouw gebaseerd op de maten van
één travee van het middenschip.
gefacetteerd van facetten, afgeschuinde vlakken, voorzien.
gekoppelde vensters vensters, die slechts door een smalle muurdam, stijl of
houten tussenlid aan elkaar zijn verbonden.
gemene muur gemeenschappelijke muur, waarin de balken van beide
aangrenzende woonhuizen opliggen.
gemengde stijl tuinstijl waarbij de landschapsstijl gecombineerd wordt met
geometrische structuren in de nabijheid van het huis.
gewelf stenen overkluizing van een ruimte; ook wel in hout uitgevoerd.
gewelfschotel ronde houten schijf op de kruising van de ribben van een houten
gewelf.
gordelboog brede ribben-versterking tussen twee gewelfvlakken of delen van
een tongewelf.
gording licht gekantelde langsbalk tussen topgevels of jukken waarop direct
dakbeschot aangebracht kan worden in de schuinte van het dak.
goudleer in dun leer geperst ornament, voorzien van bladzilver en bestreken
met een goudgele vernislaag.
grafsteen verticaal geplaatste steen aan het hoofdeinde van een graf (zie ook
zerk).
graten zie kruisgewelf.
Grieks kruis kruis met vier armen van gelijke lengte.
grisaille (grauwtje of witje) schilderij in wit en grijs, ter imitatie van een
gebeeldhouwd marmeren reliëf.
guirlande zie festoen.
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haanhout (hanebalk) horizontale verbindingsbalk tussen twee tegenover elkaar
staande sporen.
hallenhuis gebouw met vrijstaande gebintconstructie die het huis in drie beuken
verdeelt.
hallenkerk kerk bestaande uit schepen van gelijke hoogte waardoor het
middenschip geen direct licht ontvangt.
halsgevel gevel waarvan het middendeel hoger is opgetrokken tot een
rechthoekige top, meestal gevat tussen twee klauwstukken en bekroond door
een fronton.
heerlijkheid gebied van een heer waaraan een aantal rechten verbonden was.
herenbank kerkbank bestemd voor aanzienlijke (kasteel)heren, vaak voorzien
van een luifel.
herme naar onderen taps toelopende pijler of pilaster waarvan het bovenste
deel de vorm heeft van het bovenlichaam van een menselijke figuur.
hoekrisaliet vooruitspringende partij op de hoek van een gebouw.
hogel knop- of bladvormige versiering aan luchtbogen, pinakels en wimbergen.
hoofdgestel (entablement) klassiek horizontaal lijstwerk bestaande uit architraaf,
fries en kroonlijst.
hoofdschip zie middenschip
hoogwandige vakwerkhuizen huizen met vakwerkanden waarbij de
ankerbalkgebinten zo hoog geplaatst zijn dat inwendig een insteek mogelijk
wordt.
imitatie-speklagen in plaats van in natuursteen, in stucwerk uitgevoerde
horizontale banden in het baksteenmuurwerk.
immuniteit fysiek afgesloten gebied met eigen bestuur en rechtspraak, behorend
bij een (kapittel)kerk.
impost dekplaat van pijler of kapiteel tussen deze en de boog, of plaat bij
boogaanzet.
insteek tussenvloer in het achterste gedeelte van een hoog stadswoonhuis met
daaronder de binnenhaard. De kamer boven de insteek wordt wel hangkamer
genoemd.
ionische orde sierlijke orde, vaak met cannelures en een kapiteel met krul aan
weerszijden.
Jonkheid vereniging van ongehuwde zonen van families uit één dorp.
juk (gebint, spant) dragende houtconstructie, bestaande uit een dekbalk, twee
verticale of schuingeplaatste stijlen (jukbenen) en daartussen schoren (korbelen).
Bij verticaal geplaatste stijlen spreekt men van gebint.
juvenaat school voor aspiranten van een kloosterorde.
kalf horizontale tussendorpel van een kruiskozijn, schuifvenster of dwarsregel
tussen een deur en haar bovenlicht.
kampontginning ontginningsvorm waarbij de akkers niet in grote complexen
bijeenliggen.
kanteel tandvormige muurbekroning.
kapiteel decoratieve verbreding boven op zuil of pilaster ter vergroting van het
draagvlak.
kapittelkerk (collegiale kerk) kerk waaraan een kapittel, een college van
kanunniken of koorheren, verbonden is.
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kapittelzaal (kapittelhuis) plaats waar een kapittel in vergadering bijeenkomt.
kariatide dragende zuil in de vorm van een gebeeldhouwde vrouwenfiguur.
kathedraal hoofdkerk van een bisdom met bisschopszetel (kathedra).
kazemat bomvrije ruimte waarin het geschut staat opgesteld.
klauwstuk in- en uitgezwenkt zij- of vleugelstuk aan weerszijden van een
topgevel of dakkapel.
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klezoor een kwart metselsteen, gebruikt aan het begin van een metsellaag opdat
de stootvoegen van opeenvolgende lagen niet boven elkaar komen te liggen.
klinket kleine deur in grotere deur van bijvoorbeeld een stadpoort.
klokgevel gevel waarvan de top gevormd wordt door een ingezwenkte afdekking
in de vorm van een klok.
kloostergang (kruisgang) galerij rondom een vierkante binnenplaats aansluitend
aan een kloosterkerk.
kloostervenster venster met twee openingen boven elkaar; boven met glas en
onder met een luik gesloten.
kluis (hermitage) kleine, afgezonderde woning van een kluizenaar.
koetshuis (remise) bijgebouw van een groot huis waarin koetsen en paarden
worden ondergebracht.
kolom vrijstaande verticale ondersteuning voor horizontale liggers.
kolossale orde pilasters of halfzuilen die tegen de volle hoogte van de gevel of
tenminste over meerdere verdiepingen omhoog gaan.
koofplafond plafond met rondom een koof, een gebogen gedeelte dat de
overgang vormt naar de dragende muren.
koor aan de oostzijde gelegen kerkgedeelte waar zich het (hoofd)altaar bevindt.
Het kan recht, rond of veelhoekig gesloten zijn en is soms voorzien van een
kooromgang met straalkapellen.
koorhek houten hek ter afscheiding van koor en schip (zie ook oksaal).
koorlantaarn van vensters voorzien bovenste deel van het koor in een basilicale
kerk.
korbeel kromme of rechte schoor tussen een verticaal en een horizontaal
onderdeel van een houtconstructie.
korfboog boog lijkend op een halve liggende ellips.
kozijn omlijsting van een ingang of lichtopening bestaande uit een onderdorpel,
bovendorpel en twee stijlen, waarin een deur, raam of luik is bevestigd.
kraagsteen in een muur gemetselde, uitstekende steen die dient om een balk
of een boog te ondersteunen.
kransakkerdorp een in een krans rondom een akkercomplex gelegen groep
gehuchten die samen één parochiekerk onderhouden.
kroonlijst bovenste licht uitstekende horizontale beëindiging van een
hoofdgestel.
kruisbloem bekroning van een spits in de vorm van gestileerde bladeren en
knoppen.
kruisgewelf stelsel van elkaar loodrecht kruisende rondbogige of spitsbogige
gewelven; de snijlijnen van een kruisgewelf heten graten. Wanneer de snijlijnen
op tevoren over de traveeën gemetselde diagonale en loodrechte bogen (ribben)
rusten spreken we van een kruisribgewelf. Bij een net-, een ster- of een
waaiergewelf zijn niet-dragende, decoratieve ribben toegevoegd.
kruiskerk kerk met een transept.
kruisvenster venster in vieren verdeeld door middenstijl en tussendorpel (kalf);
boven met glas, onder met luiken gesloten.
kubbing lage zijbeuk van een driebeukige hallenhuisboerderij.
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kwartierwapens wapens der stamouders, vaak op zerken of grafmonumenten
van adellijke personen afgebeeld.
lambrisering wandbetimmering, meestal bestaande uit panelen aangebracht
tegen het onderste gedeelte van wand of interieur.
landschapsstijl in Engeland ontstane tuinstijl waarbij een geïdealiseerd natuurlijk
landschap wordt nagebootst.
langgevelboerderij eerst driebeukige, later tweebeukige boerderij waarbij zowel
de woonhuisdeur als de voornaamste bedrijfstoegangen in de lange zijgevel zijn
geplaatst.
langsschip hoofdruimte van een kerk in de lengte van het bouwwerk.
lantaarn bekronend torentje of toren met grote (beglaasde) openingen boven
koepels of schipkruisingen.
latei langgerekte balk van natuursteen, hout of ijzer boven een deur of venster;
heeft een dragende functie.
lessenaarsdak dak over een bouwonderdeel, in één richting afhellend.
lichtbeuk vensterwand aan de bovenzijde van het middenschip van een basiliek.
lijstgevel gevel beëindigd door een over de gehele breedte doorgaande kroonlijst.
liseen vlakke, verticale reliëfband als wandgeleding in een muurvlak.
loggia nisvormige, inpandig gelegen, overdekte ruimte op de verdieping,
voorzien van balustrade.
lucarne brede stenen dakopbouw.
luchtboog stenen boog, die de zijdelingse gewelfdruk van de buitenmuur van
het middenschip over het zijschip heen op de steunbeer overbrengt.
maaiveld bovenkant van een terrein dat een bouwwerk omgeeft.
Maaskapiteel kapiteel van Namense steen waarvan de kelk is omgeven door
een krans van waterlelieen irisbladeren.
makelaar decoratieve verticale bekroning van een houten geveltop.
mansardedak gebroken dak waarbij de dakschilden geknikt zijn en elkaar aan
de bovenzijde onder een stompe hoek in de horizontale nok snijden.
marianum hangend Mariabeeld met voorstelling van Maria en het Christuskind,
staande op een maansikkel en omgeven door een stralenkrans.
marmoriet (marmerglas) aan de achterzijde beschilderd glas dat daardoor op
marmer lijkt. Vaak gebruikt als opschrift boven een winkelpui.
medaillon ronde of ovale gevelversiering, doorgaans voorzien van portretkop.
metope vierkante platte steen, voorzien van reliëf, onderdeel van een fries.
mezekouw overbouwde uitmetseling bij verdedigingswerk, met gaten in de
vloer, waar tijdens belegeringen kokende pek uitgegoten kon worden.
mezzanino lage ‘halve’ verdieping, voorzien van een reeks kleine vensters,
meestal direct onder het dak (vergelijk attiek).
middenrisaliet vooruitspringend gedeelte in het midden van een gevelfront.
middenschip (middenbeuk, langsschip), hoofdschip van basiliek of hallenkerk.
misericorde (‘sittertje’) vaak versierde houten steun onder tegen de opklappende
zitting van een koorgestoelte.
moet zie dakmoet.

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

430
montant stenen stijl in een kerkvenster.
motte verdedigbare vluchtheuvel opgeworpen in vlak land.
muizentand bakstenen lijst bestaande uit een laag koppen die onder een hoek
uitsteken waardoor een reeks spitse tanden ontstaat.
muraalboog uitgekraagde boog in een muur, ter ondersteuning van een gewelf
of een muurverzwaring.
muuranker ijzeren constructiedeel om muren aan balken te verankeren,
waardoor uitwijken van de muur wordt voorkomen.
muurdam muurgedeelte tussen twee openingen, waarvan de hoogte groter is
dan de breedte.
muurstijl in of tegen een muur geplaatste verticale houten stijl die een balk
ondersteunt (zie korbeelstel).
narthex voorhal van een kerkgebouw.
neerhuis zie bouwhuis.
neut stenen of houten onderstuk waarop een deurstijl rust.
nok horizontale snijlijn van twee schuine vlakken.
obelisk aan de Egyptische of klassieke oudheid ontleend versieringsmotief,
veelal ter bekroning van een gevel. Wat betreft functie een opvolger van de
pinakel.
oeil-de-boeuf (oculus, osseoog), klein venster van ronde, ovale of achthoekige
vorm, doorgaans ter verlichting van achtergelegen zolder of trap.
ojiefvorm decoratief profiel met boven een holle en onder een bolle gezwenkte
vorm.
oksaal (doksaal) houten of stenen bouwsel ter afscheiding van koor en schip.
ontlastingsboog boog boven venster- of deuropening om bovenliggend
metselwerk te dragen en de druk daarvan af te leiden naar de muurdammen.
opkamer kamer die enkele treden hoger ligt dan andere vertrekken van dezelfde
bouwlaag; dikwijls ingericht boven een half in de grond gebouwde kelder.
oranjerie zelfstandig gebouw of serre waarin sinaasappelboompjes en andere
zuidelijke gewassen 's winters worden ondergebracht; vaak dient een van de
bouwhuizen bij een kasteel of buitenhuis als oranjerie.
orde een in de klassieke bouwkunst door volgorde en verhoudingen vastliggende
samenstelling van bouwonderdelen.
osendrop druipstrook tussen twee huizen; voert het van de daken afstromend
water af.
ouderwoning bij een boerderij aangebouwde woning voor gepensioneerde
ouders.
overhoeks diagonaalsgewijs.
palmet palmbladvormig versieringsmotief uit de oudheid en tevens gebruikt in
het classicisme en het neoclassicisme; vaak geplaatst op hoeken van daken.
pandhof (kloosterhof) tuin die door de drie of vier armen van een kloostergang
wordt omgeven.
paviljoen vrijstaand tuinhuis en/of klein aanbouwtje aan groter gebouw.

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

penant zie muurdam.
pergola loofgang gevormd door een reeks pijlers of palen die raamwerk dragen
waarover klimplanten worden geleid.
persiennes (louvres of zonneluiken) raam waarin schuin geplaatste horizontale
latten zijn gevat.
Philibertspant houten boogspant samengesteld uit korte planken.
pilaar (pijler) vrijstaande drager van een gedeelte van een bouwwerk; heeft een
vierkante, recht- of veelhoekige doorsnede.
pilaster weinig uitspringende, van basement, schacht en kapiteel voorziene
vierkante muurpijler ter ondersteuning van hoofdgestel of boog.
pinakel in de gotiek gebruikelijke kleine spitse, torenvormige bekroning, bezet
met hogels en bekroond door een kruisbloem. Tevens ter verzwaring van de
steunbeer in verband met het opvangen van de zijwaartse druk (zie luchtboog).
plavuis uit klei gebakken vierkante vloertegel.
pleisterwerk afdeklaag van metselwerk, bestaande uit een laag mortel, waardoor
een glad oppervlak ontstaat.
plint onderste deel van een zuilbasement; ook stootlijst onder langs een gevel
of wand.
portaal uitgebouwde hoofdingang.
porte-brisée dubbele deur, ook vleugeldeur genoemd.
porticus aan één zijde gesloten zuilengang, waarboven een dak met hoofdgestel
en fronton.
portiek naar de straatzijde geopend overdekt portaal, leidend naar de
ingangsdeur.
postament (piëdestal) voetstuk onder zuil of pilaster.
preekstoel (kansel) leesgestoelte van waaraf de preek tot de gelovigen wordt
gericht.
pronkrisaliet rijk gedecoreerd licht uitspringend gevelgedeelte waarin doorgaans
de ingangspartij is opgenomen.
pseudo-basiliek kerk waarvan de middenbeuk weliswaar hoger is dan de
zijbeuken, maar toch geen vensterzone bezit.
pui gevelgedeelte behorend bij de begane grond van een huis.
puntgevel gevel waarvan het bovendeel driehoekig is, overeenkomstig het erbij
aansluitende zadeldak.
raam gedeelte van het venster waarin het glas is gevat.
ravelijn laag voorwerk gelegen tussen bastions en voor een stuk courtine en
dienend om deze te dekken.
rectoraatskerk kerk die onder een geestelijk leider van een klooster of gesticht
valt.
refter eetzaal in een klooster.
refugiehuis vluchthuis binnen de stad van een buiten de muren gevestigd
klooster.
remise zie koetshuis.
retabel achterbouw van het altaar, rustend op of hangend boven de altaartafel.
ribben zie kruisgewelf.
risaliet een over de gehele hoogte van een gebouw licht uitspringend
gevelgedeelte.
rocaille asymmetrisch schelpachtig ornament.

