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Stadswandeling Roermond
Naam

Straat

Huisnr

Info

Deze en andere beschrijvingen (met wandelkaart) van stadswandelingen in de Hanzesteden vindt u via www.wandelenindeventer.nl.
De lengte van de wandeling bedraagt ca. 7 km. Begin- en eindpunt is de oude begraafplaats.
Roermond ligt aan de samenvloeiing van de Roer in de Maas. De stad heeft een rijk verleden: zij was in de late middeleeuwen een hanzestad, en een
van de vier hoofdsteden van het oude Hertogdom Gelre, tweede in omvang en grootste qua handel.

Algemene informatie
Roermond

0

Oude begraafplaats
Roermond

De begraafplaats, nagenoeg de oudste gemeentelijke dodenakker in Nederland, is in gebruik genomen in mei 1785. De geschiedenis ervan hangt nauw
samen met de staatkundige positie van Roermond. In die periode behoorde Roermond namelijk tot dat deel van de Zuidelijke Nederlanden dat onder
Oostenrijks gezag van Keizer Jozef II stond. Op 26 juni 1784 verscheen het “Edict van den Keyser aengaende de begraeffennissen”:
“Het begraeven in eene Kerk, Kapelle, Bidplaets of ander bedekt Gebouw”, werd verboden.
Artikel IV stelde heel duidelijk:
“Daer zullen buyten den omtrek der Steden en buyten de Vlecken ofte Borgten, Kerkhoven worden opgerecht in de welcke alleen het zal georloft wesen
te begraeven”.
Dit betekende dus een verbod om nog in of om kerkgebouwen en kapellen te begraven. Zelfs binnen de stadsmuren was vanaf dat moment begraven
van doden niet meer geoorloofd. Al in mei 1785 kon, ver buiten de toenmalige stadswallen, rondom een reeds daar bestaande kleine joodse
begraafplaats, de gemeentelijke begraafplaats in gebruik worden genomen.
In 1857 werd de rustplaats voor de doden door dr. Pierre Cuypers naar “Luiks model” heringericht werd. De kenmerkende vorm en symmetrie in de
aanleg van de rechtlijnige paden kreeg in 1887 een extra accentuering door de bouw van de bisschoppelijke grafkapel op het meest centrale punt van de
begraafplaats.

Weg langs Het
Kerkhof

1

Kapel in 't Zand

2
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Parklaan

1

Sinds de 17e eeuw werd de Kapel druk bezocht als bedevaartsoort. Dit kwam door een wonderbaarlijk Maria-beeldje. Volgens de legende zou een jonge
Poolse edelman het beeldje hebben gevonden in een waterput in de buurt van de Kapel. De edelman, genaamd Wendelinus, had zijn vaderland verlaten
om in afzondering en met eenvoudige middelen God te dienen. Na veel omzwervingen vond hij werk als schaapsherder bij de pachter van de
Muggenbroekerhof. Dagelijks trok hij met zijn kudde naar zijn faviete plaats: een dorre, met hei begroeide zandheuvel, waarop zich een waterput bevond.
Toen hij weer eens zijn kudde schapen wilde laten drinken en daartoe een emmer water uit de put omhoog haalde, zag hij in de emmer een Mariabeeldje liggen.
Hij bevestigde het in een nisje aan een boom bij de put. Hierna bezochten zoveel mensen het beeldje dat de pastoor van Roermond besloot om naar de
Moederker in Roermond te halen.
De volgende dag het beeldje miraculeus teruggekeerd naar de boom bij de waterput. Men besloot toen op die plek een Maria-kapel te bouwen.
In het licht van deze legende wil de volkstraditie dat het beeldje gevonden zou zijn in 1435. Deze traditie is steeds gehandhaafd, ondanks het gegeven
dat de eerste kapel in 1418 gebouwd werd als buurtkapel en aan Maria werd toegewijd zonder dat er sprake was van een miraculeus beeld dat al in die
omgeving verering had gevonden.
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In 1920 werd het devotionele complex van de Kapel in 't Zand met nog een nieuw element uitgebreid, namelijk een kruiswegpark. Het heeft tot op heden
vrijwel ongeschonden stand gehouden in de vorm waarin het werd aangelegd. Die aanleg begon al in 1919, ofschoon pas op 13 maart 1920 het hiervoor
benodigde perceel landbouwgrond ten zuiden van het klooster, door de landbouwster Christina Wassenberg, woonachtig aan de Parklaan, voor ? 8.000
aan de paters redemptoristen werd verkocht. Het ontwerp voor het park was van de hand van de architect Pierre Cuypers, maar de inspiratie was
wederom afkomstig van pater J.A.F. Kronenburg, die tot 1918 rector van het klooster was geweest. Reeds twee dagen na de ondertekening van de
verkoopakte, op 15 maart 1920, werd de eerste statie geplaatst en op 22 augustus 1920 werd het park, waar toen nog pas twee staties gereed waren,
ingezegend.

