Monumentenroute
De Monumentenroute in Roermond is een route door het historische oude centrum van Roermond.
De totale route is bewegwijzerd, zodat niemand de weg kan kwijtraken. Het startpunt van de
wandeling is bij het VVV-kantoor in de straat „Kraanpoort“. De beschrijving van de route en de
cultuurhistorische bezienswaardigheden is overgenomen uit de folder „Roermond – Stad aan de
Maas en de Roer“. De VVV Noord- en Midden-Limburg heeft de folder in opdracht van de
„Stuurgroep R&T Maasplassen/WCL“ uitgewerkt en gepubliceerd.
Lengte: ca. 3,5 km

-

Tegenover VVV Roermond ligt het Stadhuis 1, in zijn huidige vorm daterend uit 1700.

Stadhuis
Op de dakkapellen zijn de wapens te zien van het Hertogdom Gelre, de stad Roermond en het oude
Hertogdom Limburg (van links naar rechts). In het torentje bevindt zich de stadsbeiaard, bestaande
uit
49 klokken, geschonken aan de stad ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan in 1982. Een
figurenspel omkranst de toren. Levensgrote poppen verpersoonlijken de historie van Roermond.
Iedere dag op
het hele uur draait het figurenspel geheel rond en ziet u achtereenvolgens verschijnen: architect
Cuypers, de kleermaker, de nar, de papierschepper, de bisschop, de orgeldraaier, de smid Vulcanus en
keizerin Maria Theresia. In de Statenzaal van het Stadhuis bevinden zich portretten van diverse
Habsburgse vorsten. Rechtsboven is de raadszaal met glas-in-lood-ramen van de Roermondse
glazenier Joep Nicolas. Rechts naast het Stadhuis ligt de Vleeshal en de Biggenmarkt. In het midden
van de Markt is in april 2005 een monument onthuld (hommage aan het VVV-stadsgidsenteam),
waarop de geschiedenis van Roermond in 8 tijdvakken is toegelicht.

-

U loopt links de Markt over, richting St. Christoffelkathedraal.

-

Aan het einde van de Markt gaat u links, richting Kraanpoort.

Kraanpoort
Deze straat is genoemd naar één van de voormalige stadspoorten. Het karakteristieke pand, op nr. 1,
dateert uit de 16de eeuw en is het geboortehuis van de schilder Hendrik Luyten. De voorgevel stamt
uit 1764.
-

U loopt weer terug richting de Markt en gaat linksaf.

-

Hier ligt de markante St. Christoffelkathedraal 2 , de bisschopskerk van het bisdom Roermond (te
bezichtigen van 1 april t/m 1 november dagelijks van 14-17 uur, in de winterperiode elke
zaterdagmiddag en koopzondag van 14-17 uur).

St. Christoffelkathedraal
Op de toren staat het vergulde beeld van St. Christoffel. Christoffel is de patroonheilige van de kerk en
de stad. De bouw van deze laatgotische kruisbasiliek is begonnen omstreeks 1410. De kerk is in 2005
gerestaureerd en heeft een rijk interieur met een 18de eeuwse preekstoel, gebeeldhouwde
biechtstoelen en glas-in-lood-ramen van o.a. Joep Nicolas.

-

U loopt voor de kerk door en gaat hierna rechtsaf. Vervolgens gaat u links via de trappen naar
beneden en bevindt u zich aan Buitenop, alwaar u rechtsaf gaat.

-

Hier ziet u de Rattentoren. Aan het einde vervolgt u het wandelpad rechtsaf en loopt u langs de
oude stadswallen. Aan de linkerkant ziet u o.a. het Designer Outlet Center, diverse horeca, een
bioscoop en casino.

-

We gaan rechts de trappen omhoog.

-

U loopt rechtsaf de Grote Kerkstraat in. Meteen vóór u, aan de linkerkant,ziet u een nis met
hierin een van de vele Roermondse putbeelden.