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

roedenvenster (schuif)venster met onderverdeling van roeden waarin de ruiten
worden aangebracht.
roedenverdeling verdeling van een raam door verticale en horizontale
geprofileerde spijlen, waarin de glasruiten zijn aangebracht.
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rollaag reeks stenen op hun kant, vaak ter afdekking van een muur of topgevel.
rolwerk een plastisch motief vergelijkbaar met uit leer gesneden en omgekrulde
vormen (zie ook bandwerk).
rondboog boog in de vorm van een halve cirkel.
rondeel half- of driekwartronde torenachtige uitbouw van een stadsmuur.
rooilijn scheiding tussen openbare en particuliere grond, die bij het optrekken
van bouwwerken niet overschreden mag worden.
rozet cirkel- of bladvormig versieringsmotief.
ruitdak torenspits met aan vier zijden puntgevels, gedekt door een overhoeks
geplaatst tentdak, waardoor vier ruitvormige dakvlakken ontstaan.
rustica muurwerk van grote steenblokken, aan de buitenzijde ruw gelaten en
gemetseld met diepliggende voegen.
sacramentshuis in het kerkkoor aangebrachte nis- of torenvormige bewaarplaats
voor de geconsacreerde hosties.
sacristie kleine nevenruimte aan een kerk bij het koor, ter bewaring van gewaden
en voorwerpen voor de eredienst.
schaapskooi stal voor schapen, met laag aflopend dak en doorgaans driezijdig
gesloten kopwanden met deuren erin.
schacht opgaand gedeelte van zuil of pilaster tussen basement en kapiteel.
schalie (spaan of schindel) houten plankje dat als een lei bevestigd wordt.
schalk tegen muur of pilaar staande dunne, veelal ronde drager van boog of
ribbe van een gewelf.
scheiboog boog van een arcade tussen twee beuken van een kerk of ander
gebouw.
schilddak dakvorm bestaande uit twee driehoekige aan de smalle en twee
trapeziumvormige dakvlakken aan de lange zijde die elkaar in de horizontale
nok snijden.
schip vrijwel altijd aan de westzijde gelegen gestrekt deel van een kerk,
eenbeukig of door in de lengterichting lopende arcaden onderverdeeld in
middenschip en zijbeuken.
schoon (metsel)werk niet door een pleisterlaag afgedekt metselwerk.
schoudergevel tuitgevel met horizontale onderbrekingen in de schuine zijde.
schouw stookplaats met een open vuur, waarvan de rook al dan niet via een
schacht in de boezem opgevangen wordt.
schuifvenster geheel van kozijn, raam en ruiten, waarbij het boven- en
benedendeel van het raam verticaal langs elkaar kunnen schuiven.
segmentboog boog met uitsnede van minder dan een halve cirkel.
serre met glas dichtgezette houten of ijzeren uitbouw van een huis.
sgrafittowerk lichte pleisterlaag op zwarte achtergrond waarin een versiering
in bas-reliëf wordt ingekrast (vgl. yezeria-stucwerk).
shedbouw fabrieksgebouw met sheddak.
sheddak (zaagdak) opvolgende reeks parallelle daken met dakvlakken onder
verschillende helling, waarvan de steilste van glas voorzien zijn en gericht op
het noorden.
sieranker rijker versierd muuranker.

