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"Als hoofdlijn van beleid geldt het ter plaatse beschermen van het

landschappelijk, aardkundig en cultuurhistorisch erfgoed. Tevens

streven we naar het behouden, herstellen en inpassen van de

diversiteit aan monumentale, cultuurhistorische en

landschappelijke verschijningsvormen in hun historische context”.

Liefde voor Limburg, Ontwerp Provinciaal Omgevingsplan Limburg,

Maastricht 2000, 68.

1 Inleiding

Op verzoek van de gemeente Venlo heeft Monumentenhuis Limburg een verkenning

uitgevoerd naar de cultuurhistorische waarden in de kern van Tegelen, in het gebied ten

westen van de rijksweg Venlo-Roermond (N271) ter hoogte van de Sint Martinuskerk. Het

onderzoeksgebied wordt globaal begrensd door de Hoogstraat, Beekstraat en Grotestraat.

Met het oog op toekomstige stedenbouwkundige ontwikkelingen in het centrumgebied

van Tegelen, waarvan de genoemde straten deel uitmaken, heeft de gemeente Venlo

behoefte aan een waardenstelling waarmee op termijn in de planvorming rekening kan

worden gehouden. De verkenning van Monumentenhuis Limburg heeft geresulteerd in een

waardenkaart, waaruit blijkt dat het historische stedenbouwkundige karakter van de oude

dorpskom goed bewaard is gebleven. Daarnaast zijn verschillende aspecten naar voren

gekomen die tot op heden of volstrekt onbekend waren, of sterk onderbelicht zijn

gebleven. Het gehele projectgebied, met als stedenbouwkundige hoofddragers de

wegenstructuur en de droge bedding van de Engerbeek, verdient het stempel van

hoogwaardig cultuurgoed. Niet alleen gaat de nog bestaande opzet één op één terug op

het laatmiddeleeuwse occupatiepatroon, maar getuigen ook afzonderlijke elementen van

de diverse ontwikkelingsfasen. Behalve de aanwezige historische panden benadrukken

solitaire bomen, haagstructuren en open erven het organisch gegroeide karakter van het

behouden, kleinschalige dorpsbeeld.

Monumentenhuis Limburg streeft in zijn cultuurhistorische analyses een integrale

benadering van de cultuurhistorie na. Aspecten die hierbij aan bod komen zijn landschap,

historische geografie, historische bouwkunde en (mensgebonden) ecologie. Door middel

van een cultuurhistorische analyse wordt de waarde van de aspecten in lokaal en regionaal

verband beschreven, ontstaat een indruk van de kwetsbaarheid van de waarden met het

oog op toekomstige ontwikkelingen en wordt tenslotte advies gegeven voor behoud en

inpassing van cultuurhistorisch waardevolle elementen en structuren.
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Op verzoek van de gemeente Venlo heeft Monumentenhuis Limburg de cultuurhistorische

analyse van de oude kern van Tegelen op de navolgende aspecten toegespitst:

� De begrenzingen van het kerngebied waarbinnen zich het hoogwaardig cultuurgoed

bevindt,

� De historische en stedenbouwkundige structuur van het onderzoeksgebied,

� De cultuurhistorische waarden en ruimtelijke kwaliteit van het onderzoeksgebied,

� De aanwijzing van eventuele nieuwe gemeentelijke monumenten en gezichten binnen

het onderzoeksgebied.

Onderhavige cultuurhistorische analyse, die is uitgevoerd in de vorm van een Quick scan,

heeft vooral een signalerende functie. Monumentenhuis Limburg geeft in hoofdlijnen aan

waar de waarden en kwaliteiten van het onderzoeksgebied liggen, met aanbevelingen voor

eventueel verder diepgaand onderzoek. Op het moment dat de gemeente Venlo behoefte

heeft aan specifieke informatie ten aanzien van afzonderlijke objecten en structuren, kan

de cultuurhistorische onderlegger van Monumentenhuis Limburg als basisinformatiebron

worden aangewend. Hierbij dient vermeld te worden dat de Quick scan qua type

onderzoek zondermeer aanvulling behoeft, wil het dienen als uitgangspunt voor een

bestemmingsplan in de zin van het POL.1 Algemeen zet het POL de toon over hoe men in

deze provincie met hoogwaardig cultuurgoed ruimtelijk om moet gaan:

Wij stimuleren […] de lokale besturen om voor de aardkundige, cultuurhistorische

en landschappelijke waarden waarop het rijks- en provinciaal beleid niet van
toepassing is, een gemeentelijk beleid te ontwikkelen. We verlangen daarbij dat

projectplannen en bestemmingsplannen zijn voorzien van een gedegen

inventarisatie en effectanalyse ten aanzien van de bronzen (cultuurhistorische,
natuurhistorische en geomorfologische) waarden.2

De onderhavige Quick scan geeft op dit punt de nodige schoten voor de boeg.

Het onderzoek was in handen van dr Bernadette van Hellenberg Hubar en drs Roy

Denessen. Karl Pesch droeg zorg voor de digitale uitwerking van de cultuurhistorische

waardenkaart, terwijl drs Vera Hamers de collegiale toets op zich heeft genomen.