Kapellerlaan

Wat we hier aan de kant van de weg zien is een Rooms katholieke veld- of wegkapel. De kapel is in 1874.
De telefoonmast direct achter de kapel is opvallend en nodigt uit tot allerlei gedachten.

Kapellerlaan

De Roer is een zijrivier van de Maas. Haar lengte bedraagt ongeveer 165 km, waarvan 21,5 km op Nederlands grondgebied. Het verval is 643 meter.
De Roer ontspringt op ongeveer 660 meter boven NAP in de Hoge Venen in het Fagne Wallone (België). Ze stroomt zuidwaarts door het Bois
d'Averscheid, daarna oostwaarts over de Duitse grens en dan noordwaarts naar Monschau. Er voegen zich over die afstand veel beken bij de Roer,
zodat ze een steeds groter debiet krijgt.
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Kapel Kapellerlaan
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Roer
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Halfvrijstaand postkantoor gesitueerd op de hoek van het Kloosterwandplein. Het postkantoor werd gebouwd in 1907 naar een ontwerp van het bureau
van Rijksbouwmeester Knuttel. De bouwstijl verraadt Berlagiaanse invloeden.

6

Munsterkerk

Munsterplein

1

De kerk is gebouwd in het begin van de dertiende eeuw. De kerk is in verschillende fases en tijden gebouwd, daardoor is de oostelijke zijde in zuiver
laat-romaanse stijl gebouwd en kent de westelijk zijde, gerestaureerd door P.J.H. Cuypers, al gotische kenmerken. Het middenschip is echter zuiver
romaans met zijn versieringen, de galerijen boven de beide zijbeuken en de grote ramen.
Inwendig het praalgraf van Gerard van Gelre en Margaretha van Brabant.

Steenweg

16

Winkelpand met bovenwoningen gesitueerd in de gesloten straatwand aan de westzijde van de Steenweg. Het pand werd gebouwd in 1935 naar een
ontwerp van architect Jan Bongaerts. De toegepaste bouwstijl is traditionalistisch.

7

Steenweg 16
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Steenweg 14

Steenweg

14

Jugendstil, wat herkennen van deze stijl ? Geglazuurde steen of blendsteen (gebakken van een vettige klei waardoor het een glimmende uitstraling
krijgt), smeedijzer en florale en vegetatieve elementen.

Steenweg

2

Het WINKELWOONHUIS is gelegen op de hoek van de Steenweg en de Bergstraat in het centrum van Roermond. Het pand is gebouwd in XXb met
invloeden van het Nieuwe Bouwen. Op de begane grond bevond zich oorspronkelijk het modehuis Chic van de familie Thomassen die er boven woonde.
Momenteel zijn de eerste twee bouwlagen in gebruik als kledingzaken en een lunchroom en de derde als woning. Het winkel-woonhuis is ten behoeve
van het gebruik een aantal malen gewijzingd. De vensters in de tweede laag hebben gekleurd glas-in-lood uit 1953 van Max Weiss en tonen de
ontwikkeling van kleding vanaf de Oude Grieken tot ca 1940. Deze vensters benadrukken de oorspronkelijke funktie van het gebouw.