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

skeletbouw wijze van bouwen waarbij verticale stijlen en horizontale balken
met elkaar verbonden worden en de krachten op geconcentreerde wijze op de
onderliggende constructie afgedragen worden.
sleutelstuk langwerpig stuk hout dat horizontaal op een muurstijl en een korbeel
rust (zie korbeelstel); vaak aan het uiteinde voorzien van een profiel.
slotklooster klooster waarin de religieuzen zich uitsluitend wijden aan
contemplatie en in principe geen contact met de buitenwereld hebben.
sluitsteen wigvormige steen als bovenste steen in de kruin van een boog of
gewelf, doorgaans van natuursteen.
snijraam bovenlicht met gesneden versiering.
sopra-porte zie bovendeurstuk.
souterrain benedenverdieping, veelal gedeeltelijk beneden het maaiveld gelegen.
S.O.W.-kerk (Samen op Weg-kerk) samenwerkingsverband tussen de
Hervormde en Gereformeerde kerken.
spaarboog boog boven ondiepe nis.
spaarnis nis in metselwerk om materiaal uit te sparen.
spant zie juk.
spatkrachten horizontale krachten die door de druk van het boven gelegen
gewelf een zijdelings uitwijken van een muur veroorzaken en in de
Middeleeuwen door middel van steunberen en luchtbogen en later door
trekankers opgevangen worden.
speklaag horizontale band van natuursteen of pleisterwerk in metselwerk; ook
wel in stucwerk geïmiteerd.
spitsboog boog gevormd door twee cirkelsegmenten die elkaar aan de bovenzijde
onder een scherpe hoek ontmoeten.
spoor (dakspoor) rond of rechthoekig bezaagd hout in de schuinte van het dak,
dienende voor het dragen van de dakbedekking.
spreng (sprunk) kunstmatige beek
standvink stijl, aan twee zijden voorzien van korbelen, ter ondersteuning van
een balk.
stapelbouw wijze van bouwen waarbij stenen elementen op elkaar gestapeld
worden en de krachten op gelijkmatige wijze op de onderliggende constructie
afgedragen worden.
steekkap klein gewelf boven een hoog venster dat het schipgewelf loodrecht
kruist.
stekelvarken (S-Kazemat) licht geconstrueerde gewapend-beton kazemat met
drie of meer schietgaten voor een lichte mitrailleur.
stèle grafzuil van Griekse oorsprong.
sterrenbos hakhout- of productiebos doorsneden door straalsgewijze van een
middelpunt uitgaande lanen.
steunbeer muurverzwaring ter verbetering van de stabiliteit van het gebouw;
bij kerken soms breed en hoog opgemetseld (streefpijler) voor de opvang van
een luchtboog.
stijl verticaal onder deel van een deurof vensterkozijn.
straalkapellen een krans van kapellen rond de kooromgang; de kapellen zijn
naar de omgang geopend.
straatdorp zie wegdorp.
strang dode rivierarm.
strengperssteen machinaal gevormde steen met een zeer regelmatig oppervlak.
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stroomlaag rij van enigszins schuin geplaatste stenen ter opvulling van een
ruimte waar geen plaats genoeg is voor haaks metselverband, bijvoorbeeld in
vakwerkwanden.
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stucwerk ornamentaal pleisterwerk.
stylobaat (zuilenstoel) verhoogd gedeelte waarop een reeks van zuilen is
geplaatst.
tabernakelkast kast op het sacramentsaltaar waarin het Allerheiligste bewaard
wordt.
tamboer ronde of veelhoekige onderbouw van een koepel.
tandlijst rij van blokjes onder een kroonlijst (vergelijk muizetand).
teerlingkapiteel kapiteel in de vorm van een aan de onderzijde afgeronde
dobbelsteen.
tentdak dak waarvan de vier dakvlakken in één punt bijeenkomen en waarbij
de nok ontbreekt.
theekoepel tuinhuis voor het drinken van thee en andere dranken, vooral
opgericht bij buitenplaatsen.
tiendschuur grote schuur in de nabijheid van het hoofdhuis (kasteel), waar het
als belasting door de pachters aan de heer geleverde oogstdeel wordt opgeslagen.
timpaan zie fronton en boogveld.
tongewelf tunnelvormig gewelf, in de richting van de lengteas van de ruimte.
topanker sieranker, aangebracht in de punt van een tuitgevel met een in
smeedwerk uitgevoerd jaartal.
topgevel gevel waarvan het bovendeel een driehoekig beloop heeft ter afsluiting
van het dak.
toskaanse orde orde met gladde schacht en simpel kapiteel.
tracering (maaswerk) stelsel van geprofileerde, gemetselde stenen banden als
onderverdeling en versierend element van vensteropeningen en muurvlakken.
transept zie dwarsschip
trapgevel gevel waarvan de schuine zijden van de top een trapvormig beloop
hebben.
travee ruimte-, wand- of geveleenheid, afgebakend door pilaren, steunberen,
pilasters of vensters.
trekbalk horizontale balk tussen de zijmuren van een gebouw; kan de zijwaartse
druk van een kapconstructie en/of gewelf opvangen; in ijzer uitgevoerd trekanker
genoemd.
tribune boven een zijschip gelegen galerij.
triforium loopgang gelegen in de muurdikte tussen arcade (of tribune) en
vensters van het middenschip.
triglief versierd veld in fries, in drieën gedeeld door twee verticale gleuven.
triomfbalk balk onder de triomfboog in een kerk, waarop beelden van de
Gekruisigde en Maria en Johannes zijn geplaatst.
triomfboog de boog waarmee in een kerk het koor is geopend op schip of
kruising.
troggewelf gewelf bestaande uit een reeks gemetselde boogvlakken, geslagen
tussen houten of ijzeren liggers.
tudorboog boogvorm waarvan de segmenten aan de bovenzijde overgaan in
rechte, elkaar in een stompe hoek ontmoetende stukken.
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tuindorp buitenwijk met dorpsgewijze bouw en woningen in kleine groepen
en met tuinen eromheen.
tuitgevel puntgevel, waarbij top en aanzet zijn voorzien van een smalle
horizontale beëindiging.
tussenbalkjuk juk waarbij de jukbenen doorsteken en de jukbalk ertussen is
bevestigd.
T-venster schuifvenster met boven de wisseldorpel een kleiner en onder een,
door een roede in tweeën verdeeld, groter raam.
uithof op het platteland gelegen gebouwencomplex van een klooster, bestemd
voor agrarische doeleinden.
uitkragen uitsteken van een bouwdeel om een muurverzwaring of uitspringende
bouwmassa te ondersteunen.
vakwerkwand wand van onderling verbonden houten stijlen en regels gevuld
met met vlechtwerk van wilgetenen en bestreken met leem, dan wel (later)
opgevuld met bakstenen.
veld in Limburg gebruikte term voor es (akker).
veranda (waranda) open maar overdekte houten galerij vóór of om een huis.
verblendsteen (blindeersteen) hardgebakken nageperste strengperssteen met
een gladde en dichte huid.
verjonging versmalling van opgaand muurwerk; ook naar boven afnemen van
de horizontale doorsnede bij zuilen (vereenvoudigde vorm van de entasis).
viering kruising van midden- en dwarsschip, vaak benadrukt door een
vieringtoren of dakruiter.
villaboerderij boerderij waarvan het woongedeelte als losstaande villa voor
het bedrijfsgedeelte is gebouwd.
Vlaamse gevel grote stenen dakerker met venster en eigen dakdekking, waarvan
de voorzijde gelijkligt met het onderliggend muurwerk.
vlechting wigvormig stuk metselwerk, met liggende voegen loodrecht op de
schuine zijkant van een bakstenen geveltop; toegepast ter versteviging van het
metselwerk.
vleugelstuk zie klauwstuk
vliering op de fliering gelegde vloer in een kapconstructie.
volume onderdeel van een gebouw; bouwmassa.
voluut spiraalvormige versiering van ionische kapitelen; ook decoratief
onderdeel van consoles en klauwstukken.
vroenhof (herenhoeve) hoofdboerderij verantwoordelijk voor de afdrachten
van de tienden aan de heer in de directe omgeving.
wangen zijstukken, zoals van een schouw of een koorgestoelte.
waterlijst horizontale, enigszins uitstekende lijst langs een gevel, bedoeld om
het aflopende regenwater van de onderliggende constructie weg te houden.
weergang meestal uitgekraagde en door een gekanteelde borstwering beschermde
gang op een muur.
wegdorp lineaire nederzetting met aaneengesloten bebouwing van huizen of
boerderijen ter weerszijden van de weg.
wenkbrauw decoratieve gebogen sierlijst aangebracht boven een venster.
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westwerk massief, breed en hoog bouwdeel met twee torens aan de westzijde
van een kerk, al dan niet voorzien van galerijen, altaarruimte, crypte en een
absis.
wimberg steile driehoekige siergevel boven portalen en vensters, vaak afgezet
met hogels en bekroond door een kruisbloem.
windschoor schuin tussen juk en fliering geplaatst schoor ten dienste van de
langsstabiliteit van de kapconstructie.
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windveer plank aangebracht ter bescherming van de zijrand van een rieten of
pannendak; tevens gebruikt als ‘omlijsting’ van de geveltop.
woerd kunstmatig opgehoogde stroomrug
wolfdak zadeldak dat boven aan één of beide uiteinden is afgeschuind; de
afschuining zelf is het wolfeind.
yezeria-stucwerk pleisterlaag met gekleurde verdiepte vlakken en hoogreliëf
aangebrachte afbeelding (vgl. sgrafittowerk).
zaalkerk rechthoekige, niet door reeksen zuilen of pijlers in beuken
onderverdeelde kerk.
zadeldak dakvorm bestaande uit twee hellende vlakken die elkaar in de
horizontale nok snijden.
zakgoot goot tussen twee schuine dakvlakken.
zerk horizontale grafbedekking van steen (zie ook grafsteen)
zichtas zichtlijn in een tuinaanleg gericht op het huis of op een ander visueel
belangrijk punt.
ziende kap kap waarvan de constructie niet door gewelven of een plafond aan
het oog is onttrokken.
zijbeuk kerkruimte, parallel aan het hoofdschip en daarvan gescheiden door
zuilen of pilaren.
zuil dragend element met een cirkelvormige doorsnede, doorgaans bestaand uit
basement, schacht en kapiteel.
zwik driehoekig vlak tussen een boog en zijn rechthoekige omlijsting.
zwingelput waterput met puthuis waar door middel van een windas met zwengel
een emmer opgehaald kan worden.
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Topografisch register
In dit register, samengesteld door Jeroen van Meerwijk, zijn behalve de namen van
Limburgse steden, dorpen, buurtschappen en gehuchten ook de andere plaatsnamen
vermeld die in de tekst voorkomen. De vet gedrukte nummers verwijzen naar de
bladzijden waarop die kernen uitgebreid aan bod komen. De overige paginanummers
hebben betrekking op vermeldingen elders in de tekst. Tevens zijn opgenomen de
namen van kastelen, buitenplaatsen en (land)huizen.
Aalbeek 169
Aerwinckel, huis 25, 291
Afferden 19, 29, 38, 47, 52, 65
Agimont zie Neercanne
Agnetenberg 185
Aijen 81
Aken 13, 17, 42, 53, 57, 357
Aldenbiesen 117
Aldenborg 403, 405
Aldeneik (B) 13
Aldenghoor, kasteel 135
Ambt Montfort, gemeente 265, 291, 326
Amby zie Maastricht
America 25, 33, 60, 66
Amstenrade 23, 25, 28, 61, 66-68
Amstenrade, kasteel 31, 48, 49, 67, 102
Antonelly, villa 28
Antwerpen 14, 300
Arcen 29, 33, 47, 51, 54, 68-70, 262
Arcen, kasteel 21, 31, 68
Arcen en Velden, gemeente 68, 381
Arenborg, huis 392
Arensgenhout 169
Asenray 190-191
Asselt 13, 38, 39, 70-71, 352
Axel (Z) 74
Baarlo 26, 45, 47, 50, 71-72
Baarskamp, huis 180
Baexem 33, 45, 49, 72-73
Baexem, kasteel 72
Baneheide 86
Banholt 37, 56, 73
Bedelaar, huis De 136
Beegden 33, 53, 73-74
Beek 24, 28, 32, 33, 57, 60, 74-77, 123
Beek, gemeente 123, 130, 272, 340
Beersdal 146
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Beesel 47, 48, 49, 54, 77-78, 294
Belfeld 30, 33, 48, 52, 54, 78
Bemelen 24, 30, 31, 56, 57, 79-80
Benzenrade 56
Berg en Terblijt 28, 30, 60, 80-81
Berg (Urmond) 369
Bergen 19, 21, 32, 38, 47, 48, 81-82
Bergen, gemeente 65, 410, 411
Beringe 44, 291
Berkelaar 101
Berkele 162
Berkt, huis De 50, 71-72
Berneau (B) 73
Besoyen (NB) 80
Bethlehem, kasteel 245
Beusdael, huis 222
Bicht 281
Bies 317
Bingelrade 24, 82
Binsvelderhof
Binterimse Huis 372
Blankenberg, kasteel 50, 97
Bleijerheide 29, 50, 61, 178
Blerick 12, 50, 82-84, 384
Blijenbeek 65
Blijenbeek, kasteel 65
Blitterswijck 24, 45, 84
Blitterswijck, kasteel 84
Bloemendal, huis 23, 372
Bocholtz 20, 38, 48, 84-86
Bockhof, huis 130
Boekend 83
Bokkenheufke 293
Bommerig 254
Bongard, kasteel De 20, 48, 84-85
Bongart (Tegelen) 355
Borch, kasteel Ter (Roosteren) 313-314
Borch, huis Ter (Schinnen) 320
Borcht, kasteel De 48, 71
Borggraaf, kasteel De 188
Borgharen, kasteel 31, 87
Borgharen 86-88
Borgharen zie ook Maastricht
Borgitter, kasteel 272
Bormanshuis 124
Born 53, 63, 88-89, 94
Born, kasteel 88-89
Boshoven/Vrakker 409
Bosschenhuizen 325
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Boukoul 354
Brachterbeek 189
Bree (B) 51
Breust 73, 325
Breust zie ook Eijsden
Brias, huis De 72
Broek (Tegelen) 355
Broekhuizen, kasteel 90
Broekhuizen 46, 89-90
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Broekhuizenvorst 20, 32, 47, 90-91
Broeksittard 339
Brugge 14, 99
Bruisterbosch 56, 73
Brukske 393
Brunssum 27, 28, 30, 31, 32, 61, 62, 91-94, 125, 260
Brunssum, gemeente 364
Brussel 96
Buchten 52, 94
Budel-Dorplein 46
Buggenum 52, 53, 94-95
Bulkem zie Simpelveld
Bunde 24, 95-96
Burggraaf 132
Burght, kasteel De 245
Bussereind 77
Butting 157
Caberg 246
Cadier en Keer 21, 27, 30, 31, 33, 50, 60, 96-98
Caldenbroek, huis 131
Camerig 397
Canne, villa 24, 238
Carisborg 61
Cartils, huis 21, 414
Cartilshof 75
Casa Blanca 28
Castenray 45, 184
Catsop 24, 109
Caumerbeek 145
Chêvremont zie Kerkrade
Clermont, huis 371
Colmont 366-367
Corten, huis 116
Cortenbach, kasteel 23, 401
Cottessen 59, 397
Crapoel 135
Craubeek 181
Croonenhof, huis 236
Cuijk (NB) 12, 50
Dael, huis De 279
Daelenbroeck, kasteel 48, 151-152
Dalhem 54
Damianeum 324
Delft 405
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Dersaborg, huis 378
Deurne 44
Deventer 365
Diependal 111
Dieteren 351-352
Dijken, Ten 341
Dinant (B) 53
Doenrade, huis 98
Doenrade 25, 61, 98-99
Donderberg 299
Doom, huis De 144
Doornik (B) 175
Douve 260
Drieshof 246
Echt 20, 26, 30, 31, 32, 33, 40, 49, 53, 54, 99-102
Echt, gemeente 182, 326
Echten (Fr.) 150
Echterbosch 53
Eckelrade 102-103
Egchel 290
Egge, De 91, 93
Ehrenstein zie Oud en Nieuw
Eijsden 26, 33, 37, 38, 40, 54, 56, 57, 103-106, 222
Eijsden, kasteel 21, 31, 48, 104
Eijsden, gemeente 129, 261, 284, 295
Eijsden op de Berg 326
Eikenderveld 145
Eikske, Het 61, 315, 316
Eind 45, 270
Einighausen 25, 106-107
Einrath 158
Elise, villa 24
Ell 26, 53, 107-108
Elsloo 24, 57, 108-109
Elsloo, kasteel 108
Elzet/Kleeberg 254
Epen 24, 38, 57, 59, 109-111, 222
Eperheide 111
Erp, kasteel zie Borcht
Esch, huis De 374
Esschen, Ten 149
Essen-Werden (D) 19, 27
Etenaken 415
Etsberg 398
Etzenrade 172-173
Eupen (B) 302
Euverem/Pesaken 135
Evertsoord 323
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Exaten 49, 73
Eyckholt 144, 149, 313
Eygelshoven 29, 38, 49, 62, 111-112
Eyll, huis 236
Eys 22, 23, 31, 41, 112-114, 276
Fabritius, huis 320
Freymerson, huis 327-328
Gaesdonck (D) 65
Gaesdonck, huis 322
Ganzeweide 146
Gasthuis 30, 56, 79
Gebroek (Echt) 101
Geel (B) 349
Geistingen (D) 313
Geleen 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 39, 49, 61, 62, 114-119
Geloo 78
Genbroek, huis 31, 76, 123
Gen Hoes zie Lemiers
Genhoes, kasteel 35, 48, 91, 93, 287-288
Genhout zie Groot Genhout en Klein Genhout
Gen Huuske 294
Gennep 13, 20, 21, 29, 35, 45, 46, 47, 51, 53, 119-121
Gennep, gemeente 150, 286, 381
Genneperhuis 121
Genooi 392
Gerwen (NB) 327
Geulhemmerweg 80-81
Geulle 28, 121-122
Geulle, kasteel 49, 122
Geulzicht, huize 28, 80
Geusselt, kasteel 246
Geverik 31, 76, 123
Geysteren 45, 48, 123-124
Geysteren, kasteel 48, 124
Glazenap, kasteel 355
Goedenraad, huis 23, 31, 56, 113
Goedje, Het 283
Gracht zie Spekholzerheide
Graetheide 11, 55, 61 114
Grande Suisse 237
Grasbroek 61, 146
Grasbroek, kasteel 186
Grashoek (Panningen) 290
Grathem 20, 45, 124-126
Grave 45
's-Gravenvoeren (B) 56
Grevenbicht-Papenhoven 27, 126-127
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Griendtsveen 27, 30, 32, 33, 44, 46, 49, 127-128
Grijzegrubben 281
Groenenberg, huis 360
Groenendaal, huis 135
Groenstraat zie Ubach over Worms
Gronsveld 32, 51, 56, 129-130
Gronsveld, kasteel 25, 129
Groot-Buggenum, huis 125
Groot Genhout 130
Groot Haasdal 130-131
Groot-Welsden 251
Grote Hegge, huis 360
Grote Meers zie Meers
Grubbenvorst 29, 31, 37, 45, 46, 47, 131-132
Grubbenvorst, kasteel 131
Guasco, huis De 21
Gulpen 32, 38, 48, 54, 56, 132-135, 140
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Gulpen-Wittem, gemeente 109, 112, 132, 252, 276, 293, 339, 402, 413, 416
Guttecoven 186
Haanrade zie Kerkrade
Haelen 54, 73, 135-136
Haelen, gemeente 94, 160, 278
Haeren, huis 401
Haex, villa 27, 145
Haler 170
Hallen, Ter zie Schinveld
Harles 397
Harreveld (G) 50
Hartelstein 171
Hasselholt, huis 20, 283
Hasselt (B) 42, 51
Hasselt 381
Hattem, kasteel 312
Haus im Bau 372
Heel 12, 13, 19, 20, 38, 50, 136-138
Heel, gemeente 74, 412
Heel, kasteel 137
Heer 56, 96 zie verder Maastricht
Heerenhof 252
Heerlen 12, 13, 19, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 41, 50, 51, 57, 61, 62, 63,
111, 138-150
Heerlen, gemeente 154
Heerlerbaan zie Heerlen
Heerlerheide zie Heerlen
Hegelsom 26, 60, 150
Hegge/Nagelbeek 320-321
Heibloem 313
Heide zie Susteren
Heide (Tegelen) 355
Heide (Peel) 184
Heierhoeve 82
Heijen, kasteel 21, 150
Heijen 47, 150-151, 171
Heijenhoven, huis 321
Heijenrath 340
Heiligenberg, huis 96
Heilust zie Spekholzerheide
Heisterbrug 319
Heisterum, huis 187
Heksenberg zie Heerlen
Heksendans, huis 180
Helden 32, 45, 51, 151
Helden, gemeente 290
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Helle 254
Hemersbach 102
Herkenbosch 19, 37, 52, 53, 60, 63, 151-152
Herkenrade 56, 326
Herstal 13
Herten 152-153
's-Hertogenrade zie Herzogenrath
Herungen 393
Herzogenrath 51, 54, 61, 62
Heufke, 't 91, 93
Heugem 96 zie verder Maastricht
Heukelom 81
Heythuysen 24, 45, 59, 153-154
Heythuysen, gemeente 72, 124
Hierden (G.) 150
Hillenraad 31, 49, 353
Hilleshagen 254
Hobbelrade 60
Hocht 213
Hoensbroek 61, 62, 154-157, 378
Hoensbroek, kasteel 21, 48, 154-156
Höfke 254-255
Hogenweerth, huis 246
Holset 158
Holtmühlen, kasteel 355
Holtum, huis 159
Holtum 158-160
Holz zie Kerkrade
Homberg 60
Hommert 68
Hommert zie Nuth
Honthem 252
Hoogcruts 278
Hoogvonderen 299
Hoosden, huis 327
Horn 13, 15, 29, 33, 160-162
Horn, kasteel 31, 48, 53, 160
Hornerheide 161
Horssen (Gld) 242
Horst 26, 28, 29, 31, 32, 33, 38, 44, 45, 162-164
Horst, huis De (Echt) 101
Horst, kasteel 48, 59, 162
Horst aan de Maas, gemeente 66, 89, 90, 127, 131, 150, 162, 188, 262
Horst-Sevenum 150
Hout 260
Hout-Blerick 29, 83-84
Houthem 60, 259
Houthem-Sint Gerlach 21, 28, 35, 57, 164-168