━━
1 Het POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg) heeft de functie als streekplan, waardoor ieder

nieuw bestemmingsplan aan de provinciale uitgangspunten getoetst moet worden.
2 Liefde voor Limburg, Ontwerp Provinciaal Omgevingsplan Limburg, Maastricht 2000, 68.
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2 Een dorpse enclave in Tegelen
Beschrijving van het onderzoeksgebied

Wie het centrum van Tegelen binnenrijdt, waant zich in een twintigste-eeuwse plaats met

een architectonische entourage die zich van niets onderscheidt van soortgelijke

kleinstedelijke milieus elders in Nederland. Dit beeld verandert abrupt wanneer men ter

hoogte van de kerk de Sint-Martinusstraat inslaat. Met één stap treedt men een kleine

enclave in waar de sporen van de tijd niet zijn weggepoetst. In een gebiedje van

nauwelijks één hectare is het oude stratenpatroon met zijn verrassende bochtige opzet

gaaf behouden gebleven. Het beeld wordt bepaald door markante gebouwen, die door

hun afwisselende positie een sterk beweeglijk effect aan het straatbeeld verlenen. Het

rustieke karakter wordt benadrukt door de clusters monumentaal groen en de daaraan

grenzende erven en moestuinen. Een eerste kennisname leert al dat men hier te maken

heeft met een karakteristiek gebied aan de rand van doorsnee modernistische

bouwblokken. Reden waarom Monumentenhuis Limburg dit deel van het centrum van

Tegelen aan een Quick scan heeft onderworpen.

Figuur 1

Overzicht van het centrumgebied van Tegelen.

Herkomst afbeelding: Suurland-Falkplan

Figuur 2

Projectgebied: Beekstraat, Hoogstraat, Oude

Marktstraat, Hoekstraat, Sint-Martinusstraat,

Smidstraat en Grotestraat
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Ter omschrijving van het onderzoeksgebied hanteert Monumentenhuis Limburg een

methodiek van 'zachte' lijnen: dat wil zeggen dat er rekening gehouden moet worden met

bufferzones en uitstralingseffecten. Hierdoor vindt enerzijds de overgang van fijnkorrelig

'oud' naar grootschalig 'nieuw' plaats, terwijl anderzijds de ruimtelijke relatie tussen

karakteristieke gebouwen buiten en binnen het gebied actueel blijft. De oostelijke lijn van

het gebied wordt gemarkeerd door de entree bij de Martinuskerk.3 Hoewel dit laatste

gebouw daardoor buiten het onderzoeksgebied komt te liggen, vormt het door zijn

ligging en omvang een toonaangevend oriëntatiepunt voor de ruimtelijke indeling van de

'enclave'. Zoals elders in dit rapport wordt toegelicht ligt de kerk in het brandpunt van een

radiaal stratenpatroon met dwingende zichtlijnen. De rijksweg Venlo-Roermond fungeert

in dit verband als snijlijn tussen twee stedenbouwkundige concepties: de oude kern en het

nieuwe centrum.

Wanneer men vanuit de entree het gebied doorkruist, ervaart men bij de Hoogstraat de

begrenzing van het projectgebied aan de westzijde. Vanouds vormde het tracé van de

Hoogstraat de scheidslijn tussen bebouwing en akkerland, hetgeen vandaag de dag nog

altijd voelbaar is. De oprukkende nieuwbouwwijk Maasveld heeft het historisch bepaalde

contrast met andersoortig ruimtegebruik eerder versterkt dan tenietgedaan. De

noordelijke begrenzing van het onderzoeksgebied vindt zijn beginpunt nabij de Oude

Markt, waar de Hoogstraat de Oude Marktstraat snijdt. Deze plek vormt het logistieke hart

van de historische infrastructuur. Elders in dit rapport komen we hierop terug. Het vervolg

van deze lijn richting oosten wordt bepaald door een onopvallend pad, dat oorspronkelijk

een belangrijke verbinding vormde tussen Oude Markt en Engerbeek. Het pad vormt

tevens het restant van een zichtlijn richting het kasteel de Munt. Wil men de zuidelijke

begrenzing van het onderzoeksgebied bereiken, de Beekstraat, dan is dit alleen mogelijk

langs de oostelijke of de westelijke lijn, respectievelijk de Hoogstraat of de Grotestraat.

Noch vanuit de entree bij de kerk, noch vanuit de Oude Markt gaat er een verbinding

dwars dóór het gebied. Wel heeft tot de jaren vijftig van de twintigste eeuw het tracé van

de Engerbeek als zodanig gefunctioneerd. Een uiterst klein gedeelte van de enclave was

toegankelijk via het Smidstraatje, in het verleden pastoorspad genoemd vanwege de

verbinding tussen kerk en oude pastorie. De ligging van dit straatje is georiënteerd op de

kerktoren. Het terreintje ten zuidoosten daarvan verraad door zijn driehoekige opzet een

oude herkomst: tot en met de jaren zeventig van de twintigste eeuw was hier nog

oorspronkelijke bebouwing te zien. De verdwenen Engerbeek, de paden en de historische

verbindingswegen vormen de logistieke hoofddragers van het onderzoeksgebied,

waarlangs de verschillende ruimtelijke clusters zijn gegroepeerd.

━━
3 Hoewel strikt genomen de rijksweg N271 niet van zuid naar noord loopt, wordt

stedenbouwkundig gesproken van "oost- en westzijde van de rijksweg".
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Figuur 3

Vue op de Sint-Martinusstraat vanuit de kerktoren.

Zoals de hoofdstuktitel al aangeeft draagt het onderzoeksgebied het karakter van een

enclave. Per definitie houdt dit in dat de omringende verstedelijkte context een totaal

andere uitstraling bezit. De organische samenhang van het projectgebied en zijn directe

omgeving is vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw ernstig verstoord. Vanuit

toenmalige planologische opvattingen werd de noodzaak van aansluiting van nieuwe

projectmatige invullingen op de bestaande structuur immers niet onderkend. Dit heeft

geresulteerd in de sloop van grote delen van de Grotestraat, het Wilhelminaplein en de

Kerkstraat. In overeenstemming met de opeenvolgende trends van de jaren zeventig,

tachtig en negentig kreeg het moderne kernwinkelgebied ten oosten van de Grotestraat

qua schaal en maat een nieuwe samenstelling. Massieve bouwblokken en

appartementencomplexen, vaak hoger dan drie bouwlagen, drukken thans een stempel op

het gebied ten zuidoosten van de Martinuskerk. Doordat deze ontwikkeling

geconcentreerd was en bleef op dit centrumgedeelte is de historische kern aan de andere

kant van de rijksweg buiten schot gebleven. Aan deze situatie dreigt nu wellicht een einde

te komen. Op dit moment staat een deel van het projectgebied onder druk van een

soortgelijk omvangrijke herstructureringscampagne. Uit het navolgende deel van het

onderzoek blijkt welke gevolgen dit kan hebben op de nu nog gaaf behouden,

fijnkorrelige structuur van de dorpse enclave in Tegelen.
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3 Venster op het verleden
Historisch-planologische structuur en ontwikkeling

In het navolgende hoofdstuk wordt ingegaan op de historisch-planologische ontwikkeling

van het projectgebied. Na een algemene uiteenzetting wordt telkens ingezoomd op de

verbijzonderingen binnen de dorpse enclave, die in dit perspectief een venster bieden op

het verleden van Tegelen in ruimtelijke zin.