-

Rechtdoor lopend ziet u vrijwel direct rechts een smeedijzeren poort. Via deze poort en het
terras van “de Pastorie” komt u in de kerktuin van de St. Christoffelkathedraal en ziet u hier de
14de eeuwse Rattentoren 3 , één van de restanten van de vestigingwerken van de stad
(informeer bij de VVV naar de openingstijden).

-

U loopt terug naar het hek en slaat vervolgens rechtsaf.

-

U gaat aan het einde van de Grote Kerkstraat links de Swalmerstraat in. Hier liggen een aantal
prachtige herenhuizen met koetspoorten, zoals op nr. 3 het door notaris Guillon in 1861
gebouwde huis. De huisdeur en de koetspoort zijn rijkelijk versierd met wat lijkt op houtsnijwerk,

maar in werkelijkheid gietijzer is. Op nr. 13 bevindt zich het geboortehuis van minister-president
Ruys de Beerenbrouck (overleden in 1936). Aan de rechterkant, op nr. 12, ligt het Stadsarchief.
-

U neemt de eerste straat links, de Wernerstraat. Deze straat is een mooi voorbeeld van
stadsrestauratie.

-

Aan het einde gaat u rechtsaf en nu bevindt u zich op de Pastoorswal, waar vroeger de
stadsmuur heeft gestaan.

-

Hierna gaat u opnieuw rechtsaf en komt u in de St. Jansstraat. Hier liggen een aantal 19de
eeuwse panden met lijstgevels. Aan de linkerkant (nu de nrs. 6, 8 en 10) ziet u het woonhuis van
Joep Nicolas.

-

Aan het einde gaat u linksaf en bent u opnieuw in de Swalmerstraat. Aan de rechterkant, op nr.
100, ligt achter de groene poort het Kartuizercomplex (1376) met de laatgotische Caroluskapel 4
met zijn stucplafond in Rococostijl (te bezichtigen op zaterdagen van 1 april tot 1 november van
14-17 uur). In 1840 werd dit complex in gebruik genomen als Groot-Seminarie van het Bisdom
Roermond.

-

Aan het einde van de Swalmerstraat ziet u recht voor u het vroegere Ursulinenklooster (17de
eeuw), geheel opgetrokken in Maaslandse Renaissance-stijl, nu in gebruik als kantoorpand.

-

Rechtsaf vervolgt u de Steegstraat. Vermeldenswaardig zijn de gerestaureerde stadspanden, nrs.
6, 8 en 16. Aan het einde ligt rechts Huis Bocholtz. Dit pand is gebouwd in Empire stijl in 1820.

-

Rechtdoor lopend komt u bij het Wilhelminaplein.

-

U loopt om het plein heen en gaat bij de kruising rechtsaf, de Godsweerdersingel op.

Teekenschool
Rechts ligt de in 1996 gerestaureerde Teekenschool 5 , gebouwd door Jacob Lokhorst en Nicolaas van
der Schuit, onder supervisie van de beroemde Roermondse bouwmeester dr. Pierre Cuypers. Hier
werden vaklieden opgeleid, die door Cuypers landelijk werden ingezet voor bouwwerken als het
Rijksmuseum en het Centraal Station te Amsterdam, de restauratie van Kasteel de Haar in
Haarzuilens (prov. Utrecht) en talrijke kerken. Het gebouw is tegenwoordig in gebruik als kantoor.

-

U neemt vervolgens de eerste straat rechts, de Godsweerderstraat.

-

Aan de rechterkant ziet u de in 1908 door L.H. Luyten gerealiseerde Ambachtsschool, die in 2000
gerestaureerd is. Thans is hier het Groenhuis (diverse natuurorganisaties) in gehuisvest.