Hove, kasteel Ten 124
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Huis op den Berg 329, 332
Hulsberg 168-169, 378
Hulsen 122
Hunnecum 280
Hunsel 53, 169-170
Hunsel, gemeente 107, 171, 272
Hurpesch 255
Huskenskolonie 140
Huy (B) 53
IJzeren 323
Imstenrade 149-150
Ingber 56, 135
Ingenope 96
Itteren 23, 170-171
Ittervoort 171-172
Jabeek 25, 172-173
Jeruzalem, kasteel 246
Kaalheide zie Spekholzerheide
Kaardenbeek zie Craubeek
Kakert 315, 317
Kaldenbroek zie Caldenbroek
Kamp 21, 81-82
Kanjel, De 237
Kapel in 't Zand 25, 311
Karsveld, huis 135
Kasteeltje, Het (Meerlo) 255
Kastelray zie Castenray
Kathagen 280
Keent zie Weert
Keer zie Cadier en Keer
Keerend zie Stein
Keizersbosch 272, 313
Kelmond 76-77
Kelmont, huis 76
Kelpen/Oler 126
Kerensheide zie Stein
Kerkrade 17, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 51, 56, 61, 62, 173-178, 283
Kerkrade, gemeente 111, 341, 356
Kessel 25, 33, 45, 47, 49, 178-180
Kessel, kasteel 31, 48, 178
Kesseleik 180
Keulen 13, 50
Keverberg, kasteel De 178
Keverberg (Simpelveld) 325
Kirchfeld, huis 372
Kleeberg zie Elzet
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Klein Genhout 130
Klein Vaeshartelt 237
Klein-Welsden 251
Kleindorp-Sanderbout 330
Kleine Meers zie Meers
Kleingenhout 169
Klimmen 180-182
Klimmen-Ransdaal 293
Kloosterbosch 178
Kloosterrade zie Rolduc
Koekamp, huis 268
Koel, huis De 24, 49, 392
Kolck, huis De 90
Kollenberg zie Sittard
Koningsbosch 53, 182
Koningslust 291
Krawinkel 114
Kreppel, huis De 153
Kronenberg 29, 323
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Kruisdonk, huis 49
Kruisdonk 238
Kunrade 38, 56, 400
Kuringen (B) 212
Laak 282, 283, 348
Laar 410
Lanaken (B) 246
Lanaye (B) 103
Landgraaf, gemeente 274, 296, 315, 365
Langeberg 91, 93
Lauradorp 365, 365-366
Leenderkapel 317
Leenhof 61, 146, 315, 316
Leeuwen 190
Lemborgh, kasteel 184
Lemiers 19, 26, 182-183
Lemiers, kasteel 182-183
Lerop zie Sint Odiliënberg
Leunen 58, 183-184
Leveroy 45, 59, 270
Libeek 56 zie verder Sint Geertruid
Libeek, huis 326
Lichtenberg, kasteel 245
Lieshout 259
Liessel 44
Lilbosch 101, 184
Limbricht 19, 34, 38, 56, 184-186
Limbricht, kasteel 21, 48, 184-185
Limbrichterveld zie Sittard
Limmel 52 zie verder Maastricht
Limmel, kasteel 245
Lindenheuvel 61, 114, 118-119
Linne 26, 50, 52, 53, 187, 328
Lomm 48, 70
Lonensteijn, kasteel 119
Loreto, huis 25, 49, 324
Lottum 47, 188
Lovendaal, huis 392
Lozen (B) 44, 51, 52
Ludwig zie Sankt Ludwig 50
Luik 13, 14, 17, 20, 34, 40, 42, 51, 53, 102, 103, 311
Lutterade 62, 114
Maalbeek 78
Maarheeze (NB) 44, 242
Maarland zie Oost-Maarland
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Maasbracht 12, 27, 31, 52, 53, 188-189
Maasbracht, gemeente 187, 282, 346
Maasbree 21, 40, 45, 51, 189-190
Maasbree, gemeente 71
Maaseik (B) 37, 51
Maasmechelen 51
Maasniel 31, 32, 48, 54, 59, 190-191, 299
Maastricht 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 50, 51, 53, 54, 60, 97, 102, 191-249 284,
380
Maastricht, gemeente 86, 170
Maastricht-Sint Pieter 25
Maaszicht, villa 49
Maes, huis 116
Malborgh, huis 95
Mamelis 91, 249-250
Margraten 29, 31, 32, 56, 250-252
Margraten, gemeente 73, 79, 96, 102, 262, 276, 325
Maria, villa 26
Maria Gewanden 154
Maria Roepaan 50, 287
Mariadorp 57, 103
Mariahoop 102
Mariarade 154
Mariënthal 50
Mariënwaard 237
Marijke, villa 27
Mechelen 57, 252-255
Meerlo 47, 255-256
Meerlo, kasteel 255
Meerlo-Tienray 363
Meerlo-Wanssum, gemeente 46, 84, 123, 255, 363, 402
Meers 346
Meerssen 13, 20, 24, 25, 28, 31, 32, 37, 56, 57, 209, 256-259
Meerssen, gemeente 95, 121, 314, 367
Meerssenhoven, kasteel 23, 170
Meerveld 269
Meezenbroek, huis 144
Meezenbroek zie Heerlen
Megelsum 256
Meijel 28, 31, 38, 44, 180, 259-260
Meinweg 53
Melderslo 32, 164
Melick 49, 52, 53, 260
Merefelt 269
Merkelbeek 39, 91, 249, 260-261
Merselo 30, 45, 261
Merum 152-153
Mesch 19, 30, 261-262
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Meterik 32, 45, 262
Meussenhof 21
Mheer 25, 56, 262-265
Mheer, kasteel 21, 48, 263
Middelaar 48, 265
Mill 46
Millen, kasteel 30, 48, 52, 58, 60, 275-276
Milsbeek 29, 121
Moerslag 325, 326
Molenberg 61, 146 zie verder Heerlen
Molenhoek 46, 268
Montfort 46, 53, 265-266
Montfort, kasteel 48, 265-266
Mook 12, 27, 31, 49, 266-268
Mook en Middelaar, gemeente 265, 266
Mookerheide 267
Mookerheide, jachtslot 27, 31, 49, 267
Moorveld 122
Moresnet 57
München 175
Munstergeleen 268, 354
Munt, huis De 355
Musschemig 27, 61, 146
Mutsaersoord 28, 392
Nagelbeek 320 zie verder Hegge
Namen (B) 53
Nederhoven, huis 74
Nederweert 20, 33, 38, 40, 42, 45, 59, 269-270
Nederweert, gemeente 286
Nederweert-Eind 29
Neer 21, 25, 31, 32, 45, 54, 270-272
Neerbeek 114, 272
Neercanne, kasteel 31, 247-248
Neerharen (B) 213
Neeritter 20, 272-274
Neerkanne (B) 27
Neerkant 44
Nekum 247
Neubourg, kasteel 21, 48, 132, 133
Nieuw-Bergen 81
Nieuw Ehrenstein, huis 177
Nieuw-Lotbroek 154
Nieuwdorp 344
Nieuwenbroek, kasteel 77, kasteel 295
Nieuwenhagen 28, 57, 274-275
Nieuwenhof, huis 75
Nieuwkoop (ZH) 262
Nieuwstadt 48, 52, 53, 275-276
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Nijenborg 403, 405, 407
Nijmegen 13
Nijswiller 276
Nijswiller, kasteel 276
Nijvel (B) 13, 34
Noorbeek 23, 35, 56, 276-278
Nulland 33, 63 zie verder Kerkrade
Nunhem 278-279
Nunhem, huis 278
Nuth 32, 57, 279-281
Nuth, gemeente 130, 168, 317
Nuwenberghe 132, 133
Obbendorf, huis 130
Obbicht 52, 60, 281-282
Obbicht, huis 23, 281
Oberhausen 85
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Oelsbroeck 279
Oensel 318
Oeverberg, huis 25, 49, 180
Ohé 20, 53, 282-283
Oijen, huis (Kessel) 180
Oirlo 285-286
Oirsbeek 29, 283-284
Oler zie Kelpen
Onderbanken, gemeente 82, 172, 260, 321
Ooijen 90-91
Ooijen, huis (Broekhuizenvorst) 90-91
Ool 152
Oost, kasteel (Oost-Maarland) 105, 222, 284
Oost, kasteel (Valkenburg) 24, 48, 378
Oost-Maarland 284
Oostrum 30, 45, 51, 285, 393
Ophoven zie Sittard
Opveld, huis 213
Osen 137
Ospel 25, 33, 44, 45, 46, 286
Ospeldijk 286
Ottersum 26, 50, 286-287
Oud-Caberg zie Maastricht
Oud Ehrenstein, huis 176-177
Oud-Roosteren 314
Oud-Valkenburg 20, 22, 30, 35, 41, 48, 56, 287-289
Oud-Vroenhoven zie Maastricht
Oudborg, kasteel (Swalmen) 352
Ouddorp 77
Oude Kerk 341
Oudenborg 152
Over-Broekhuizen zie Ubach over Worms
Overeys 112
Overhoven zie Sittard
Overhovenerheide zie Sittard
Overhuizen 85
Overmunte 368
Overtegelen 355
Panheel 53, 138
Panhuis 252-253
Panningen 29, 33, 39, 290-291
Papenbeek 410
Papenhoven zie Grevenbicht
Partij 418-419
Passart-Nieuwenhagen, huis 144
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Passart-Nieuwenhagen 146
Peij 99, 102, 184
Pesaken zie Euverem
Petite Suisse 24, 238
Pierre, villa 24, 49
Plaat 110
Plasmolen 47, 265
Posterholt 25, 28, 46, 53, 60, 291-292
Puteanus, villa 26
Puth 56, 292
Puth, kasteel 400-401
Puthof 293
Puytlinckshof 124
Quaedvlieg, huis 378
Raar 56, 259
Raath, huis 24, 82
Raay, huis De 26, 71
Ransdaal 38, 41, 292-293
Raren 375
Ravensberg, huis 187
Ravensbosch 381
Reijmerstok 28, 293
Rennemig 27, 146
Retersbeek 48, 293-294
Retersbeek, huis 24, 294
Reuver 25, 32, 33, 48, 54, 58, 294-295
Reymersbeek, kasteel 280
Rijckholt 54, 56, 295-296
Rijckholt, kasteel 295-296
Rijkel 40, 46, 77, 78
Rijnberk (Rheinberg) 51
Rimburg 27, 296
Rivieren, kasteel 48, 293-294
Roerdalen, gemeente 151, 260, 397
Roermond 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33,
35, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 94, 122, 165, 296-312, 327, 359
Roermond, gemeente 152, 190
Roeven zie Schoor
Roffaert, huis 72
Roggel 20, 45, 312-313
Roggel en Neer, gemeente 270, 312
Rolduc 19, 23, 35, 38, 61, 173-175
Rolducerveld 173
Ronkensteijn 58, 295
Roosterborch 314
Roosteren 24, 30, 58, 313-314
Rooth, 't (Bemelen) 79-80
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Rooth, 't (Maasbree) 190
Rosendael, villa 49, 260
Rothem 28, 314
Rott 397
Rozengaard 91, 93
Rumpen 62, 91
Rustenburg, huis 96
Saeffelen (D) 182
Sankt Ludwig 25, 50, 399
Schaelsberg 289
Schaesberg 29, 27, 30, 32, 61, 146, 315-317
Schaesberg, kasteel 315, 316
Schaloen, kasteel 20, 288
Schandelen 28 zie verder Heerlen
Schelmentoren 139, 143
Schérès, huis 72
Scheulder 56, 59, 60, 251
Scheyereinde 313
Schilberg 99, 101
Schillingshof 284
Schimmert 21, 28, 33, 40, 54, 61, 130, 317-318
Schin op Geul 40, 41, 51, 82, 318-319
Schinnen 61, 183, 319-321
Schinnen, huis 320
Schinnen gemeente 66, 98, 118, 283, 292, 354
Schinveld 28, 40, 321-322
Schinvelderhuis 321
Schipperskerk 127
Schöndelen, huis 312
Schoor/Roeven 270
Schuttersveld 91, 93
Schweiberg 255
Sevenum 44, 45, 322-323
Severen, huis 236
Sibbe 24, 38, 56, 323
Sibberhuis 323
Siebengewald 29, 42, 47, 65
Simpelveld 25, 27, 30, 32, 33, 38, 49, 51, 62, 323-325
Simpelveld, gemeente 84
Sint Antoniusbank 56, 79
Sint Elisabethsdal 136
Sint Geertruid 56, 325-326
Sint Gerlach 32, 60 zie verder Houthem
Sint Jansgeleen, huis 340
Sint Joost 326
Sint Michaël 25
Sint Michiel 82, 83
Sint Odiliënberg 13, 19, 29, 38, 53 326-328
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Sint Pieter zie Maastricht
Sint Pietersberg 42
Sittard 13, 14, 20, 21, 25, 26, 28, 31, 32, 37, 40, 45, 46, 50, 51, 53, 61, 62, 185,
328-339
Sittard-Geleen, gemeente 88, 94, 106, 114, 126, 158, 184, 268, 281
Slagboom 315
Slakken-Horst-Metten 157
Slavante 211, 213, 240, 247
Slek 101
Slenaken 56, 339-340
Slochteren 63
Smakt 396
Spaanshuisken 182
Spaubeek 38, 60, 340-341
Speckhusen 341
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Spekholzerheide 27, 61, 62, 341-343, 356, 357
Sphagnum, villa 49
Spijker, De, (Lomm) 48, 70
Spijker, De, (Geysteren) 124
Stadbroek zie Sittard
Stalberg, huis 392
Stavelot 13
Steeg, huis De 131
Steel, Het 310
Steenhuis, kasteel 398
Steijl 24, 25, 30, 49, 51, 343-344, 355
Stein 32, 60, 344-346
Stein, kasteel 31, 48, 344
Stein, gemeente 108, 368
Stein-Kerensheide 29
Stevensweert 24, 31, 33, 45, 52, 53, 346-348
Stevensweert, kasteel 346, 348
Stokershorst 286
Stokhem 414-415
Stramproy 33, 45, 50, 54, 348-350
Strijthagen, kasteel 144, 315-316
Strikkenhof 278
Strucht 318, 378
Susteren 13, 19, 28, 38, 53, 350-352
Susteren, gemeente 275, 313
Swalmen 25, 28, 29, 30, 31, 32, 47, 54, 352-354
Swalmen, gemeente 70
Swartbroek 33, 410
Sweikhuizen 32, 40, 117, 354
Swier 415-416
Swolgen 363-364
Tegelarije, huis 190
Tegelarijveld 299
Tegelen 25, 26, 27, 32, 33, 39, 40, 47, 51, 54, 61, 354-356
Ten Esschen 149
Terbeeten 278
Terblijt zie Berg en Terblijt
Terlinden 40, 73
Termaar 56, 252
Terstraten 280
Terveurt 181
Terwinselen 62, 317, 356-357
Terworm, kasteel 62, 143-144, 148, 149
Terziet 59, 111
Thooren, huis De 48, 190
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Thorn 13, 15, 19, 20, 22, 38, 40, 52, 53, 54, 299, 357-363
Thull 320
Tienray 32, 45, 363-364
Tonedenhof 260
Tongelre (NB) 150
Tongeren (B) 11, 12, 13, 50
Tooren, De 48, 190
Torentjes, huis De 246
Treebeek 32, 61, 62, 364-365
Trier 13
Trintelen 114
Tungelroy 45, 349-350
Ubach over Worms 25, 365-366
Ubachsberg 38, 54, 55, 61, 366-367
Ulestraten 23, 25, 31, 367-368
Ulingsheide 356
Urmond 21, 29, 57, 61, 368-369
Utrecht, Lage Weide 313
Utrecht 302
Vaals 23, 24, 25, 32, 40, 51, 53, 55, 57, 342, 369-375
Vaals, gemeente 158, 182, 249, 396
Vaalsbroek, huis 31, 56, 374
Vaalserberg 42
Vaeshartelt, huis 31, 42, 49, 237, 314
Vaesrade 57, 61, 280
Valkenburg 13, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 38, 40, 45, 48, 50, 54, 57, 60, 375-381
Valkenburg, kasteel 31, 38, 48, 376-377
Valkenburg aan de Geul, gemeente 80, 164, 287, 318, 323, 375
Valkenswaard 51
Veers 178, 180
Veld, 't 299
Velden 33, 381
Veltum 396
Ven-Zelderheide 42, 47, 381-382
Venlo 12, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39,
42, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 382-393
Venlo, gemeente 78, 82, 343, 354
Venray 20, 26, 27, 31, 32, 33, 45, 48, 51, 393-396
Venray, gemeente 183, 261, 285, 419
Venray-Heide 65
Venweg 91, 93
Verduynen, huis 100
Verves, huis 372
Verviers (B) 51
Veulen 183
Vijlen 25, 57, 396-397
Villartshof 323
Vink zie Kerkrade
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Vink 416
Visé 40
Vlaardingen 410
Vliek zie Ulestraten
Vliek, kasteel 23, 31, 367
Vlodrop 25, 26, 50, 397-399
Voerendaal 12, 23, 24, 399-402
Voerendaal, gemeente 180, 292, 293, 366
Vorst 131
Vrakker zie Boshoven
Vredepeel 45, 46, 261
Vroelen 56
Wahlwiller 276, 402
Walbergh, huis 95
Walburg, kasteel (Laak) 348
Wanssum 48, 402-403
Wapenveld (G) 265
Waterloo, huis 49, 77-78
Waterschei 260
Watersley, huis 339
Waubach zie Ubach over Worms
Weert (Bunde) 96
Weert 13, 14, 20, 24, 27, 29, 32, 33, 37, 40, 41, 44, 45, 51, 53, 54, 160, 403-410
Weert, gemeente 348
Weisterbeek, villa 28
Well 33, 47, 48, 81, 410-411
Well, kasteel 48, 410
Wellerlooi 47, 411
Welten 147 zie verder Heerlen
Wessem 19, 24, 53, 412-413
Westbroek 122
Weustenrade 294
Weverslo 183
Wijlre 21, 24, 54, 413-415
Wijlre, kasteel 46, 413-414
Wijnandsrade 56, 415-416
Wijnandsrade, kasteel 415
Wingerd, De 157
Winthagen 402
Withuis 262
Withuishof 247
Wittem 22, 416-419
Wittem, kasteel 275, 416
Wolder zie Maastricht
Wolfhagen 319, 320
Wolfrath, kasteel 159
Wolfshuis 79
Wunzelen 356
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Wyck 25, 41, 191 zie verder Maastricht
Xanten (D) 50
Ysselsteyn 45, 419
Zaandam 77
Zelder 382
Zelderheide zie Ven-Zelderheide
Zinnik (B) 319
Zomerweelde, villa 27
Zuidwijk-Spiek 354
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Register van personen
In dit register van personen, samengesteld door Jeroen van Meerwijk, zijn tevens de
namen opgenomen van stichtingen, verenigingen, maatschappijen en andere
groeperingen die als opdrachtgevers of uitvoerenden in de tekst worden genoemd.
Aarden, R. 140
Abbot 251
ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) 63, 139, 149
Abshoven, Elisabeth 339
Ackermans, H. 135
Adams, J. 272, 278, 362
Adriaens, gebroeders, molenmakers 130, 270, 284, 366
Adriaens, J.H. 270
Aecken, Peter van 302
Aerde, E.J.V. van 287
Aerts, J. 66
AFCENT 91, 364
Afferden, jkvr. I.C.P.H. (Jeanette) van 77, 312
Afferden, familie Van 312
AFNORTH zie AFCENT
Agris, familie Van 87
Aken, Adelbertstift 73, 261, 266, 278, 284, 369, 371
Aken, Gilliscommanderij 85
Aken, OLV-kapittel 135
Akkermans, H.G. 157
Akkermansgilde 391
Alberdingk Thijm, A. 312
Alberts, T. 121
Alberts, drukkerij 336
Alink, M.G.J. 409
Altena, Dirk van 136
Altorf, J.C. 239
American Battle Monuments Commission 251
Amstenraed, Agnes van 264
Andel, J. van 310
St. Andries, pater Karel van 268
Andriessen, M.C. 390
Anthoing, Albertus van 173
antonieten 193
d'Arberg de Vallangin, Nicolas graaf 108
Are, graaf/heren van 139, 143
Are, Gerard van, kapittelproost 196, 198
Arenberg, Leopoldine prinses van 361
Arendael, Salentijn van 410
Arets, Wiel 30, 414
Arnt, meester 285
Asperslagh, L. 140
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Aspremont-Lynden, familie 401
Assendelft, P. van 171, 333
Aubel, H. van 257
Aubel, familie Van 241, 259
augustijnen zie paters augustijnen
augustinessen 285, 343, 382, 386, 406
Augustus, keizer 12
Aurora 121
Averbode, abdij 162
Baard, K. 304
Baarlo, P. van 322
Baco 311
Bader, Franz Xavier 359
Badon Ghijben, J. 272
Baer, architect 237
Baeten, J. 386, 390
Baexen, Gerard van 355
Bak, J. 148
Banque Artesia 239
Barbara, zuivelfirma 103
Barbou, J.A.O. 314
Bartels, A.J. 112, 133, 141, 142, 175, 366, 400
Bartrams, H. 71
Battle Monuments Commission, American 251
Bauduin, E. 369
Baurscheit, J.P. van 302
Bayer, D.G. 200
Beaufort, Hendrik de 74
Beaufort, Jean de 256
Beaujean, M. 92
Beckers, E. 341
Beckers, L. 136
Beckers, M.G. 164
Beckert, pater 343
Becx de la Fai 356
Bedaux 390
Beek, J.F.A. 332, 369
Beek, J. van 337
Beek, M.H.J. van 81, 363
Beeldensnijder, meester Arnt 285
Beer, E.J.F.M. de 344
Beeren, J. 408
Beerenbroek, L.F.H. 312, 407
Beers, A. van 141
Beersma, J. 365
Begeman, J.W. 312, 347
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begijnen 206
Behr, J.L.A. ridder de 245
Beieren, Jozef Clemens van 219
Beieren, Richarda van 299
Beijssel, Nicolaas 246
Bekkers, J. 285
Belkum, J.A. van 338
Beltgens, familie 116
Beltjens, G. 95
Beltjens, Louis 311
Bemelmans, J. 68, 76, 92, 117, 133, 170, 258, 342
Bemelmans, S. 116
benedictijnen 91, 209, 249, 256, 350, 357
benedictinessen 355
Bentinck-Van Breyll, familie 159
Bentinck-Weix, familie 159
Bentinck, Maarten 159
Bentinck, Philip Hendrik 159
Bentinck, Philip de 282
Berg, C. van de 210
Berg, J. van der 356
Berg, L. van den 163
Bergen, gebr. Van 148
Bergen, P. van 395
Bergen, Robert van 203
Berger, P.J.J.H. 392
Berger, T. 390
Bergh, heren Van den 347, 348
Bergh, Herman Frederik graaf van den 102, 200
Bergh, Hendrik graaf van den 265
Bergh, J.G. van den 243, 244
Bergmans, J. 94, 357
Bergstein, P. 177
Berlage, H.P. 27, 210
Berlier-Van Rave, familie 79
Bernard, Antoine 345
Bernegau, C.R. 89
Bertjens, T. 279
Bertrams, H. 117, 126, 334
Bervoets, firma 390
Betonbouw Maatschappij, Industriële 118
Beton zie ook Gewapend
Beugels, J. 332
Beugels, S. 368
Beurskens, J. 323, 334, 335, 337, 366
Beurskens, P.J.H. 73
Bever, C.H. de 408
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Beys, M.C. 269
Bieberstein Rogalla Zawadsky, C. baron de 139
Bierens, Johan Baptist Joseph de 71
Biermans 152
Biesel, Carl 374
Bijnen, J. 184
Bijvoet, B. 143
Bildmeyer & Van Riel, architecten 208
Billaux Grossé, firma 264
Billieux, J. 105
Bingen, N. 96
Binterim, familie 374
Binterim, Clemens August Joseph 372, 373
Binvignat, Joseph 122, 165, 205, 206, 258, 283
birgitinessen 406
Bismarck 49
Bisscheroux, L. 141
Bitsen, Elisabeth 83
Blaauw, C.E. 220
Blijenburg, J.W. 240
Bloemendal, G. 312
Bocholt, Gerard van 387
Bocholtz, Margaretha Anna Francesca van 104
Bocholtz, familie Van 82, 213
Boeken, A. 145
Boel, Hendrik van de 362
Boenen, Margaretha van 150
Boer, J.A.M. den 121
Boerken, Johannes 276
Boetberg, Eva van 331
Böhm, G. 92
Böhm, D. 249
Boiens, Wilhelm 362
Boije, Jan Albert Bouwens van der 396
Bolle, gebroeders 67
Bollen, J. 122
Bolnes, Pleun van 305, 386
Bolsius, A.C. 25, 26, 99, 282
Bommel, Willem van 21, 120, 388
Bonaparte, Napoleon 44, 51
Bonekamp, K. 112
Bongaerts, J. 148, 177, 190, 309, 310, 398
Bongaerts, J., molenbouwer 380
Bongard, familie Van den 415
Bongard, Bernhard van den 84
Bongard, Joseph Clemens baron van den 415
Bongard, J.H. van den 290
Bongart, Mechteld van den 264
Bongard, Willem van den 415