Figuur 4

Projectie van het bebouwingschema conform de kadastrale minuut van 1819 op de moderne

ondergrond van Tegelen. Zelfs in de lintbebouwing wordt het beeld doorgegeven van het

laatmiddeleeuwse occupatiepatroon.

A. Structuur van de historische bouwmassa nog intact

B. Historische bouwkern opgenomen in vernieuwde structuur

C. Historische bouwmassa geheel vervangen of herbouwd

D. Historische bouwmassa geheel verdwenen

3.1 HISTORISCH-GEOGRAFISCH KADER

Landschap ━ Het landschap van Tegelen is opgedeeld in twee geomorfologische

componenten: het laagterras nabij de Maas in het westen en het hoogterras parallel aan

de Duitse grens in het oosten. Op het grondgebied van Tegelen is van oudsher een
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belangrijk historisch-geografisch profiel te herkennen. In het westen, nabij het

stroomgebied van de Maas, bevond zich oorspronkelijk een oud cultuurlandschap.

Daarachter, op een hogere stuwwal met dekzand, lag het gebied met de oudste

bewoningsconcentraties ━ Tegelen-dorp, Steyl, Kruis en Overtegelen ━ inclusief het

stroomdal van de Engerbeek. Richting het hoogterras in het oosten was het karakter van

het laaggelegen landschap drassig en vruchtbaar. Hier bevond zich de bedding van een

tweede belangrijke stroom: de Peskensbeek. Evenals de oude ontginningen nabij de Maas

werden delen van dit areaal reeds vroeg in cultuur gebracht. Her en der verspreid lagen

ontginningsboerderijen van middeleeuwse oorsprong, waarvan Haanderthof, Bosserhof en

Bakenbos de belangrijkste voorbeelden zijn. Het hoogterras nabij de huidige grens met

Duitsland lag een beduidend aantal meters hoger en bestond uit schrale zandgrond,

bedekt met bossen en uitgestrekte heidevelden. Tot aan de periode van grootschalige

kleiwinning in de negentiende eeuw bleef dit gebied nagenoeg onbewoond. De

Wylderbeek in het noorden en de Aalsbeek in het zuiden vormden de natuurlijke buffers

met respectievelijk Venlo en Belfeld.

Figuur 5

Tegelen-dorp halverwege de

negentiende eeuw. Herkomst

afbeelding: particuliere collectie

Negentiende-eeuwse metamorfose ━ Vanaf het midden van de negentiende eeuw kende

Tegelen een zeer sterke ruimtelijke en economische ontwikkeling. Voor de ontwikkeling

van het bebouwingspatroon in de negentiende eeuw zijn twee factoren bepalend geweest.

Aan de ene kant bood Tegelen vanwege zijn ligging gunstige vestigingsfactoren voor

opkomende industriële activiteiten. Aan de andere kant trok het toenmalige liberale

religieuze klimaat vele vervolgde kloosterlingen van over de Duitse grens. De eerste factor

heeft met name op de ruimtelijke ontwikkeling van de kern Tegelen een grote uitwerking

gehad. Door de aanwezigheid van kleigroeves en de mogelijkheid tot transport over de

Maas vestigden zich vanaf de eerste helft van de negentiende eeuw diverse keramische

bedrijven en een ijzergieterij in Tegelen. De komst en de ontwikkeling van de industrie

leidde niet alleen tot een wijziging van het grondgebruikspatroon, maar ook tot een zeer

sterke ruimtelijke verdichting van de bebouwing in de richting van de fabrieken. Tegelen

transformeerde in korte tijd van een agrarische gemeenschap naar de vroegst
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geïndustrialiseerde gemeente van Limburg. Ook bij het projectgebied is dit merkbaar: in

de buffer nabij de Hoogstraat aan de noordoostzijde is de invloed van de metaalindustrie

nog tastbaar aanwezig in het fabriekscomplex van IJzergieterij Hekkens uit 1888.

Hierdoor wordt het historische contrast tussen dorpse enclave enerzijds en industrieel

erfgoed anderzijds van een sterk ruimtelijk accent voorzien.

3.2 HISTORISCHE INFRASTRUCTUUR EN OCCUPATIEPATRONEN

Sociale samenstelling en bebouwing ━ Ondanks de relatief grootschalige industrialisatie

bleef de oude kern van Tegelen zijn dorpse karakter behouden: de bebouwing

weerspiegelde een sociale samenstelling van ambachtslieden als smeden, brouwers en

pottenbakkers. Deze hoofdmoot van de beroepsbevolking werd afgewisseld met

herbergiers en boeren. Tussen de verschillende bedrijfsgebouwtjes lagen huizen voor de

kleine burgerij, waardoor een karakteristieke mengeling ontstond van wonen en werken.

Een belangrijke conclusie is dan ook dat de structuur van de enclave over de

industrialisatie heen teruggrijpt naar een vestigingspatroon dat zijn wortels heeft tot in de

Middeleeuwen. Hierin weerspiegelen zich zowel sociale, planologische als architectonisch-

typologische concepten.