Schoenmakersstraat 2

Jugendstil…in een periode dat nieuwe bouwstijlen over elkaar heen buitelde werd deze stijl als eerst beschreven in het blad Der Jugend.
We zien in de gevel een hoefijzervorm. Dit hoefijzer is een populair motief in de Jugendstil. Andere kenmerken van de Jugendstil die we in de deze gevel
terug vinden zijn de florale motieven (onder de daklijst) en het smeedwerk boven de 'klok'. Het jaartal 1906 is wel in de periode van de Jugendstil
(1895-1915, de periode waarin de stijl populair was is wat streekgebonden)
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Steenweg 2

10

Schoenmakersstraat 2
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Stadhuis Roermond

Markt

31

Rechthoekig gebouw, met barokke pilastergevel (ca. 1700, verbouwd o.a. in 1880,1906, vernieuwd 1955), het schilddak bekroond met een achtzijdige
houten toren en aan de voorzijde voorzien van drie versierde dakkapellen.
De grote verbouwing van rond 1700 was nodig omdat het stadhuis vanaf toen ook diende als vergaderplaats voor de Staten van het Overkwartier van
Gelre.
Onder het carillion zien we het stadswapen van Roermond.

Grote Kerkstraat

5

Roermond is sinds 1559 bisschopsstad. In de kathedraal staat de zetel (cathedra) van de bisschop van Roermond.
Toen er in de 16e eeuw een nieuw bisdom in deze contreien moest komen werd er voor Roermond gekozen en niet voor het voor de hand liggende
Maastricht. Maastricht had ruzie met het nabij gelegen Luik in welk van de twee steden het kathedrale kapittel moest komen. Roermond was de
lachende derde.
In het verleden was Roermond hoofdstad geweest van het Overkwartier Gelre en bovendien had de stad een fikse stadsbrand achter de rug. De
bisschopszetel was een welkome impuls voor de stad.

12

St. Cristoffel kathedraal

13

Cattetoren

14

Pastoorswal

Stichting Rura is eigenaar van de Cattentoren en wil de stadsmuur uit 1380 onder de aarden wal aan de Wilhelminasingel grotendeels ontgraven,
restaureren en weer voorzien van de weergang, kantelen en spaarbogen. Ook de opbouw van het Heksenhuuske wordt gerealiseerd. Zo ontstaat weer
een geheel, dat 400 jaar verdedigingsgeschiedenis op luttele meters zichtbaar maakt.
Ideeën van Cuypers
Het plan van Rura sluit aan bij het plan van de gemeente om tussen Cattentoren en Rattentoren de stadsmuur beter in beeld te brengen, de tuinmuren
zichtbaar te maken en te herstellen en tussen stadsmuur en tuinmuren een kunstwandelpark te creëren volgens de, overigens nooit uitgevoerde, ideeën
van de architect Cuypers uit 1900.
Zichtbaar en vertelbaar
De historie van Roermond met de verhalen van de aanval van Willem van Oranje in 1572 ,de moord op o.a. de Karthuizer monniken en het beleg van
Roermond door Menno van Coehoorn in 1702 zijn zo zichtbaar en vertelbaar te maken.
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Teekenschool

Godsweerdersingel

77

De Teekenschool is gerealiseerd in 1905 als een staalkaart van de ideeën van Cuypers, en bood onderdak aan de Stadsteekenschool. Het interieur van
de school laat zien wat er mogelijk is op het gebied van ambachtelijke technieken.
De Ambachtschool, in bouwstijl vrijwel gelijk aan de Teekenschool is, ten minste op papier, toegeschreven aan zoon Jos Cuypers. De Ambachtschool
grenst aan de Teekenschool en is gelegen in de Godsweerderstraat.