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

Bongard, Werner van den 415
Bongarts, J. 125, 151, 290, 291
Bonhomme, A. 235
Bonhomme, Mathias 231
Bonifatius 13
Bönninghausen, E.G.A.M. von 363
Boost, A. 305, 407
Boosten, bureau 130
Boosten, A.J.N. 27, 29, 30, 72, 92, 93, 111, 117, 118, 123, 129, 130, 131, 132,
140, 157, 162, 164, 178, 188, 209, 210, 211, 212, 213, 234, 239, 244, 245, 250,
274, 277, 301, 320, 327, 333, 345, 352, 356, 357, 373, 374, 377, 379, 401, 406,
407
Boosten, Th. 210, 211, 245, 377, 378, 394
Bordels, Gerard 398
Borgerhout, J. 359
Borght, Franciscus van der 219
Borgnem van Merode, Gerard 87
Borman, Guillaume 124
Borne, Caecilia de 155
Borren, Th. 25, 399
Bors, Goswijn Frans 306
Bos, W. 262
Bosch, kolonel 40
Bosch van Drakenstein, B.A.C.C.O. 40, 245
Bosch, N.A. 241
Boshuijsen, Peter van 307
Bosman, Arnoldus Franciscus 77
Bosman-Heusch 77
Bossart Letembroeck, F.J. de 71
Bossche, G. van de 279
Bossier, Joannes 219
Boucher, François 67
Bougie, A. 341
Bouillon, Godfried van 241
Bounam, Jean-Baptiste van 295, 296
Bounam, Jean-Maximilien van 295
Bourlet, Johannes 352
Bours, L.H. 390
Bouwbureau zie Ons Limburg, Staatsmijnen en Oranje-Nassau
Bouwens, M. 258, 407
Bouwens, W. 258
Boven, J.C. van 347
Brabant, hertog van 13, 192, 376
Brabant, hertog Hendrik I van 193
Brabant, hertog Jan III van 218
Brabant, hertogin Johanna van 218
Brabant, Margaretha van 300
Brand, M. 414
Brederode, K.H. van 100, 150, 295, 311, 352
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Brekel, Lambertus van den 261
Bremer, G.C. 29, 221
Bremmers, E.H. 327
Brempt-Van Kerckhem, familie Van 98
Brender à Brandis, W.J. 196
Brenninkmeyer, A.F. 119, 211, 325
Breukers, J. en M. 270
Breyll, familie De 185
Breyll, Nicolaas van 184, 185