Historische infrastructuur ━ De ouderdom van de enclave laat zich dan ook aflezen uit de

historische infrastructuur en de ontwikkeling van het occupatiepatroon. De kern daarvan

bestaat uit de oude hoofdweg van noord naar zuid, naar alle waarschijnlijkheid van

Romeinse oorsprong. Vanuit Belfeld bereikte deze weg het versterkte huis Holtmühle, om

van hieruit via de huidige Spoorstraat, Grotestraat, Martinusstraat, Oude Marktstraat en

Hoogstraat de richting naar Venlo aan te houden. Daar waar de Romeinse noord-

zuidverbinding op het grondgebied van Tegelen het dichtst bij de Maas kwam, ontstond in

de vroege Middeleeuwen een kleine bewoningsconcentratie, de onderhavige enclave.

Vermoedelijk was een voormalige Romeinse nederzetting het uitgangspunt van deze

cluster. Parallel aan het cultuurland langs de Maas, de huidige uitbreidingslocatie

Maasveld, loopt ook nu nog het tracé van de huidige Hoogstraat. Vóórdat de

nieuwbouwwijk Maasveld werd gebouwd vormde de Hoogstraat de duidelijk zichtbare

scheidslijn tussen dorpskern en oude bouwlanden. Het toponiem Hoogstraat duidt op een

hogere ligging ten opzichte van het laaggelegen akkerland. Om en nabij de Hoogstraat en

de doorgaande weg van noord naar zuid ontstond de kern van Tegelen. Het

oorspronkelijke noord-zuidtracé door de oude dorpskom ligt thans nog steeds verankerd

in de Grotestraat, Sint-Martinusstraat en Oude Marktstraat. Toponymie, infrastructuur en

dispositie bevestigen de hoge ouderdom van de enclave: ligging en stratenpatroon vallen

nagenoeg één op één samen met de middeleeuwse ontstaanssituatie en kunnen dan ook

als ruimtelijke hoofddrager van het projectgebied aangemerkt worden.
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Markt en Munt ━ Ter bescherming van de huizenconcentratie werd in de Middeleeuwen

een aarden wal opgeworpen om de dorpskern heen, beplant met dicht struikgewas.

Restanten van deze bescherming waren omstreeks 1900 nog te zien nabij de Grotestraat

en de Hoogstraat. Het einde van de dorpsbebouwing aan de zuidwestzijde lag ter hoogte

van het huidige kruispunt Hoogstraat-Engerstraat-Riviersingel. Aan deze buurt, aangeduid

met het toponiem aen gen Eyndt of aan 't Ing, is tegenwoordig de naam Engerstraat

ontleend. Aan de noordoostzijde van het dorp lag een versterkt huis op een heuvel in het

water: een burcht of mundum. Nu liggen nabij deze locatie de achttiende-eeuwse

gebouwen van het klooster de Oude Munt, waarvan de naam ━ Munt ━ verwijst naar het

middeleeuwse mundum. De dominante positie van de momber of burchtheer is, zoals ook

elders in de provincie gebeurde, uitgedrukt in het landschap: als logistiek hart van

historisch Tegelen was de Oude Markt via een zichtlijn verbonden met het versterkte huis

de Munt. Deze functie geeft het ogenschijnlijk onbeduidende, naamloze pad tussen de

Grotestraat en de Oude Markt een bijzondere betekenis.

Figuur 6

Historische situatie primaire en secundaire wegtracés. Rood: interlocale hoofdweg van

primair belang (noord-zuidroute), lichtblauw: locale hoofdweg van primair belang, groen:

locale ontsluitingsweg, oranje: tracé rijksweg uit 1844, donkerblauw: Engerbeek.

Wegenstructuur:
primaire en

secundaire wegtracés
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Markt en Martinuskerk ━ De Martinuskerk werd tegen het einde van het eerste millennium

gebouwd op het hoogste punt van de nederzetting, op de plaats waar nu nog het

kerkgebouw staat. Het godshuis lag eeuwenlang niet midden tussen de woonbebouwing

zoals in de meeste middeleeuwse dorpen, maar aan de rand van de nederzetting. Hoewel

de kerk zelf als een geïsoleerd fenomeen in het landschap was gesitueerd, heeft ze wel

een richtinggevende rol gespeeld voor de ontwikkeling van de nederzetting aan de voet

van de toren. Daarvan getuigt het radiaalsgewijze patroon van straten en/of zichtlijnen in

de enclave. Eén van die zichtlijnen legt een ruimtelijke relatie tussen de kerk als sacraal

bolwerk en de Oude Markt als symbool van burgernijverheid. Vergelijkt men dit met de

situatie zoals getekend op achttiende en negentiende-eeuwse kaarten, dan blijken de

zichtlijnen vanuit de Oude Markt richting kerk en burcht een driehoek te vormen waarin

de drie maatschappelijke hoofdcategorieën uit de periode tot het Ancien Regime zijn

vertegenwoordigd: kerk, burgerij en heer. De aanwezigheid van dit patroon in de

bestaande structuur van de enclave verleent deze een superieure cultuurhistorische

meerwaarde.

Liturgie en logistiek ━ Een andere vorm van logistiek die in het projectgebied ligt ingebed

betreft die van de processies. Blijkens een zeventiende-eeuwse kroniek trok tenminste

vanaf 1681 op de drie dagen vóór Hemelvaart ━ de Kruisdagen ━ de zogenaamde kleine

processie uit. Opmerkelijk genoeg valt de route nagenoeg samen met het hiervoor

geanalyseerde driehoekspatroon tussen kerk, markt en Munt. Verder trok een processie

van een grote omgang op Sacramentdag langs de velden. Alle routes namen een aanvang

bij de kerk om, op één na, bij de Oude Markt uiteen te gaan, respectievelijk in de richting

van de Munt en de Maas. De as Martinuskerk-Oude Markt heeft derhalve ook op het punt

van publieke rituelen voor de gemeenschap een hoge cultuurhistorische en

cultuurplanologische waarde.