Pollartstraat

5

De penitentiaire inrichting gebouwd naar een ontwerp van architect Allard Pierson in 1857-1863. Het gebouw bestaat uit een voorbouw aan de straatzijde
waarvan de vormgeving is geïnspireerd op de Engelse Neo-gotiek. Haaks op de achtergevel van deze voorbouw een T-vormig cellenblok ontworpen in
een traditionalistische bouwstijl.

15

Voormalig bisschoppelijk
paleis

Dit oudste gedeelte is tussen 1857 en 1863 in drie bouwfasen tot stand gekomen. In 1863 is het gebouw als gevangenis in gebruik genomen.

16

Abdijhof

Abdijhof

De WINKEL en POORT met BOVENWONINGEN zijn gelegen tussen de Hamstraat en de Abdijhof, het voormalige kazerneterrein in het centrum van
Roermond. De panden zijn gebouwd in 1928 in traditionele stijl in opdracht van dhr Teuwsen. In 1951 zijn de panden hersteld van oorlogsschade.

17
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Oude weeshuis

Pollartstraat

8

Godshuis, in 1681-1700 door de architect Bertholet gebouwd als gouvernementshuis (Prinsenhof). Aan de zijde van het voorplein vooruitspringende
zijgedeelten en een uitgebouwd torentje; op het midden van de pleingevel een fronton met 1681 en het wapen van Gelderland; houten kruisvensters in
hardstenen omramingen; thans aan de Pollartstraat een bordes met dubbele trap, voorzien van een hardstenen leuning met balusters en bolvormige
bekroningen. Aan de zijde van het Munsterplein tevens het voormalige koetshuis.

Hamstraat

20B

Pierre Cuypers wordt op 16 mei 1827 geboren in Roermond als negende en jongste kind van Joannes Hubertus Cuypers en Maria Joanna Bex. Zijn
ouderlijke huis staat in de Roermondse Hamstraat, waar tot voor kort een hoedenwinkel was gevestigd. In 2008 is een plaquette aan het gebouw
bevestigd, ten tijde van de opvoeringen van 'Pierre Cuypers, de Musical'.

Hamstraat

20

Roermond behoort tot de eerste plaatsen in Nederland waar gewag wordt gemaakt van joodse inwoners. Tussen 1275 en 1443 moeten er blijkens
archiefstukken ononderbroken joden in de plaats gewoond hebben. Honderd jaar later wonen er weer twee joodse gezinnen in Roermond, die op last
van het hof van Gelre verwijderd moeten worden. Het stadsbestuur weigert dit aanvankelijk; de afloop van de affaire is niet bekend.
Van 1822 af werden er synagogediensten gehouden in een gehuurde kamer van een privé-huis. De joodse gemeente groeide zo snel dat in 1850 een
huis aangekocht kon worden, met daarbij een stuk grond voor de bouw van een synagoge. Deze kwam te liggen aan de Hamstraat en werd in 1853
ingewijd. Het huis werd ingericht als kosterswoning en als schoolgebouw.
Vanaf het laatste kwartaal van de negentiende eeuw nam de joodse gemeente van Roermond in omvang af. In de dertiger jaren zorgde de komst van
een groot aantal vluchtelingen uit Duitsland voor een tijdelijke opleving van de joodse gemeenschap.
De synagoge was door de deportatie van veel Roermondse Joden vanaf 1942 in gebruik als paardenstal en is vlak voor het einde van de oorlog bij een
bomaanslag verwoest.
Het synagogegebouw wordt sindsdien niet meer gebruikt. Een gevelsteen in het voormalige schoolgebouw met de davidster en de tafelen der wet houdt
de herinnering aan de verdwenen joodse gemeenschap van Roermond levend.
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Geboortehuis Cuijpers

19

Synagoge Roermond

20

www.wandelenindeventer.nl
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