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

442
Brienen, familie Van 246
Brink, A.P. van den 382
Brochard, Nicolas 103
Broeckmeulen, Jan Reinier 361
broeders van Sint Blasius 50, 97
broeders van Maastricht 32, 212, 221
broeders van de Onbevlekte Ontvangenis 212
broeders O.L. Vrouwe van Zeven Smarten 286
broeders van Liefde 393
broeders van Sint Jozef, kleine 137
broederschap van Sintouwerenkas 257
broederschap Franciscus Xaverius 334
Broek, G. van der 190
Broekhuizen, Seger van 90
Brom, atelier 209, 302
Brom, J. 200
Bronckhorst, Jan Frans van 129
Bronckhorst, Joost Maximiliaan van 242
Bronckhorst, Wilhelmina van 162
Bronckhorst, Willem van 129
Brouns, L.H. 346
Brouwer, H. 406
Brouwer, Mathis 388
Brouwer, W.C. 244
Brouwers, familie 259
Brouwers, Anna 324
Brouwers, R. 151
Bruin, J. de 92, 378
Bruls 231
Bruyn, H. de 291
Buchkremer, J. 263
Budé, familie 259
Buel, familie Van 87, 88
Buijssen, J. 163, 269
Bulfinch 251
Burgerlijk Armbestuur 208
Burgers, H.G. 221
Burghoff, Magnée & Cie 310
Burghoff & Co 310
Burtscheid, abdij 110
Buschman, J.C. 83, 295
Buskens, P.G. 140, 143, 356
Bussy, Johannes 368
Buurtspoorweg, Maas 51
Buurtspoorwegen, Belgische Nationale Maatschappij 243
Bylandt, Otto en Adriaan van 410
Bylant, Agnes van 129
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Cabeliaeu-de Grijse, Elisabeth 205
Calvijn 14
Cambrinus, firma 322
camillianen zie paters
Campo, Hendrik à 93
Canisius, firma 321
capucijnen 208, 416, 418
Caris, H. 286
Caris, P.J. 286
Casteleyn, G. 89
caulieten 136, 326
Causard & Zn, klokkengieters 129
Cauwenberg, Franciscus van 167
CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) 63, 139, 147
cellebroeders 207, 382
Ceuleneer, P.F. de 232
Ceva, P.A.C.R.P.E. de 378
Chainaye, C. 241, 245
Charels, L. 221
Charles, Servais 105
Chaudoir, F. 338, 354
Chestret de Haneffe, familie De 97
Cillekens-Dreesen, firma 309
cisterciënzerinnen 213, 299
cisterciënzers 268
Claereboets, familie 213, 235, 244
Claereboets, A. 235
Claessens, M. 94
Claessens, S. 96
Clairfays, M. 110
Claren, C. 324
Clarke 251
Cleef, Jan van 385
Clercx, Hermannus 335
Clerincx, A. 269
Clermont, familie Von 374
Clermont-Emminghausen, familie Von 372
Clermont, Carl Theodor Arnold von 110, 372
Clermont, Johann Arnold von 53, 369, 370, 371, 372, 374, 401
Clermont, W.N. 241
Clockgeter, Jacob 393
Clocquet, J.B. 312
Cloots, H. 75
Clovis 13
Coclers, J.B. 79
Coclers, Philip 289
Cocq van Haeften, A.U.M. barones de 84
Cocq van Haeften, B. baron de 84
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Coenders, Maria G. 188
Coenders, P. 406
Coenegracht, Th. 246
Coenen, J.M.J. (Jo) 30, 143, 147, 310, 390
Colen, R. 333
Colette, J. 293, 314
Collars, Johan 306
Collin, J.M.P. 392
Colsen, C. 69, 261, 395
Comhaire, Nicolas 209
Comuth, Joh. 89, 164
Conincx, Jan 108
Conoy-Herfkens, firma 356
Contelmo 347
Coöperatie LLTB 90
Coöperatieve Roermondsche Eiermijn 53
Coöperatieve Vereeniging De Eendracht 373
Coopman, Abraham 103
Coppen, J. 327
Coppen, J.P.A. 419
Coppen, P.J. 153, 161
Corbey, E. 25, 66, 73, 125, 183, 295, 412
Corneli, A. 165
Corneli, F. 167
Cornelissen, Bernard 228
Corstjens, A. 362
Corten, familie 123
Corten, F. 75
Corten, Reinier 116
Coumans, J. 285
Coumans, J.P. 29, 121, 265, 398
Coumans, P.J.H. 403, 411
Couven, Jacob 134, 175
Couven, Johann Joseph 22, 167, 175, 176, 274, 289, 370, 417
Couven, atelier 289
Cox, J.H. 74
Cox, F. 119
Cox-Heckrath, J.H. 239
Cramer, Cornelis 246
Crassier, G.M.F. baron de 97
Crassier, Guillaume baron de 229
Cremers, J. 259
Cremers-Kurstjens 356
Cremers-Vermeulen, J. 259
Crombach, atelier 150
Croon, Jan van der 405
Crouwel, J. 335
Cuppen, G. 164
Custers, C.H. 392
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Custodis, P. 264
Cuypers, Ed. 239, 309
Cuypers, Jules 102
Cuypers, J.Th.J. 26, 75, 76, 114, 115, 116, 118, 126, 139 146, 161, 168, 169,
175, 180, 186, 189, 200, 201, 252, 257, 300, 304, 306, 309, 311, 317, 409
Cuypers jr, P. 68, 115, 116, 126, 137, 161, 186, 257, 275, 317, 346, 406
Cuypers, P.J.H. 25, 26, 68, 70, 85, 87, 99, 102, 120, 139, 163, 172, 174, 179,
180, 182, 183, 197, 198, 201, 202, 204, 205, 207, 209, 212, 241, 257, 260, 264,
276, 286, 288, 292, 299, 300, 302, 305, 308,
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310, 311, 312, 327, 328, 331, 348, 351, 352, 354, 358, 377, 379, 380, 381, 385,
387, 392, 393, 395, 405, 414
Cuypers, bureau 415
Cuypers, dakpanfirma gebroeders 54, 101
Cuypers & Stoltzenberg, atelier 54, 95, 106, 126, 140, 168, 186, 203, 209, 251,
264, 298, 302, 311, 315, 319, 333, 377, 405
Daal, W. 187
Daelmans, P. 272
Daemen, Catharina 153
Daemen, Derck 81
Daemen, Magdalena 283
Dalwigh, Karel Philips baron van 361
Dambacher, V. 363
Damen, W. 364
damianen zie paters
Dammerscheidt, Leonardus 175
Dassen, H. 140
Dautzenberg, J. 214
Dautzenberg, L.J. 373
Daver, familie Van 157
Defresne, Louis 117
Dehin, gebroeders 159, 333
Dekkers, J. 389
Delcommune, Reijnier 232
Delhougne, familie 339
Delsing, H. 100, 109, 118
Deltrap, F. 300
Demelinne, J.H. 259
Deplaye, Jean François 221
Derix, W. 287
Desribes, G. 50, 97, 98
Destombe, luitenant-generaal 216, 232
Deumens, A. 274
Deur, J.G. 121, 179, 267
Deussen, A. 69, 234
Dibbets, generaal B.J.C. baron 16, 40, 220, 232
Diepen, J. en K. 380
Dieterich, F. 124, 188
Dieterich, J.F.H. 94
Dietrichstein-von Salm, Maria Dorothea 115
Digneffe, Bartholomé 67, 134
Dils, architect 380
Dinckelmeijer, Johan Heinrich 296
Dingemans, F. 208
Dingemans, P.H. 241
Dingemans, W.J. 225, 226, 244
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Dingemans De Vries & Partners, architectengroep 205
Dinger, A.E. 149
Dinger, J.W. 118, 121
Dings, S.J. 28, 29, 75, 76, 77, 78, 122, 130, 161, 272, 324, 337, 342, 345, 346,
379
Dings, W. 78
Dinter, M. van, orgelbouwer 126, 313
Dionysius de kartuizer 302
Dirickx, L.J.M. 178
Dittmann & Sauerländer 380
Diwissen, Th. 121
Dobbelstein, heren van 332
Doensen, J. 186
Dols-Peussens, familie 268
Domaniale mijn 61, 325
Domeinen 61
dominicanen zie paters
dominicanessen 268, 295, 296, 303, 332, 386
Donders, J.M. 349
Donders, P. 115, 117, 118
Doorn, H. van 337
Dorman, firma 235
Dorren, Th. 57, 379
Dortu, J. 401
Dousin, Matthieu 155
Douverman, Hendrik 393
Doyen, Gilles 208, 214
Dreesen, M. 128
Drehmans, familie 307
Drielsma, A. 258
Dries, bouwmeester 384
Driesch Proenen, Peter en Andries van den 246
Driessen, A.C.E. 314
Driessen, Ch.H.J. 293, 319
Drimborn, Alexander II van 186
Drogenbroeck, Balthazar van 363
Drouot, C. 103, 188
Drouot, J. Perrin 250
Drummen, J.J. 92, 94, 279, 366
DSM (De Staats Mijnen/Dutch State Mines) 63, 115, 117
Dubois, M.E.F.T. 136
Duchateau, E. 108, 247
Duchêne, Achille 31, 105
Duchesne Travaux en Ciment, firma J. 105
Duckers, François 82, 359
Duckers, G. 67
Duckweiler, Caspar 175
Duding, Claudius Joseph 252
Dudok, W.M. 28, 390
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Dufrique, M. 245
Duijf, J.C. 164
Duijf, H.P.J. 66, 164
Duitse Orde 75, 117, 193, 245
Dukers, N. 282, 331
Dullaart, J. van 28, 164
Dullens, Catharina 116
Dumont, André 67
Dumont, atelier 340
Dumoulin, generaal Carel Diederik 195, 217
Dumoulin, J.H.J. 24, 95, 108, 110, 180, 217, 313, 323, 366, 400
Dun, F. van 306
Dunning, R. 117
Dupont, F. 27, 100, 136, 190, 308, 309
Dupuis, T. 149
Dutch State Mines zie DSM
Duyckers, familie 321
Duykers, C.J. 176, 177, 178
Duysens 145
Dyckerhoff & Widmann AG 391
Dydevalle, baron 363
ECI (Electro Chemische Industrie) 310
Edelbrock, gebroeders 249, 301
Edelweiss, wasserij 311
Eendracht, pensioenfonds/coöp. vereniging De 373
Eerenbeemt, L. van den 234
Eerens 398
Egelie, C.F. 89
Eggen, G. 111, 130, 272, 367, 368, 406
EGM Architecten 389
Egmonts, E. 183
Eich, J.H. 373
Eigen Boer, stichting 419
Eijnatten, familie Van 245
Eijsbouts, klokkengieter 331
Einig-Ubben, P. 309
Elbers, C. 267
Elsloo, meester van 75, 108, 169, 171, 188, 271, 285, 300, 331, 359
Emminghaus, Maria E.S. 370
ENCI (Eerste Nederlandse Cement Industrie) 54, 241, 245, 247
Engelbert, atelier 107
Engelen Lennartz, H. 113
Engelman, M. 305
Engels, L. 290
Engels, Maria-Elisabeth 290
Enschede, J. 380
Enuma, Trientje 126
Environmental Design 391
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Erens, Dominique Jacques de 231
Erens, J. 334
Erkens, A.J. 321
Erkens, H.A.L. 76, 109, 272
Erlemann, H. 343
d'Erp, baron H. 71
Erpo, abt 173
Essen, L. van 339
Essen & Zn, L. van der 168
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Euwens, H.A. 287
Everts, J.H. 187
Exploitatie van een Alcoholvrij Lokaal, Vereniging tot 391
Eyck, Ch. 91, 111, 128, 130, 139, 140, 141, 162, 184, 207, 219, 242, 244, 257,
258, 259, 270, 293, 342, 355, 357, 371, 377, 386, 397, 418
Eyckholt van Maaseik, Johannes Henricus van 313
Eyll, Alard Jan Joseph van 236-237
Eyll, Jacob van 123
Eyll, Sybert van 71
Eymael, H.J. 139, 380
Eymael, S. 277
Eynatten, familie Van 132, 133
Eynatten tot Neurenberg, Maria van 184
Eynenberch, heer van 222
Faber, L. 212
Fabricius, W.J. 354
Fabritius, Hilger 320
Falcobergia, Kurcomité 380
faliezusters 207
Falise, A. 277, 295, 300, 391, 407
Fanchamps, J.J. 29, 83, 141, 176, 315, 333
Faymonville 324
Fayn, Etienne 105
Felix, atelier 235
Fiddelers, L. 28, 68, 99, 264, 284, 337
Filips II, zie Philips II
Fisen, Engelbert 129
Fisenne, B. von 377
Fisene, L. von 31, 75, 144, 257, 351
Foissey, G. 275
Fontys 332
Fouarge, G. 133, 418
Fouarge H. 133
Fouron zie Voeren
franciscanen (minderbroeders) 49, 50, 178, 194, 204, 208, 213, 291, 297, 302,
326, 332, 393, 383, 386, 394, 398, 399, 405, 412, 415
franciscanessen 141, 153, 208, 259, 267, 377
Franquinet, D. 245
Franquinet, R. 264, 284, 314
Franssen, C.J.H. 25, 26, 77, 78, 89, 95, 100, 106, 107, 126, 132, 137, 140, 152,
153, 157, 164, 175, 176, 183, 184, 187, 210, 262, 266, 271, 284, 287, 290, 292,
304, 311, 313, 324, 344, 439, 351, 352, 355, 356, 363, 367, 369, 397, 409
Franssen, G. 163
Franssen, J.G.C. 29, 73, 78, 89, 94, 100, 102, 107, 124, 140, 150, 163, 169, 171,
176, 179, 184, 186, 188, 189, 190, 191, 260, 262, 266, 268, 270, 278, 279, 284,
291, 292, 295, 327, 303, 304, 306, 313, 352, 354, 355, 398, 409, 410
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Franssen, orgelbouwers gebroeders 75, 259, 311, 327, 400, 418
Fraybart, Johannes 218
Frederik Hendrik 15, 194, 298, 383
Frederiks, G.W. 106
Frencken, Martinus 214
Frenken, J. 163
Frenken, Z. 282
Frische 360
Froger, J.H. 344
Frowein, F.K.Th. 113
Fuchs, L. 135, 144, 264
Fuchs, Peter 82
Fugel 175
Fürth, barones Von 373
Fürth, Casper Joseph Brewer baron von 183
Gaast, K. van der 391
Gadé, Petronella 116
Gadiot, A.A. 129
Gagini, Petrus Nicolas 219, 230, 231, 237
Gans, Brünette 374
Gardeniers, firma 319
Garé 76
Gärtner, J. 337
Gaulard, C. 302
Gaulard, F.A. 156, 302
Gaulard, J.B.N. 172
Gavre, Constant van 108
Geefs, W. 200
Geelen, J. 188, 304, 311, 312
Geelen, M.A. 271, 278
Geenen, C. 408
Geenen, C.G. 164
Geenen & Zn, W. 271
Geerts, Th.J. 161, 162
Gelder zie ook Gelre
Gelder, Adolph Reiner van 68
Gelder, Johan Godfried van 68
Gelder, Marcelis van 68
Gelder, Maria Antoinetta Raba van 396
Gelder, hertog Willem V van 101
Geldersche Credietvereeniging 239
Geldmaker, J. 234
Geldulfus, proost 196, 197
Geleuken, C. van 270, 349, 406, 409
Geloes, familie De 108, 284
Geloes, Guillaume graaf de 105
Geloes, M. gravin de 105
Geloes, R. de 105
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Gelre zie ook Gelder
Gelre, graaf van 350, 382
Gelre, graaf Gerard III van 299, 300
Gelre, graaf Hendrik van 265
Gelre, graaf Otto II van 265, 297
Gelre, graaf Reinoud I van 302, 382
Gelre, Reinier van 68
gemeente zie Openbare Werken en Technische Dienst
Gend & Loos, Van 409
Gendt, F.W. van 195, 383
genie 83
George, Lambert 340
Geradts, familie 291, 309
Geradts-Regout, familie 292
Geraedts, W. 304, 352
Geraets, P. 292, 355
Gerard, bouwmeester 384
Gerardi, Johan 405
Gerards, A.C.J. 315
Gerards, H. 286
Gerardus, meesterschilder 206
Gerberga 256
Gericke van Herwijnen, jhr. P. 245
Gerlachus 164
Gerrits, P. 132
Gerven, P. van 356
Geuldal, choladefirma 't 133
Geuldal, V.V.V. Het 57, 376
Geurts, E. 320
Geurts, H. 150, 188
Geurts, M. 188
Geuskens, M. 168
Gewapend Beton, Hollandsche Maatschappij voor Werken in 114, 289, 293,
319
Geyer Schweppenburg, Rudolf baron von 113
Gheijn, klokkengieter Van den 219
Ghoor, familie Van 135
Ghoor, Adolph van 131
Giesbers, M. 311
Gilain, J.J. 310
Gilissen, familie 230
Gilissen, L. 117
Gilissen, N. 246
Gillet & Johnston, klokkenfirma 116
Gilman, A.F. de 170
Gils, J. van 233, 240
Gindra, J. 31, 237, 238, 264
Gips, J.W. 239
Goebbels 104
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Goedhardt, J 303
Goldsmet, Claes 79
Gondulfus, bisschop 196
Gonser, K. 147
Gooden, J.W. 259
Goossens, H. 392
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Goossens, W.H. 259
Gorissen, H.P. 292
Gorkum, J.W.C. van 312
Gorkum, P.P. van 159
Goropius, Johannes 204
Gorts, J.G. 347
Graaf, L.G. de 220
Gramlich-Monbrison, familie 102
Granpré Molière, M.J. 221
Granpré Molière, Verhagen & Kok, bureau 240
grauwe zusters zie zusters
Graven, familie 79, 247
Gravo Marmorite Maatschappij 277, 309
Gregoire, J. 209
Griendt, familie Van de 127, 128
Griendt, Eduard van de 44, 127, 128
Griendt, Jan van de 44, 127
Griendt, Jozef van de 44, 127
Griendtsveen, Maatschappij 44, 127, 128
Grinten, firma Van der 383
Grinten, G.J. van der 387, 391
Grinten zie ook Océ
Grips, Ch. 176
Grisard, familie 344
Grispen, Henricus van 349
Grispen, J.M. 172
Grobbendoncq, Ursula van 165
Groene Kruis 148, 190, 258, 259
Groenendael, A.J.H. van 66
Groenendael, H. van 279
Groenendael, H.F.M. van 136, 211
Groenendael, J. van 210, 255, 278, 318, 394, 414
Groenendael, J.H.H. van 26, 122, 209, 210, 234, 274, 278, 342, 345, 357, 406,
409
Groenendael, N.J.H. van 25, 66, 128
Groenendael-Wielders, J.H.A.M. van 335
Groesbeeck, familie Van 213
Groesbeek (Groysbeeck), Anna van 75, 341
Groesbeek, Elisabeth van 123
Grönert, C.F. 120
Grubben, J. 28, 70, 83, 337, 356, 379, 389, 391
Grupello, Allegonde 177
Grupello, Gabriël 175
Gruyter, firma De 408
Guasco, familie De 381
Gubbels, M. 277
Gubbels, Neesken 94
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Guichard 258
Guillaume, L. 312
Guillon, G.C.H. 290, 308
Gulden, Z. 234
Gulik, hertog Johan Willem van 276
Gulik, Willem van 119
Gulp, Giles 277
Haagen, A. 310
Haan, apotheek 309
Haas, A. de 402
Habets, Elisabeth 167
Habets, P. 108, 129
Habets-Willems, familie 381
Haché, J. 393
Hachman, Albert 162, 265, 285
Hacking, J.E. 251
Haeff, beeldhouwer Van 68
Haegens, A. 164
Haeren, Johannes van 206
Haeren, J.G.M. 272
Hagen, L. 380
Hagenbeck, W.G. 381
Hagens, Reinier 354
Hal, H. van 29
Halle, Joseph van 306
Halle, Willem van der 264
Halleran 251
Hamers, J.L. 245
Hamers, Reinert 113
Hamers, T. 127
Hamers & Janssens, gebroeders 245
Handelsbank, Zuid-Nederlandse 148
Hanrath, J.W. 28, 145, 342, 390
Hansen, W. 29
Hanson, Isaac 370
Hardeveld, J.M. 142, 145, 148
Haren, familie Van 86
Hartelt, Servaes van 237
Harterd van Holthausen, Arnold 312
Hasselt & De Koning, ingenieursbureau Van 95, 189
Hatzfeldt, Edmund Floris Cornelis graaf van 255
Hautvast, H. 117
Hayme de Hautfalize, Léon Bernard de 133
Hecker, J. 413
Hecker, Jac. 412
Heeken, Von der 94
Heereman van Suydtwijck, baron 354
Heeren, J. 126
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Heeren Elderen, ridder van 222
Heidemaatschappij 45
Heijenhoven, familie Van 321
Heijnen, J.H. 262
Heijnen, H. 141
Heijs, H. 121
Heineken 240
Heinsberg, Gosewijn I van 376
Heinsberg, Gosewijn IV van 164
Heinsberg, Jan van 276, 344
Hekkens, ijzergieterij 54, 356
Helenaveen N.V. 44
Hemony, klokkengieters 120, 219
Henckens, Anthon 362
Hendrickx, A. 161
Hendrickx-Crijns, Jos 352
Hendrik III, Duitse keizer 371
Hendriks, J.M. 128
Hendriks, J. 408
Hendriks-Meewis, J. 408
Hendriksz, dominee 259
Hendrix, B. 395
Hendrix, B. 391
Hennekens, C. 76
Hennekens, J.L.W. 76
Hennekens, firma Gezusters 258
Hennen, H. 149
Henricus, klokkengieter 99
Hentem, Johannes van 90
Hentrich, H. 125
Hepworth, Ph. 94, 267, 396
Herbers, W.J.A. 408
Herckenrode, abdij 212
Hereswit 357
Herf, Lambert van 339
Hermans, F. 232
Hermans, H. 90
Hermans, H.J. 320
Hermans, J.G.H. 137
Hermans, J. 302
Hermans, M. 208, 209
Hermans, W. 380
Hermans, schilder 165
Hertzberger, H. 389
Hessen-Rheinfels-Rotenberg, Clementine van 361
Hest, J. van 83, 290, 386, 387, 389, 390, 391
Heukelom, G.W. van 27, 243, 244, 293, 319, 325, 402, 406, 409
Heurkens, architect 102
Heusch, Anna Catharina de 77
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Heutz, J.G.H. 392
Heyden, familie Van der 144
Heyden, M. van der 268
Heyden à Blisia, familie Van der 87
Heyman, H. 339
Heynen & Co, firma J. 100
Higly, H. 128
Hilgers, Johann Baptist 370
Hoeberechts, M.A. 257
Hoeberigs, J. 346
Hoekstra, H. 388, 407
Hoen, familie 157
Hoen, A. 259
Hoen, Herman 155
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Hoen, M.G.E. 104, 116, 141, 176
Hoen, Maximiliaan Hendrick 288
Hoen van Cartiels, Gerard Ernest 288, 289
Hoen van Cartiels, Johan Reinier 288
Hoen Ubachs Romans, architectenbureau 189
Hoensbroek, heer van 284
Hoensbroek, Adriaan van 155, 156
Hoensbroek, Arnold Adriaan heer van 275
Hoensbroek, Frans Arnold van 156
Hoensbroek, Philippus Damianus rijksgraaf van 306
Hoensbroek, Walter van 122
Hoensbroeck, W.A. markgraaf van 353
Hoes, Johnny 408
Hoey, graaf Ansfried van 357
Hoey, Benedicta van 357
Hohenwald, H. 126
Hollman, J. 212, 233, 234, 236, 238
Hollmann, Carl Joseph 253, 255
Hollogne, Herman van 260
Holtackers, J. 189
Holten, A. 83, 190, 356, 390
Holthausen, J.E. van 101
Holthuysen, John van 77
Holtman, Maria 307
Holtmeulen, Otto van 355
Hommes, W. 234
Hompesch, familie 347
Hompesch, Reinaart Vincent graaf de 348
Hongarije, Maria van 218
Honigmann, familie 144, 146
Honigmann, Carl 62, 316
Honigmann, Friedrich 62
Hoof, C. van 324
Hooff, J.C. van 267
Hooff, firma Th. van 308
Hoog, G. de 402
Hoogendijk, C.W. 391
Hoogenstraaten, C.L.J. 234
Hoogevest, T. van 197
Hooreman, W.W. 145
Hoorn, W. van 209, 241
Hooven, familie Van der 258
Hopman, F.J. 121
Horion-de Raville, familie 137
Horn, J. ten 163, 257
Horn, Jacob I van 403, 405, 407
Horn, Willem III van 405
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Horpusch, Balduinus van 175
Horst, Florken van der 162
Horst-Hillen, familie In der 283
Houba, J.H.Th. 164
Houben, Cardus 268
Houben, Joannes Andreas (pater Karel van St. Andries) 268
Houbolt, P.J. 120
Houtappel, C. 233
Houterman, firma 183
Houtermans, W. 283, 332, 371
Houtvast, G. 321
Houx, H. 356
Hove, familie Van den 85
Hove, B. van 244
Howard, Ebenezer 27
Hubertus, G.A. 129
Huinen, F. 251
Huisintvelt, H. 300
Hulsberg, familie Van 288
Humbertus, proost 196, 198, 200
Hürth, H.J. 25, 324, 377
Hustinx, J. 222
Huut, M. van 121
Huyben 161
Huydts, H. 241, 388
Huydts, M. 210
Huygen, M. 390
Huyn, familie 67
Huyn, Arnold II 340
Huyn, Arnold IV 115
Huyn van Amstenraedt, Agnes 392
Huyn van Amstenrade, Arnold 67, 75
Huyn van Amstenrade, Caspar en Gerard 293
Huyn van Geleen, Hendrik 207
Huynen van Hoven, J. 277
Huysmans, J. 162, 218, 235, 248, 304, 380
Huysmans, J.H.A. 80, 325, 371
Huyssens, Pieter 21
Huyssens, Petrus 207
IJsselsteijn, H.A. van 419
Imkamp, notaris 76
Imstenraedt, Gerard van 263, 264
Imstenraedt, Hans Adolf van 264
Imstenraedt, Winand van 263, 264
Ingenhuys, Anna 388
Ingwersen, W. 157
Isabella Clara Eugenia 70
Isendorn à Blois, Philibert van 87
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Isendorn à Blois, familie Van 87
Ittersum, Robert van 205
Jacobi, Willem Frederik de 242
Jacquet, E. 345
Jadoul, J. 178
Jamar, E.M. 105
Jaminé, L. 331
Jansen, M. 270
Janssen, A. 49, 343, 398
Janssen, Arnold 343
Janssen, G. 96
Janssen, H. 78, 109, 272
Janssen, J. 78
Janssen, Joanna 290
Janssen, L. 122
Janssen, W. 262
Janssen-Dings, firma 78
Janssens, B. 379
Janssens, E. 187, 409
Janssens-Höppener 27, 309
Jardon, firma 374
Jaspar, P. 112
Jaspers, Th. 287
Jentjes, J. 391
Jesse, N.J. 236
Jeurissen, A.J. 68, 99, 117, 351
Jeurissen, H. 164
jezuïeten zie paters
johannieters 252, 253
Jonas, H. 97, 111, 130, 178, 210, 377
jonckman Lambert 262
Jong, W. de 258
Jongelieden Sociëteit, Weerter 408
Jongelingenvereniging St. Stefanus 178
Jongelings Verbond Amsterdam, Nederlands 157
Jonissen, A. 106
Jonkergouw, G. 73
Jonkheid van Westbroek 122
Jonkheid, Hulsbergsche 169
Jonkheid Noorbeek 277
Joosten, C. 239
Joosten, E. 346
Joosten, J. 239, 240, 241
Joosten, M.J. 348
Joosten, Willem 78
Jorna, J. 26, 104, 163, 183, 186, 262, 285, 305, 387
Julien, Alexis 87, 120
Julius Caesar 11
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Junckens, C. 169
Kalkar, meester Arnt van 393
Kamp, J.H.K. van de 172
Kamp, P. op de 314
Kamp & Soeten, firma 54
Kan, H. de 390
Kan, J.H. van 341
Kan, Th. van 145, 213
kapittel O.L.V. Maastricht 79
kapittel St. Petrus 334
kapittel St. Servaas 80
kapittel zie ook Aken
Karel V, keizer 14, 218, 382
Karel de Grote 13
Karel de Kale 256
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karmelieten 49, 91, 115
karmelietessen 49, 50, 72, 75, 99, 141, 303, 334
kartuizers 297, 302, 352, 359
Kastelijn & Kühnen, atelier 107, 331, 333, 338, 377
Katholieke Volkspartij 17
Kayser, Joh. 25, 26, 39, 87, 89, 90, 104, 141, 158, 159, 182, 210, 211, 213, 244,
257, 260, 261, 269, 294, 303, 311, 321, 327, 331, 332, 333, 334, 339, 345, 371,
386, 388, 389, 390, 392, 395, 404, 405, 418
Kayser, J.H.J. 28, 65, 90, 151, 189, 200, 210, 222, 283, 285, 290, 294, 363, 381,
385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 393, 394, 406, 410
Keijser, L. de 391
Keijsers, J.M. 164
Keijsers, M. 150, 163, 322
Kempen, J.A. van 101
Kerbusch, G. 236
Kercken, J.G. van 124
Kerckhoffs, J. 75
Kerens, familie 159
Kerens van Wolfrath, Eugenia C.A. 159
Kerkhoffs, W. 130
Kerling, atelier 234
Kerricx de oude, Guillielmus 363
Kerricx, W.J. 405
Kersten, edelsmid 342
Kersten-Leroy, firma 292
Kessel genaamd Roffart, Godard van 72
Kessel, Johanna van 314
Keuller, J. 390
Keuller, L. 210
Kever, F.P.J. de 132
Keverberg, familie Van 179
Keverberg van Kessel, F.H.K.E. baron van 179, 180
Killaars, P. 92, 210
Kiselewski, J. 251
Klaarenbeek, J. 309, 310, 352
Klaesener, A. 199
Klaessen, A. 94
Klais, orgelfirma 178, 332, 343
Klausener, F. 175
Klausner, A. 24, 414
Kleef zie ook Cleef
Kleef, Diederik II van 377
Kleef, Diederik IV van 376, 377
Kleef, Walram van 377
Klein, M. 178
Kleinjans, T. 388
Klerk, M. de 392