Figuur 7

Overzicht van de processieroutes

door de oude kern van Tegelen. Wit:

historische omgang op

Sacramentsdag. Rood, groen en

blauw: processies op de drie

kruisdagen.
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Agrarisch achterland ━ Naast de logistieke hoofddragers van de enclave ontstonden in de

loop van de tijd subsidiaire ontsluitingswegen tussen de kerk en het agrarische bouwland

aan de Maas. Deze hadden of hun oorsprong of hun einde bij een belangrijke boerderij.

Zo eindigde de Beekstraat bij de pastorie die tevens een agrarisch complex was. Even ten

noorden daarvan ligt de Hoekstraat, die eveneens dood liep op een hoeve. Het uiteinde

van de Martinusstraat werd gemarkeerd door een achttiende-eeuws boerenwoonhuis naar

'stads' model, dat inmiddels is verdwenen. De Oude Markt was direct verbonden met het

Onderst-Maasveld via de Veldstraat, destijds aangeduid met Groen Wegsken. Het

voorgaande geeft aan dat de onlosmakelijke band tussen een nederzetting en zijn

'voorraadschuren' bij het akkergebied in de oudste kern van Tegelen in de wegenstructuur

ligt verankerd.

Figuur 8  Toponiemen

Leem en klei ━ De ontsluiting richting Maas was niet alleen nodig voor de landbouw,

maar ook voor het winnen van leem en klei. Achter de Hoogstraat lag de Waterrieth, een

oude kleiput uit de late Middeleeuwen. Bekend is dat hier in veldbrandovens de bakstenen

werden geticheld ten behoeve van de bouw van de 'nieuwe' Martinuskerk in de vijftiende

eeuw. Via de Veldstraat, de Oude Markt en de Martinusstraat werden de bouwmaterialen

ter plaatse aangevoerd. Vanaf de eerste helft van de achttiende eeuw doen zich nieuwe

ontwikkelingen voor in deze tak van nijverheid. In deze periode werd in Tegelen een groot

Hoogstraat

Beitel

Waterrieth

Aan gen End

Aan gen Dijk

Kempke

Lichtenberg

Bongerdstraat

Bös-ing

Oude Markt

Aan de Brug

Toponiemen

Munt

Groen wegsken

Aan gen Zand

Weemhof
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aantal pottenbakkerijen en dakpannenfabriekjes opgericht. De keramische werkplaatsen

uit de achttiende eeuw waren vrijwel zonder uitzondering gelegen nabij de randen van het

dekzandgebied op het laagterras, het laaggelegen deel van Tegelen. Nadat de

belangrijkste kleiputten in de buurt van de dorpskern waren ‘leeg’ gedolven, werden de

bedrijfsactiviteiten verplaatst richting het hoogterras. Deze tendens had vanaf het midden

van de negentiende eeuw plaats. Hierdoor ontstond een nieuw wegennet vanuit het dorp

richting de hoger gelegen fabriekjes, zodat de verdere ontwikkeling van Tegelen in

oostelijke richting in gang was gezet. Van de oudste periode van de keramische

geschiedenis getuigt de nog bestaande boerderij/pottenbakkerij aan de Hoekstraat 6. Het

huis uit 1767 draagt de naam van zijn achttiende-eeuwse bewoner Godfried Krambrucher:

het Kranenbreukershuis.

In het project liggen overigens nog tal van voorbeelden van bedrijfsgebonden gebouwen

━ brouwerijen, herbergen, smederijen en winkels ━ die in het volgende hoofdstuk aan de

orde komen.

Rijksweg ━ Hoewel het projectgebied gaaf is gebleven ondanks de industrialisatie en de

schaalvergroting in de negentiende en twintigste eeuw, hebben de toenmalige

ontwikkelingen 'zijdelings' hun sporen achtergelaten. Een belangrijke logistieke ingreep is

de aanleg van de rijksweg Nijmegen-Maastricht in 1844, waarbij de oude route die als

hoofddrager van het projectgebied fungeert verlegd werd naar het huidige tracé van de

rijksweg N271. Hier ziet men duidelijk geïllustreerd hoe het traject afgestemd werd op de

rechte lijn tussen twee kerktorens. De zigzag verlopende historische route degradeerde

tot een secundaire verbinding op lokaal niveau. Daardoor kwam de ontwikkeling rond

deze weg in een lagere versnelling, met als gevolg dat de beleving van de authenticiteit

intact is gebleven.

Figuur 9

Het contrast tussen de bochtige 'Oude Weg van Roermond' en de rechtlijnige nieuwe rijksweg van

Maastricht naar Nijmegen. Herkomst afbeelding: particuliere collectie.
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Nieuw tracé Beekstraat ━ Hoewel het middeleeuwse stratenpatroon van hoofdaders en

tussenliggende wegen in het projectgebied tot op heden nagenoeg ongewijzigd is

gebleven, werd het tracé van de Beekstraat in 1868 aangepast. Oorspronkelijk liep de

verbinding vanaf de pastorie richting de Engerbeek, om vervolgens tussen twee

achttiende-eeuwse boerenwoonhuizen uit te lopen in de Grotestraat. Omdat de nauwe

doorgang tussen de beide woonhuizen te smal was om met een bespannen wagen te

kunnen passeren, werd de route omgelegd. De oorspronkelijke doorgang kreeg het

karakter van een steegje. Met de sloop van het achttiende-eeuwse huizenblok in de jaren

zeventig van de twintigste eeuw, waarbij bebouwing en steegje verdwenen, is een ernstige

maar reparabele inbreuk gepleegd op het ruimtelijk weefsel van de oude kern.