-

Aan het einde, bij de T-splitsing, gaat u linksaf. Dit is de Voogdijstraat. Hier bevindt zich rechts de
ingang van het Stadspark de Karthuis 6 . Dit park is geopend van 1 mei t/m 30 september van 1018 uur en van 1 oktober t/m 31 maart van 10-16 uur.

-

De Voogdijstraat vervolgend neemt u de tweede straat links, de Pollartstraat.

-

Direct links ligt het voormalige Bisschoppelijk Paleis (1666) met zonnewijzer en hek in Lodewijk
XVI-stijl.

Prinsenhof
Aan het einde van deze straat ligt rechts het Prinsenhof, gebouwd in de jaren 1665-1700 als paleis
voor de stadhouders van Opper-Gelre. Vanaf 1741 was het in gebruik als Hospitaal Generaal;
verblijfplaats voor armen, wezen en bejaarden. Tegenwoordig is het, na een grondige restauratie, in
gebruik als zorgcentrum.
-

Aan het einde gaat u rechtsaf en ziet u links het sfeervolle Munsterplein.

-

Hier bevindt zich een fontein van de kunstenaar Dolf Wong, opgedragen aan de Roermondse
vrouwen voor hun moedig gedrag tijdens de bezettingsjaren 1940-1945. De hardstenen pomp is
fraai gerestaureerd en oorsponkelijk afkomstig uit de Steegstraat.

Munsterkerk
Op dit plein ligt de beroemde Munsterkerk 7 , vroeger onderdeel van de 13de eeuwse Munsterabdij,
een cisterciënzerrinnenklooster (te bezichtigen van 1 april t/m 1 november dagelijks van 14-17 uur (za
tot 16 uur) en van 2 november t/m 31 maart op zaterdagen van 14-16 uur). De bouw laat, van oost
naar west, een stijlontwikkeling zien van laat-romaans naar vroeg-gotisch. Deze kerk is gesticht door
Graaf Gerard IV van Gelre en zijn gemalin Margaretha van Brabant en bezit een prachtig interieur. Zo
is er het praalgraf te zien van de beide stichters, een Brabants altaarretabel uit 1500 en vele oude
beelden, zoals een Christus Triumphator uit de 13de eeuw. De kerk is in 2004 grondig gerestaureerd.

-

Op het Munsterplein staat rechts van de hoofdingang van de Munsterkerk een standbeeld van
Dr. Cuypers, vervaardigd door August Falise.

-

Op het Munsterplein staat ook een kiosk, daterend uit 1888, gebouwd in eclectische stijl door
architect Cuypers, die vandaag de dag wordt gebruikt voor openluchtconcerten.

-

U loopt het plein over, en gaat achter het kiosk linksaf de St. Christoffelstraat in.

-

Vervolgens neemt u de tweede straat rechts, de Bakkerstraat. Op nr. 4 ligt het
Beggardenklooster 8 (15de /16de eeuw), waar mannelijke begijnen (bogarden) gehuisvest
waren, met een laatgotische kapel uit de 18de eeuw.

-

Aan het einde gaat u rechtsaf. Dit is de Minderbroedersstraat.

-

Meteen links ziet u de Minderbroederskerk 9 (geopend van 1 juli tot medio september op
zaterdagen van 14-17 uur).

Minderbroederskerk
Met toestemming van een van de graven van Gelre werd in de 14de eeuw deze driebeukige gotische
hallenkerk gebouwd. De kerk is thans in gebruik door de Reformatorische Kerkgemeenschap. In deze
kerk zijn grafzerken uit de 15de en17de eeuw te zien, alsmede fraaie gewelven. In de tuin ziet u een
gedenkteken staan, dat herinnert aan de aardbeving, die op 13 april 1992 Roermond en omgeving
trof, met een kracht van 5.6 op de schaal van Richter.

-

Rechtdoor lopend ziet u op nr. 6 een kruis met houten corpus uit de 17de eeuw. Het verlengde
van de Minderbroedersstraat is de Neerstraat.