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

Kleuters-Janssen, familie 259
Klijnen, J.B.H. 147, 234
Klijnen, M.P.J.H. 114, 330, 384
Klinkenbergh, Fr. 337
Kluskens, molenmaker 408
Kneepkens 147
Knipschild, A. 279, 346, 390
Knols, A. 234
Knols, P. 241
Knuttel, D.E.C. 32, 176, 206, 221, 274, 305, 335
Koene, H.J.A. 85, 111, 151, 157, 258, 342
Koene, H. 115, 210, 236, 246, 369
Koevoet, A. 356
Kohl, H. 257
Koldewey, H.M. 163
König, Ludwig 332
Koning, Leonardus de 291
Koning, Petrus de 291
Konings, firma 54, 352
Konings, H. 74
Konings, P.H. 352
Kooken, L.J.P. 128, 269
Kool, J.A. 243
Koppen, G. 392
Korteweg, A. 310
Korting, A. 287
Koster, J. 145
Koten, familie 127
Koulen, W. 264, 277
Kraft, J.W.M. 267
Kraft, N. 240
Kreijten 379
Krekelberg, Th.C.H. 266, 326, 412
Kremer, H. 133
Kreykamp, A. 344
Kriegsgräberfürsorge, Volksbund Deutscher 419
Kritzraedt, Jacob 335
Kroeten, Gerhard 335
Kronenberg, Mina 127
Kröner, J.H.C. 378
Krop, Hildo 392
Kropholler, A.J. 29, 69, 131, 272, 364, 387, 403
kruisheren 206, 273, 382
Kuhnen, Jacob 372, 374
Küppers, zouaaf 312
Kurcomité Falcobergia 380
Kurstjens, J. 356
Kurstjens, Jos. 356
Kürth, H. 307
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Kurvers, H.H.J. 99, 282
Kuypers, G. 114, 289
Kwaspen, firma 274
Laan, dom H. van der 249
Laan, L. van der 334
Laan, N. van der 29, 120
Laar, F. van der 245
Laboureur et filles, firma 99
Lahaye, G. 257
Lamargelle, familie 85
Lamberts, Herman 401
Lamberts van Cortenbach, familie 400, 401
Lamberts van Cortenbach, Leonard 374
Lammeritz, J. 284
Landbouwbelang Weert 408
Lange, G.M.H. de 309
Langenberg, F. 355
Latier, H. 352
Laudy, E., glazenier 92, 113, 116, 139, 149, 161, 274, 313, 342, 345, 377
Laudy, J. 332
Laudy, firma 92, 126, 130, 304
Laumans, gebroeders 54, 356
Laumans-Gitmans 356
Laura en Vereeniging 62, 111, 112, 296, 365
Laurentius, B. 399
lazaristen zie paters
Leerode, familie Van 88
Leerode, Arnold Jan baron van 88
Leerode, Johan Arnold baron van 89
Leerode, J.H.W.A. baron van 186
Leeuw, Cornelis van der 348
Leeuw, H. 267
Leeuw, J.H. 267, 290, 308
Leeuw, L. de 76
Leeuw, L.W. de 312
Leeuw, O. 27, 28, 267, 390
Lefevre, J. 237
Legros, Martinus 103
Leijsten, Petronella 323
Leisegues, M.C.C. de 327
Leliman, J.H.W. 28, 93, 118, 342, 364
Lely, C. 62
Lemmens, A. 75, 76, 77, 272, 318, 345, 346
Lemmens, C. 272
Lemmens, H. 170
Lemmens, J. 113, 284, 321, 332, 339, 412
Lemmens, J.H.H. 175
Lemmens, J.L. 24, 148, 258

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Elisabeth Stades-Vischer en Jos Venner, Monumenten in
Nederland. Limburg