Figuur 10

Kort na het midden van de

negentiende eeuw  werd het

tracé van de Beekstraat ter

hoogte van de Smidstraat

verlegd. De situatie van 1900

laat tevens zien dat de

particuliere tuin nabij de

Grotestraat inmiddels is

omgevormd tot publieke ruimte:

het Wilhelminaplein (1898).

1850 1900

Figuur 11

Tot 1868 mondde de Beekstraat tussen beide

achttiende-eeuwse panden uit in de Grotestraat.

Het hiernaast afgebeelde bouwblok werd tijdens

de centrumsanering van 1979 gesloopt, waarmee

ook het oude tracé van de Beekstraat definitief

verdween. Het gebiedje is thans ingericht als

parkeerterrein. Herkomst afbeelding: privé-

collectie H. Croonen
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Percee ━ In de loop van de twintigste eeuw wordt de rijksweg meer en meer gedomineerd

door lintbebouwing. Deze verdichting leidt tot achterkantsituaties in het projectgebied

tussen de Martinusstraat en het pad vanuit de Oude Markt. Doordat zich hier open erven

bevonden met bomen ontstond plaatselijk een groene zone. Deze werd op een enkele

plek afgewisseld door een 'percee', waarmee een directe en open relatie werd gelegd met

━ de bebouwing van ━ de rijksweg. Hier was geen sprake van een bewuste planning,

maar van onbebouwd gebleven percelen, waarin zich opnieuw de spontane organische

groei van het projectgebied manifesteert. Momenteel resteert er één percee, te weten ter

hoogte van de objecten Grotestraat 26 en 30, met een vue op het monumentale pand

"Molenpas", het voormalige postkantoor.

Engerbeek ━ Geen vestiging zonder water. Zo ook in Tegelen, waar de Engerbeek een

hoofddrager is van het projectgebied. Deze waterloop, die momenteel in het rioolstelsel is

verdwenen, stroomde vanaf het hoogterras en de Onderste Houtmolen in Venlo naar de

Munt in Tegelen. Van hieruit liep de stroom in een licht meanderende lijn over de zandrug

parallel aan de Maas, om uiteindelijk met een scherpe bocht uit te monden in deze rivier.

De benaming Engerbeek werd vanaf de negentiende eeuw gangbaar. Voordien werd de

waterloop ook wel Mulbeek genoemd. Op het snijpunt van water en weg, tussen Oude

Markt en kerk, ligt het fundament van de nederzetting. Hier was de

bebouwingsconcentratie van oudsher het hoogst.

Figuur 12

De 'verdroogde' bedding van de Engerbeek tussen de hoekbebouwing Grotestraat- Martinusstraat
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Hoewel het verloop van de stroom in de nieuwe uitbreidingslocatie Maasveld is

geactualiseerd in het ontwerp van Ashok Bhalotra, is het water elders in Tegelen vrijwel

geheel verdwenen. Het bijzondere van het projectgebied is dat de bedding in zijn

historische samenhang nog zichtbaar aanwezig is. Dit is het sterkt waarneembaar tussen

de bebouwing op de hoek van de Martinusstraat en de Grotestraat. In beginsel is van de

oude, versteende bedding voldoende behouden gebleven om het water in dit gebied terug

te brengen.

Gelet op de recent gebleken kwaliteiten van soortgelijke stedenbouwkundige

'waterwerken' uit de Middeleeuwen elders in de provincie, bezit de versteende bedding

belangrijke potenties voor een mogelijke revitalisering van het projectgebied.

Figuur 13

De Engerbeek, hier omzoomd door een bomenrij, kronkelde vanaf de Munt dwars door het 'dorf

Tegelen' in de richting van de Maas. In de Martinusstraat was al vanaf de late Middeleeuwen een brug

over de beek aangebracht. De Beekstraat kende deze voorziening van oudsher niet: hier konden

bespannen wagens de ondiepe beek zonder brug passeren. Voor voetgangers waren op verschillende

locaties in de Engerbeek stapstenen aangebracht, waar men de stroom kon oversteken. Pas

halverwege de negentiende eeuw kreeg ook de Beekstraat een 'droge oversteek' door middel van een

duiker. Bovenstaande afbeelding maakt deel uit van een kaartenreeks uit 1804, waarop de bezittingen

van de Munt zijn ingetekend. Herkomst afbeelding: GA Venlo, collectie Kaarten en Prenten.
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3.5 HISTORISCHE CLUSTERS EN BEBOUWINGSTYPOLOGIE

Van de gebouwentypologie hebben we betrouwbaar historisch bronnenmateriaal dankzij

de relatief grote hoeveelheid ansichtkaarten uit het begin van de twintigste eeuw. In die

tijd was fotograaf Louis Bongaerts gevestigd in Tegelen die inspeelde op de toeloop van

grote scharen Duitse toeristen. Deze doelgroep werd aangetrokken door de het

Kulturkampfbolwerk te Steyl, waar kloosters, ambiance, winkeltjes en museumpje een

'relipark' avant-la-lettre vormden. Tegelen profiteerde van het spin-off effect, dat mede

mogelijk was doordat de tram vanuit Venlo deze plaats onderweg aandeed. De

ansichtkaarten tonen panorama's vanaf de toren van de Martinuskerk en een keur aan

vensters op het verleden: belangrijk geachte gebouwen, straten en uitzichten werden op

de gevoelige plaat vastgelegd. Juist het commerciële karakter van de afbeeldingen getuigt

van een zekere mate aan trots en zelfbewustzijn van de inwoners voor hun dorp.

Figuur 14

Blik in de Grotestraat richting Roermond in

1909. De destijds veertigjarige linde nabij de

samenkomst van Smidstraat en Grotestraat

werd op 11 november 1869 geplant ter

gedachtenis aan een verzoening tussen de

kernen Tegelen en Steyl. De boom staat er

nog steeds. Herkomst afbeelding: privé-

collectie H. Croonen

Hoewel van de 'collectie Tegelen' veel is verdwenen, blijkt uit de verrichte verkenning dat

juist in het projectgebied van nagenoeg ieder 'Tegels' type nog een specimen aanwezig is.