-

Als u, aangekomen bij de tweede zijstraat rechts, de Paredisstraat inkijkt, ziet u rechts het
huidige Bisschoppelijk Paleis liggen.

-

Rechtdoor lopend ziet u rechts, op nr. 33 Huis De Steenen Trappen.

"Het Steenen Trappen"
Gebouwd na de tweede stadsbrand in 1666 voor landschout Peter van Boshuysen. In 1876 werd dit
een zusterklooster en kindertehuis. Het pand kenmerkt zich door een Maaslandse Renaissancestijl.
Bovenin de gevel, van de door de zusters aangebouwde kloosterkapel, bevindt zich een Mariabeeld en
eronder beelden van de H. Augustinus en H. Dominicus.

-

Rechtdoor vervolgend ziet u links, op nr. 38 en 10, panden opgetrokken in Jugendstil (begin 20ste
eeuw), met fraaie versieringen in de gevels.

-

Aan de rechterkant, op nr. 11, ligt het pand Gouden Leeuw 11.

"Gouden Leeuw"
Uit de tweede helft van de 18de eeuw. Dit was gedurende meer dan 100 jaar het belangrijkste hotel
in de stad. Tevens was voor dit pand een halte voor de diligences. In dit pand heeft onder andere
Koning Willem II overnacht. Momenteel is in dit pand de openbare bibliotheek en het Historiehuis
gevestigd. Schuin voor dit pand ziet u een hardstenen pomp, welke oorspronkelijk op de Markt heeft
gestaan. Bovenop staat de stadspatroon St. Christoffel.

-

Hierna neemt u de eerste straat links, de Brugstraat. Op nr. 7 ligt een fraai laatgotisch
koopmanshuis met trapgevel uit het midden van de 16de eeuw, met nissen en vensterbogen met
rijk traceerwerk.

-

Recht voor u ziet u de Steenen- of Maria-Theresiabrug 12 (1771).

Maria-Theresiabrug
Genoemd naar de Oostenrijkse keizerin, die van 1740 tot 1780 over Roermond geregeerd heeft. De
brug is opgetrokken uit Naamse steen en is meermalen verwoest geweest. De laatste restauratie
dateert van 1954. Ze overbrugt de rivier de Roer, die in Roermond nabij de Maasbrug in de Maas
stroomt, en leidt naar de Voorstad St. Jacob, een oud gedeelte van Roermond.

-

Karakteristiek is het pleintje dat doet denken aan een oud Frans dorpspleintje met een jeu de
boules baan. Tevens zijn hier prachtige panden te zien uit het verleden. De panden rond het
pleintje en aan de Vismarkt (rechts over de brug) vormden rond 1550 nog de einige bebouwing.

-

Vóór de brug gaat u rechtsaf en bevindt u zich nu aan de Roerkade. In de Roer is een
aanlegsteiger voor een rondvaartboot, alsmede een aantal aanlegplaatsen voor passanten, om
de watersporters in de gelegenheid te stellen met de boot vanuit de Maasplassen het
stadscentrum van Roermond te bezoeken.

-

U neemt de eerste straat rechts, de Koolstraat, genoemd naar de kolendragers, die vroeger de
steenkool vanaf de Roerkade uit de schepen naar de stad vervoerden. Links, op nr. 8 is een fraaie
gevel te zien.

-

Aan het einde gaat u rechtsaf de Luifelstraat in, vervolgens komt u via de eerste straat links op de
Markt.

-

U bent nu weer terug bij het startpunt.

Deze stadswandeling heeft u laten proeven aan de cultuurhistorie vanRoermond. Rondleidingen met
een VVV stadsgids zijn op afspraak mogelijk en op diverse vastgestelde zondagen en vakantiedagen.
Voor meer achtergrondinformatie over de grote monumenten en historische panden is bij VVV
Roermond de serie „Roermond Monumentaal“ verkrijgbaar.