Lemmens, J.P.H. 75
Lemmens, L. 123
Lemmens, W. 75
Lemmens, pastoor 341
Lenaerts, M.C. de 367
Lendfers, H.H. 258
Lennaerts & Zn, J. 298, 310
Lens, baron De 208
Leo IX, paus 400
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Lerou, P.W. 29, 65, 381, 396, 419
Leufkens van Anstel, F. 145
Leus, L.G. 211
Leusden, P.L. 391
Leusen, P. 390, 391
Leuth, Vilain XIV burggraaf van 213
Levigne, H. 70, 80, 284
Lhoëst, familie 235, 237
Lhoëst-Weustenraad & Co 54, 241
Libeek, heren van 325
Liedel, Pieter Willem de 410
Liège, Caspar de 388
Ligne, Charles prins de 341
Limagas 148, 325
Limburg zie Ons Limburg technisch bureau
Limburg, J.J. 239
Limburg, hertog Walram III van 175
Limburg, hertog Hendrik III van 252
Limburg Stirum, Bernard Albrecht van 410
Limburg Stirum, Juliana van 411
Limburger, dagblad De 310
Limburgs Landschap 69
Limpens, J. 211
Limpens, familie De 283
Limpens, E., F.J. en M.C. de 283
Lindanus, Wilhelmus 14
Lindebringhs, L. 186
Linke, familie 287
Linskens, gebroeders 255
Linssen, H. 92
Linssen, atelier 380
Lintzen 110
Littig, Von 370
LLTB 303
Lodewick, J. 239
Lodewijk XI, koning van Frankrijk 198
Lodewijk de Duitser 256
Loë, familie De 144, 263, 264
Loë tot Wissen, Anna Elisabeth van 156
Loë, Carel baron de 265
Loë, Christina Sophia de 264
Loë, Levinus de 263
Loë, Otto Napoleon de 264
Loë-van Boeselager, familie De 149
Loef, G.M.C. 121
Loeffs, Andries 226
Loisel, B. 380
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Lokhorst, J. van 25, 204, 206, 215, 305, 389
Lom, familie Van 70
Lommesen, Wilhelm von 372
London, J. 241
Loo, A.P.M.H. van de 189, 190
Loo, F.A.H. van de 287
Loo, J.M. van de 40
Loomans, pastoor 289
Loon, familie Van 73
Loret, orgelbouw 80
Loret Vermeersch, F.B. 115
Lotharingen, hertog Karel van 200
Lotharingen, hertog Otto van 200
Lotharingen, hertogen van 192
Lotharius II 256
Louppen, Gertrud 296
Louwerman, familie 91
Loviano, Joannes de 303
Lovinfosse, P.M. de 67, 87
Löwenstein Rochefort, Judoca Walburgis van 200
Loyens, Servaas 229
Loyens-Delhougne, familie 339
LTM 147
Luciferfabriek, Nationale 41, 408
Lücker, K. 311
Luden van Heumen, J.J. 267
Lugten, A. 146
Luijten, J. 379
Luijten, L.H. 305, 306
Luik, Lambertuskapittel 136
Luik, Maartenskapittel 103
Luik, prins-bisschop van 13, 14
Lussanet de Sablonière, H. de 204
Lutten, Geurt 107
Lützenrode, Johanna Maria van 68
Luyck, Kelardt van 388
Luyten, J.W.H. 377
Luyten, Jan Matthijs 116
Luyten, L.H. 305
Lynden, Frans van 84
Lynden, Judith van 179
Maarschalkerweerd, orgelfirma 115
Maas, familie 259
Maastreechter Staar 208
Machuré, Pierre 96
Mackay, A.M. barones 84
Macker, L. de 258
MacPherson, P.D.E. 245
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Maes, J.H. 349
Maes, Johan 332
Maes, L. 76, 130, 272, 341, 369
Maes, Lemmen 116
Maesen de Sombreff, jhr. L. van der 379
Maessen, J.B.H. 363
Magis, J. 261
Magnée, Marcel Gérard 161
Magnée, R. 161
Magnée-van Afferden, R. 161
Maharishi European University, stichting 50, 399
Manderscheidt-Blankenheim, Clara Elisabeth van 359, 360, 361, 362
Manresastichting 354
Marchant et d'Ansembourg, Elvire de 68
Marchant et d'Ansembourg, Jean Baptiste de 67, 68
Marchant et d'Ansembourg, Oscar graaf de 134
Marchant et d'Ansembourg, R. graaf de 133
Marechaussee, Koninklijke 83, 104, 128, 132, 209, 220, 378, 395, 398
Margelle, Arnold de la 104
Margry, A.T.J. 419
Margry, J.P.J. 152
Margry, J. 295
Maria Theresia, aartshertogin 298, 302, 311
Maris, J. 268
Marres, P. 236
Marres, V.E. 106, 234, 236, 239
Marres, brouwerij 240
Martens, A. 265
Martens, A.H. 164, 263, 395
Martens, H. 337
Martens, J. 337
Martens, W. 322
Martin, A. 331
Massenove, H. van 149
Matto, Stephanus 227
Maurissen, X. 415
Maurissens-Cornelis, familie 177
Mauritius, Hiëronymus 332
Maussen 239
Mayo, familie De 217
Meens, J.H. 320
Meer d'Osen, F.J. baron de 137
Meer, Gerard van 378
Meerman, Gerard baron de 370
Meerssen Papier, firma 96
Meeuwen, P.A. van 245
Meeuwen, R.M.J. 245
Meeuwissen, J.H. 187
Mefferdatis, Laurenz 252, 279, 370, 374
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MEGA Limburg 310
Mehler, A. 149
Meijer, F.H. 141
Meijers, J.C. 296
Meijers-Crouten, E.G. 177, 366
Mekel, L.S. 279
Melsen, Van 379
Meneba 408
Mengelers, J.H. 99
Merkelbach, Simon 416, 417
Mérode, Felicitas gravin de 361
Mérode, Philips Eugenius de 344
Mersseman 398
Mertens, familie 92
Mertens, P.A.M. 143, 144, 273
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Mertens BV, architectengroep 186
Mertzenich, Willem 158
Merwijck, Willem Caspar van 179
Mes, F. 209
Mesters-Philippens, J. 234
Mestrom, G. 128
Metzeger, H. 208
Metzelaar, W.C. 306
Meurs, Jan van 275
Meussens, Maria Agnes 96
Meuwissen, firma J. 101
Meuwissen, J.R. 380
Mewen, Jacques de 237
Mey, J.M. van der 28, 122, 259
Mey, Dom. Van der 272
Meye, familie De 217
Meyer, J.J.F. 268
Meyers, J.H. 233
Meys, A. 217
Michelin, Pierre 169, 414
Michiels, J.A. 100
Michiels van Verduynen, familie 99
Michiels van Kessenich, familie 23, 307
Michon, M. 234
Mickina, S. 121
Middelhoven, Lambertus van 214
Mijn, Domaniale 173, 178
mijnen zie Staatsmijnen en Oranje-Nassau
Mijnwerkersbond, Katholieke 148
Millen, Willem II van 131
minderbroeders zie franciscanen
Moer, Willem en Jaspar 200
Moffarts, Maria-Barbara de 296
Molenaar, N. 332
Molengraaff, W.A. 168
Momus 240-241
Moncada, Francisco de 346, 347
Monschau, Walram de Rosse van 329
Montfort, Jacob van 71
montfortanen zie paters
Montjoie, Walram heer van 329
Montmorency, Philip de 404
Monulfus, bisschop 191, 196
Mooren, Jacob 269
Mooren, S. 312
Moorsel, C.M. van 244
Moretti, Joseph 23, 175, 371, 372, 374, 404
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Mortel, P.A. van den 131
Mosa 196, 245
Motke, P.H.B. 362
Moubis, M.K.A. 343
Moubis de Rijk, Wilhelmina 344
Mulcken, Arnold van 20
Müller, orgelbouw gebroeders 92, 112, 140, 172, 175, 252, 274, 315, 321, 414
Muller, L.H. 261
Municx, familie 214
Munster, J.H. van 235
Mutsaers 392
Mutzenich, Andries 76
Mutzenich, familie 123
MUVA 374
Naber, F.S. 365
Nachtsheim, Fridericus 351
Nagel, Nicolaus 185
Nagelschmidt, R. 258
Napoleon 44, 51
Nassau, Ernst Casimir van 305
Nassau-Siegen, Johan Maurits van 21, 120
Nassau Cortenbach Grimhuizen, Anna Margaretha van 65
Nederlandsche Bank 239
Nedinsco, firma 41, 54, 391
Negri, J.A. baron de 91
Negri-Gilliodts, P.C.G. de 91
Nelissen, familie 186
Nes, K.C. van 149
Ney, Jan de 340
Neys, familie 79
Neys-De Bouman de Ryckholt 79
Nicolas, F. 252, 257, 264, 277, 293, 298, 302, 305, 311, 342, 367, 386
Nicolas, J. 70, 130, 141, 175, 210, 221, 268, 302, 308, 327, 334, 367, 386, 398,
410
Nicolas & Zn, atelier 107, 118, 186, 209, 332, 355
Nierkens, W. 117
Niessen, F. 151
Nievelstein, W.J. 324, 342
Nijskens, J.J. 271
Nijst, J. 234
Nilissen, W.H. 274
Nispen tot Sevenaer 78
Nizet, familie 312
Nöhren, orgelbouw 252, 355
Nolens, J.P. 237
Nols, F.G. 176
Noordhoorn Boelen, H.M. 145
Noorman, E. 356
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norbertijnen 164, 272
norbertinessen 303
Noten, L. 28, 78, 344, 356
Noury & Van der Lande 310
Nulren, J. van 409
Oberndorf, Th.L. 127, 282
observanten 213
Océ-Van der Grinten, firma 54, 391
Odinot, J.M. 104
Oechler, H.G. 147
Oeyen, M.W.H. van 392
Oidtmann, H. 110, 132, 176, 210, 274, 293, 342
Oijen, J.H. van 151
Okhuysen, C. 92
Olislagers, familie 170
Ollmissen gen. Mulstroe, Elisabeth van 186
d'Olne, baron 72
d'Ongnies et d'Estrees, Angelus 302
Ons Limburg, technisch bureau overkoepelende stichting zie woningstichting
Oor, J.A. 298, 302, 381
Oor & Zn, J.H. 396
Oorlogsgravenstichting zie Kriegsgräber en Battle Monuments
Openbare Werken gemeente Heerlen 181
Opree, L.O.R. 158
Oranje-Nassau, Maatschappij Exploitatie Limburgse Steenkoolmijnen 62, 315
Oranje-Nassau-mijnen 139, 145, 146, 147, 149, 154, 315, 316
Oranje-Nassau, bouwbureau 315
Oranje-Nassau zie ook Frederik Hendrik en Willem
Orléans, Philippe d' 23
Osen, Henrick van 304
Osnowicz, A. 303
Otgerus 326
Otto, H. 258-259
Page (NV Papierfabriek Gennep) 119
Pain et Vin, familie 236
Pallant, Melchior van 248
Pallant, Raba van 382
Palmen, H.J. 88, 115, 250, 277, 332, 333
Palmen, H.M.J. 338
Palmen, J.L. 381
Paludé, Antoine Guillaume de 281
Pangh, Johannes Tilman 183
Panhuys, Hendrik van 401
Panis, Helena 44
Papierfabriek Gennep N.V. 119
Pappers, familie 379
Paredis, J.A. 17, 303
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Parma, hertog van 194, 383
Pas, Hendrik graaf de 411
Pastor, familie 370
pater Victor 182
paters augustijnen 173, 194, 207, 208, 257, 389
paters camillianen 374
paters damianen 324
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paters dominicanen 194, 200, 203, 296, 331, 386
paters jezuïeten 50, 72, 73, 99, 169, 195, 207, 213, 221, 277, 303, 327, 331,
332, 335, 354, 357, 377
paters lazaristen 91, 290
paters missionarissen Goddelijk Woord 343
paters montfortanen 130, 317
paters oblaten Onbevlekte Maagd 323, 381
paters passionisten 102, 268
paters redemptoristen 50, 311, 379, 416, 418
paters trappisten 356
paters van het Allerheiligst Sacrament 72
paters van het H. Hart 98, 333, 344
paters van St. Charles, witte 153
Paulson, J.H. 337
Paulus III, paus 14
Pauw, J. 142, 148
Peerboom, Michiel 222
Peeters, J.J. 269
Peeters, P. 373
Peeters-Divoort, atelier 393
Pelichy, baron De 152
Pels, orgelbouw 357
Pelser Berensberg, freiherr Karl von 183
Pelt, Frans van 164
Peltzer, Jordan 370
Penners, J.G. 272
Penners, M. 149
Pepijn de Korte 13
Pepijn van Herstal 350
Pepijn de Middelste 326
Pereboom, orgelbouwer 261, 284
Pereboom & Leyser, orgelfirma 68, 79, 103, 106, 108, 168, 181, 186, 208, 209,
251, 273, 326, 354, 400
Perre, beeldhouwer Van der 105
Perrin, J.P. 92
Pesser, Cornelis 21, 218, 227
Peters, C.H. 163
Peters, J. 295
Peters, M. 290
Peters, P. 356
Petit, Alexus 84, 352
Petit, Henricus 124
Petit, Jean 287, 393, 418
Petit & Fritsen, klokkengieters 121, 249, 301
Peutz, F.P.J. 28, 30, 41, 80, 91, 92, 94, 112, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146,
147, 148, 149, 157, 168, 175, 185, 210, 211, 213, 235, 236, 259, 283, 291, 292,
304, 355, 364, 365, 368, 408, 412
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Peutz, P. en J. 143
Philippi, B. 380
Philips II, koning van Spanje 14, 15, 70, 203, 218, 297
Philips, J. 117, 118, 272
Philips, tabaksfirma gebroeders 241
Philips, firma 54, 408
Picard, Jean Baptist le 302
Picard, Jean-François le 359
Picard, Philip le 129
Picard Piccet 270
Pichot de Plessis, familie 97
Picquery, H. 99
Pierey, H. 244
Pierey, H.J. 418
Pierkens, Coenraad 205
Pierre, R. 112
Pierrepont, Hugo de 245
Pierson, A. 306
Pieters, H.J. 264
Pieters, Th. 311
Pijls, G.J. 75, 277, 292, 319, 320, 354
Pijls, J.A.M.M. 234
Pijls, J.H. 269
Pijls, W.H. 233, 245
Pijpers, A. 183
Pinckhofs, architect 325
Pirotte, Olivier 277
Plechelmus 326, 350, 354
Plectrudis 350
PLEM (Provinciale Limburgse Elektriciteits Maatschappij) 95, 189
Plettenberg, Ferdinand von 112, 252, 255
Plettenberg, Ferdinand Adolph von 416, 418
Plettenberg-Westerholt Lembeck, familie Von 419
Plevits, Jan Paul de 326
Plooij, B.W. 364
Plumere, Joannes 205
Plumere, Joseph 169, 205
Plumier, Edmond 219
Pluym, J.F.M.W. van der 96, 186, 266, 326
Poel & Stoltefuss, atelier Te 333
Poel, L. van der 357
Poels, H.A. 61, 395
Poels, J.W. 395
Poels, J. 419
Poeth & Zn, W. 356
Polis & Cons., L. 236
Pollart, familie Van 73
Pollart, Gerard Joseph van 73
Pollart, jkvr. M.L. de 306
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Pope, gloeilampenfabriek 54, 383, 390
Port, J. van der 235
Portal-Van Volkershoven, familie Du 323
Post, Pieter 21, 218
Postma, J.D. 95, 408
Postmes, J. 115, 245, 340
Potgieter, Herman de 385
Poyck, Hendrick 176, 177
Poyck, Peter Caspar 177
Poyck, Willem Hendrik 177
premonstratenzers 272
Prévoo, A. 97
Prill, J. 343
Prummel, J. 117
Puytlinck, Arnold Christoffel 124
Quaedvlieg, familie 378
Quanjel, E. 369
Quanjel-Van Thoor, E. 118
Quattrini, E. 418
Quirinus-abdij Neuss 188
Raab & Co, Muskus- en Reukwarenfabriek H. 152
Rademakers, J.H.W. 351
Rademan, G. 343
Radoux, Mathias 360
Raffl, J. 98
Raitz von Frentz, Henrica 397
Ramakers, familie 116
Ramakers, J. 83, 409
Ramakers, J.W. 264, 331
Ramakers, M.N. 27, 98, 112
Ramakers, N. 73, 76, 96, 102, 116, 268, 279, 280, 334, 336, 342
Ramakers, gebroeders 75, 257, 317, 369
Ramakers & Zn, J.W. 333
Ramakers, beeldhouwatelier 115, 116, 117, 346
Randenraedt, Joanna Baptista de 302
Randenrath, Adam van 341
Rapuano 251
Ras, J. 380
Rassaerts, P. 27, 344, 355, 356, 390, 391
Rats, A.J. 29, 83, 84, 136, 150, 322, 387
Rauch, J.G.Ph. 312
Raveschot, Isabella van 164
Ravesteyn, S. van 41, 244, 380
Receveur, A. 132
Receveur, A.C. 392
Recke, Barbara Beatrix von der 68
redemptoristen zie paters
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redemptoristinnen zie zusters
Redig, H. 209
Reek, H. 80
Regnaud 92
Regout, familie 17, 170, 171, 238, 257
Regout, A.H. 296
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Regout, E. 235
Regout, H.G.L. 238, 245
Regout, L. 258
Regout, M. 235
Regout, P.G.H. 236
Regout, Petrus 31, 54, 195, 213, 232, 236, 237, 241, 242, 257
Reich, O. 88, 89, 243
Reichpietsch, A. 112
Reijmans, N. 333
Reijnders, architect 161
Reinders & Cons., J.M. 234
Reijnen, A. 233
Reiss, J. 409
Remigiusabdij 256
Rémont, J.E. 207, 234, 235, 240
Rémont, S.J. 235
Remy, Philippe Joseph de St. 275
Renard, architect 324
Rendeux, R. 418
Renesse van Elderen, Anna Carolina Margaretha de 397
Renoz, Jacques Barthélémy 281
Renteler, Balthasar 398
Reuverine, firma 295
Reynders, M. 309
RGC, verzorgingscentrum 306
Richar, S. 259
Richard 251
Richault, Antonin 103
Ridder, kolenhandelaar 226
Riele, H. te 311
Rieter, G.H. 392
Rietveld, G.Th. 146
Rijckevorsel, A. van 136
Rijcksz, Carolus Franciscus 266
Rijk, L.P. de 355
Rijken van Olst, J.H. 145
Rijksarchief 204
Rijksgebouwendienst 92, 204
Rijkskweekschool 223
Rijkslandbouwproefstation 206
Rijkswaterstaat 44, 88, 96, 171, 243
Rijns, J.W. 145
Rijven, H. 318, 352, 356, 387, 390, 391
Ritzen, J. 27, 111, 210, 234, 318
Ritzen, H. 109
Ritzinger, J.P. 417
Rive, Pieter de la 217
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Robbers, Henderick 120
Robermont, A. 295
Robermont, firma 259
Robustelly, W. 302
Rochow, familie 85
Rocour, C.V.G. 106
Roemers, C.C. 257
Roggel, M. 161
Röhling 340
Roij, F.W. van 290
Rolduc, abdij 61
Rollingen, Jan Ernest van 152
Romans, J.L. 368
Römkens, Albert 296
Ronck, Jaeck 295
Ronck, N. 343
Ronde, H.A.M. de 221
Ronde, H. de 244
Rondeltrap, L. 99
Rooij, F.W. de 76
Rooijakkers, W.C. 408
Rooijen, gebroeders Den 73
Rooms Katholieke Staatspartij 17
Roosen, J. 103
Roosenburg, D. 147
Roosenburg, J.M. 284
Roosmalen, M. van 204
Roovers, P. 116, 150, 267
Rooy, F.W. de 147, 343, 346, 366
Rooyen, F. 316
Roozen, N.T.M. 69
Roozen, N. 316
Rosen, familie De 87, 88, 123
Rosen, Charles-Servais de 87
Rosier, J. 234
Rosseels, P.L. 31, 244, 392
Rossi, A. 196
Rossum, Johan van 313, 314
Rossum, W.M. van 418
Rouffaer, Arnold 231
Rouleau, J. 407, 408
Rouschops-Hoven, J. 92
Rover, Johan die 294
Roye, Maria de 405
Rozenburg, firma 305
Rubens, school van 411
Ruijters, W.H.J. 152, 180
Ruis, H. 356
Ruiter, P. de 220
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Ruland, A.M.H.J. 103
Ruland, H.M. 259
Ruprecht, C. 386
Rurermund, Korst van 94
Russel, A. 40, 355, 356
Russel-Tiglia, ateliers 355
Rust- en Herstellingsoord, Mij tot Exploitatie van een 379
Rutten, J. 164
Rutten, L.H. 212
Rutten, N. 336
Rutten, Petrus 346, 349
Rutten, T. 164
Rutten-Delvoie, H. 236
Ruys van Nieuwenbroeck, E. 77
Ruys, Henricus Albert Jacobus 77
Ruys-Afferden 77
Ryckens, Johannes 285
Ryckere, H.P.J. de 74
Ryckere, J.J. de 74
Salden, Max Hendrik 215
Salemans, B.H.F.L. 154, 176, 183, 209, 274, 333, 334, 400, 406
Salis Soglio, C. barones de 245
Salu, E. 259
Sandhövel, W.J. 106, 210, 213, 234, 236, 238
Sandt, A.J. van de 240, 414
Sangers, W.J. 172
Sarolea, H. 62, 139
Satijn, P. 88, 104, 115, 197, 206, 209, 261
Satijn, P.C.H. 416
Satijn Ingenieurs 303
Sauveur, Florus de 167
Savelberg, P.J. 137, 144, 291
SBB (Stikstof Bindings Bedrijf) 63
Schaap, W.F.C. 384
Schaesberg, Johan van 316
Schaesberg, Johan Frederik heer van 149, 315, 317
Schaesberg, Frederik Sigismund Theodor van 315
Schäffer, C. 68
Schaloen, heer van 377
Scharner, T. 234
Scheepers, P.J. 269
Scheepsbouw Maatschappij, Weerter 408
Scheffers, J. 130, 151, 272
Scheiffart van Merode, familie 87
Scheiffart van Merode, Herman 87
Scheijmans, firma 407
Schelberg, W. 29, 117, 284, 337, 338
Schellart, familie 320
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Schellart van Obbendorp, Adam 124
Schellart van Obbendorf, Walraaf 320
Schellinx, A. 235
Schenck, Marten 410
Schenck, Wynant 65
Schenk van Ni(j)deggen, familie 353
Schenck van Ni(j)deggen, Arnold 352, 353
Schenck van Ni(j)deggen, Dirk 65
Schenck van Ni(j)deggen, Henri 90
Schepens, Fr. 149
Scherpenzeel-Heusch, familie 398
Scherpenzeel-Heusch, baron J. 71-72
Schiffelers, W. 264
Schijns-Hermens, J. 157
Schillings, M. 112
Schinkel, A.A. 333
Schinkel, B.A. 107, 117
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Schinkel, J. 100
Schinnen, Dirk II (Tilman) van 340
Schlag, H. 391
Schlaun, Johann Conrad 22, 112, 133, 417
Schmalbach 373
Schmitz, gebroeders 147
Schoenmackers, familie 247
Schoenmaeckers, J.E. 158
Schoenmaeckers, Martin Jean 167
Schoenmaekers, E. 98
Schoenmaekers, J.E. 82, 118, 340
Schoenmakers, Anna 260
Schoenmakers, A.M. 383
Schoenmakers, J.H.J. 287
Scholl, M. 343
Schols, H. 117
Schols, H.H. 130
Schols, M.A. 77
Schols, P.A. 115, 118, 268
Schönborn, Anna Catharina Sophia von 156
Schoonbrood, H. 250, 377
Schoonekamp, E. 185
Schoor, familie Van der 187
Schöpf, Johann Adam 165
Schoubrouck, F.F. van 25, 187, 365
Schrammen, G.T. 237
Schriek, Franz Wilhelm von 293
Schrijnemakers, J. 117
Schroders, J. 337
Schrouff, M. 373
Schuer, Theodorus van der 219
Schuit, N. van der 283, 305
Schulze, A. 144
Schunck, P. 147
Schunck, firma 28, 41, 147
Schwarzenberg, familie 293
Schwencke, A. 92, 141, 147, 291, 406
Seelen, H. 32, 147, 163, 164, 290, 332, 386, 387, 390, 391
Seelen, J. 139, 141, 142, 143, 144, 147, 149, 291, 321, 364
Selys de Fanson, R.G.E.M. baron 167
sepulchrijnen 278
Servaas 13
Servaaskapittel 243, 245, 247
Servais, architect 97
Séverin, A. 203
Seydlitz, H.J. 235
Shepley 251
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Sibema, zuivelfirma 102
Siebgens, W. 356
Simays, A. 247
Simon, J. 275
Simon, N. 349
Simoneta, Marcus Antonius 206
Sleypen, Maria 167
Slijpe, familie Van 222
Slijpe, Godaert van 219, 236
Slijpe-Van Bogaert, familie Van 236
Slijpen, F. 92
Slobbe, familie Van 146
Slootmakers, A. 235, 331
Slots, Jan 323
Sluis, A.J.P. van de 183
Smeets, Arnold 352
Smeets, F. 379
Smeets, G. 136
Smeets, H. 408
Smeets, Jacob 352
Smeets, J. 187
Smeets, J.M.H. 115
Smeets & Co, P. 164
Smeets, R. 115, 141, 268, 272, 322
Smet, C. de 157, 284, 354
Smit, H. 337
Snel, V. 208
Snelder, G.J.W. 122, 355
Snelder, W.J.A. 113, 248, 414
Snelders, G. 208
Snickel, Johannes 302
Sniekers, familie 362
Snijders, huisarts 274
Société Anonyme des Mines et Fonderies de Zinc 40
Société Céramique 41, 196, 241, 242, 245
Société des Charbonnages Réunis ‘Laura en Vereeniging’ zie Laura
Sociëteit voor Afrikaanse Missiën 50, 97
Sociëteit, Grote 240
Soest, G.H. van 188
Soest, P. van 72, 391
soeurs zie zusters
Soiron, André 223
Soiron, Guillaume 223
Soiron, J.F. 31, 244
Soiron, Mathias 24, 79, 87, 96, 108, 134, 170, 171, 207, 208, 220, 223, 230,
231, 247, 252, 323, 340, 402, 414
Soks, F.H. 70
Sondeijker, J. 244, 247
Soubirous, Bernadette 98
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Soubre, Ch. 232
Sougnez 324
Speetjens, J. 26, 100, 303, 308
Sphinx 195, 241, 242
Spielmans, H. 260
Spinetti 404
Spoorwegen zie ook Staatsspoor, Stoomtrein en Tram
Spoorweg Maatschappij Aken-Maastricht 51
Spoorwegen, Nederlandse 178
Spoorwegmaatschappij, Noord-Brabantsch-Duitsche 119, 121
Spoorwegmaatschappij, Nederlandsche Zuider- 317
Sprenger, Michiel 90
Sprenger, W. 80, 157, 204, 210, 211, 212, 213, 216, 217, 234, 235, 236, 277,
319, 378, 402
Sprenger, firma 132
Sprenkels, V. 412
Sprentes, V. 176
Springer, L. 31, 267, 367
Staat zie Domeinen
Staatsmijnen zie ook DSM
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en eigen waarnemingen 2001), p. 350 b. (naar tekening Peutz Architekten b.v. te
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1925 en eigen waarnemingen 2001), p. 405 (naar tekening Architect P.W.J. Coenders
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