Hierdoor toont de betreffende bebouwing een staalkaart van wat er in het verleden ter

plaatse tot stand is gekomen. De volgende categorieën, die hier in vogelvlucht de revue

passeren, voeren de boventoon:

� Het hallenhuistype, dat als boerderijvorm in de zeventiende en achttiende eeuw populair was in

de regio Noord-Limburg,

� De achttiende-eeuwse burgerwoning annex herberg, brouwerij of pottenbakkerswerkplaats,

� Het dwarshuis en het boerenwoonhuis naar 'stads' model uit de periode omstreeks 1800,

� Negentiende en twintigste-eeuwse burgerwoningen, al dan niet met bedrijfsfunctie

� Utiliteitsgebouwen vanaf de achttiende tot en met twintigste eeuw.

Behalve gebouwen zijn er ook belangrijke exemplaren cultuurhistorisch waardevol groen

en historisch 'straatmeubilair'.
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TYPE A: HALLENHUIS, ZEVENTIENDE EN ACHTTIENDE EEUW

Oude Marktstraat 7, (XVIId-XVIIIa, gevel XIXd)

herberg "den Ouden Engel" vanaf XVIIIb

Het hallenhuis als boerderijtype was met name in de

zeventiende eeuw de meest gangbare woonhuisvorm. De

oude kern van Tegelen kent nog twee typische

voorbeelden. Het wolfseind van het pand aan de Oude

Marktstraat 17 werd eind negentiende eeuw omgevormd

in een topgevel. De gevelindeling werd tevens aangepast.

Het pand Grotestraat 52 is qua opzet nog intact, maar

kreeg in de negentiende eeuw een nieuwe voorzetgevel.

De etalagepui dateert uit 1917.

Grotestraat 52 (XVIIIA, gevel XIXd-XXa)
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TYPE B: ACHTTIENDE-EEUWSE BURGERWONING ANNEX HERBERG, BROUWERIJ OF WERKPLAATS

Grotestraat 82, gesloopt in 1934: oud posthuis

(1766)

Sint Martinusstraat 2: "Den Gouden Berg"

(1775, pleisterwerk gevel XIXd)

De tweede helft van de achttiende eeuw onthult een

golf van nieuw- en herbouw in Tegelen. Wellicht is

deze groei mede te verklaren door de sterke opkomst

van de keramische nijverheid. Met name tussen

1760 en 1780 werd in de kern een aantal voorname

huizen met hoogopgaande topgevels opgetrokken.

Voorbeelden hiervan zijn onder andere het posthuis

van Willem Franssen uit 1766, de brouwerij annex

herberg "Den Gouden Berg" van Paulus Houba uit

1775 en het zogenoemde 'Kranenbreukershuis' van

pottenbakker Godfried Krambrucher uit 1767. De

opzet en gevelindeling van deze objecten komt

nagenoeg overeen. Het Kranenbreukershuis borduurt

voort op het klassieke hallenhuistype. Omstreeks

1790 is tegen de bestaande façade een nieuw

voorhuis opgetrokken. Bij het posthuis en de Gouden

Berg werd een afwijkend stramien toegepast. In beide

gevallen is de aanzet van de puntgevel boven de

tweede bouwlaag geprojecteerd, hetgeen aan de

panden een 'chique' uitstraling verleent. Mogelijk zijn

de objecten van de hand van één en dezelfde (locale)

bouwmeester.

Hoekstraat 6-8: "Kranenbreukershuis"

(1767, voorhuis circa 1790)
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TYPE C: ACHTTIENDE-EEUWS DWARSHUIS EN BOERENWOONHUIS NAAR 'STADS' MODEL

Langgevelstructuren met een dakschild aan de straatzijde

werden gedurende de gehele achttiende en negentiende eeuw

gebouwd. Een aantal exponenten is in de kern van Tegelen

nog te zien. De huizenrij op de hoek Oude Marktstraat en

Martinusstraat is van oorsprong een agrarisch bouwblok van

het dwarshuistype. De (vernieuwde) achterbouw aan de

Martinusstraat deed vermoedelijk dienst als werkplaats voor

een ambachtsman, wellicht een pottenbakker. De

hoogopgaande kap van het hoofdhuis verwijst naar de

oorspronkelijke opslagfunctie

Oude Marktstraat 1-3 (XVIIIA)

Oude Marktstraat 17

(circa 1790, gepleisterde voorgevel

en vernieuwde zijgevel XIXd)

Hoogstraat 36, thans gesloopt (XVIIId-1815)

In de tweede helft van de

achttiende eeuw werd een nieuw

type woonhuis ontwikkeld op het

platteland. Naar voorbeeld van

'stadse' modellen werden de huizen

opgetrokken in twee bouwlagen

met een dwarsliggend zadeldak

tussen twee topgevels. De indeling

was opgezet volgens klassiek

ideaal: een centrale gang met aan

de weerszijden woon- en

werkvertrekken.
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TYPE D: NEGENTIENDE-EEUWSE WONINGEN ANNEX BEDRIJFSRUIMTE VOOR DE BURGERIJ

Grotestraat 64 (XIXa, etalage en ingang XIXd)

Het type 'stadse woning' bleef ook gedurende

de negentiende eeuw populair. Het breed

uitmeten van de voorgevel over een perceel

waar vroeger twee smalle pandjes werden

opgetrokken geeft een zekere mate van

welstand aan. Zowel het pand Grotestraat 64

uit de vroege negentiende eeuw als

Martinusstraat 9 uit circa 1870 horen tot

deze categorie. Een dateringsindicator bij

uitstek is de uitgemetselde ontlastingsboog

boven de rollaag.

Sint Martinusstraat 9 (circa 1870)

Sint Martinusstraat 9 Sint Martinusstraat 5-7 (bouwkern oud, gevels circa 1860)
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TYPE E: TWINTIGSTE-EEUWSE MIDDENSTANDSWONINGEN, EVENTUEEL MET BEDRIJFSRUIMTE

De wijziging van de rooilijn van de Beekstraat

in 1868 leidde tot een perceelsvergroting,

waardoor de uitbouw van dit pand mogelijk

werd. Dit type, bestaande uit één bouwlaag en

een mansardedak, is afgestemd op een

combinatie van wonen, winkel en nijverheid. De

bescheiden afmetingen gaan gepaard met een

rijke detaillering en een krachtige uitstraling

door het mansardedak met zijn markante

kroonstuk.

Beekstraat 2-4 (kern XVIIId-XIXa, uitbreidingen in

1873, 1890 en 1911) Beekstraat 3-5 (kern oud, gevels 1917)

Sint Martinusstraat 11 (1915)

De detaillering van de panden uit deze categorie  is

doordacht tot en met de belettering van de

winkelpui toe. De gebruikte materialen leveren een

staalkaart van de producten die door de Tegelse

kleiwarenindustrie werden geleverd: verglaasde

baksteen, veldbrandsteen, keramische

schouderstukken en profielstenen. Het resultaat

getuigt van een hoge graad van ambachtelijkheid.



'Een dorpse enclave in Tegelen'

Cultuurhistorische verkenning, Quick scan

2001-336 Monumentenhuis Limburg Roermond 336-23

TYPE F: BEDRIJFSGEBOUWEN, ACHTTIENDE TOT EN MET TWINTIGSTE EEUW

Hoekstraat 6-8, voorhuis annex

pottenbakkerswerkplaats (circa 1790)

Nabij Sint Martinusstraat 2, voormalige

stijfselfabriek (XVIIId en XIXb-c)

Het projectgebied toont een doorlopende reeks
bedrijfsgebouwen die ieder een bepaalde
industriële ontwikkeling markeren. Lopende
vanaf de late achttiende eeuw is er een tendens
waar te nemen waarbij kleinschalige
ambachtelijke werkplaatsen uitgroeien tot
typologisch verbijzonderde industriegebouwen.
De veelruits stalen vensters van de smidse in de
Smidstraat lonken al naar een grootindustriële
status, zoals ondermeer de kleiwarenfabrieken
van Canoy-Herkens en de oudste gebouwen van
IJzergieterij Hekkens aan de Hoogstraat. Smidstraat 7 (thans ongenummerd), smidse

Giesen (XIXd)

Hoekstraat 4, werkplaats en smidse Giesen

(1934)

Hoogstraat, IJzergieterij Hekkens (vanaf 1888)
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CULTUURHISTORISCH WAARDEVOL GROEN EN HISTORISCH  'STRAATMEUBILAIR'

Linde Grotestraat, 1869 Linde Oude Markt, 1867

De twee monumentale lindebomen in het projectgebied zijn bewust aangeplant als gedenkteken van
een belangrijke historische gebeurtenis. De boom aan de Grotestraat is op 11 november 1869
geplant ter verwijzing naar de 'verzoening' tussen de kernen Tegelen en Steyl. Het stoken van
Martinusvuren op de patroondag van de heilige was decennialang de oorzaak van onmin. Derhalve
werd deze boom sindsdien de 'vredesboom' genoemd. Het exemplaar op de Oude Markt uit 1867 is
een opvolger van een linde die in 1830 werd geplant ter herinnering aan de Belgische Omwenteling,
waarbij Tegelen ━ evenals het merendeel van de provincie ━ Belgisch werd. De buurtbewoners van
de Oude Markt plaatsten in 1938 een kruis onder deze boom. Het staketsel is eveneens uit die tijd.
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OVERZICHT HISTORISCH-PLANOLOGISCHE ONTWIKKELING KERN TEGELEN

1804
‘Carta vom Haus Teegelen die Munt genannt’,
GA Venlo, collectie kaarten en prenten

1816-1820
"Topographie des Départements réunis de Rive

gauche du Rhin', kaartblad 33, facsimile-uitgave

1826
‘Tableau d’Assemblage du plan cadastrael
parcellaire de la commune de Tegelen’

1837-1844
Topografisch Militaire Kaart des Rijks,

ARA ‘s-Gravenhage

1891
Topografische kaart van het Koninkrijk der
Nederlanden, ARA ’s-Gravenhage

1990
Topografische kaart van Nederland 1:25.000,

Topografische Dienst Emmen



'Een dorpse enclave in Tegelen'

Cultuurhistorische verkenning, Quick scan

2001-336 Monumentenhuis Limburg Roermond 336-26

KERN TEGELEN CONFORM KADASTRAAL MINUUTPLAN DOOR J.L. CREMERS, 26 DECEMBER 1819

(Rijksarchief Limburg Maastricht, collectie kaarten en tekeningen, kadastraal archief)
De kadastrale minuut van Tegelen is opgedeeld in drie secties: A=Steyl, B=Mundt en C=Holtmeulen

Eerste kwartier
Het westelijke deel van de oude kern, deeluitmakend van de Sectie A genaamd 'Steyl'. Weergegeven
zijn de tracés Grotestraat, Martinusstraat, Oude Marktstraat, Hoogstraat, Beekstraat en Smidstraat,
inclusief bebouwing en parcellering. De Martinuskerk bevindt zich ter plaatse van de kruismarkering.



'Een dorpse enclave in Tegelen'

Cultuurhistorische verkenning, Quick scan

2001-336 Monumentenhuis Limburg Roermond 336-27

Tweede kwartier
Het noordelijke deel van de dorpskom met de tracés Hoogstraat en Groen Wegsken (Veldstraat),
onderdeel van de Sectie A genaamd 'Steyl'.

Derde kwartier
Het oostelijke compartiment van de kern ━ Sectie B genaamd 'Mundt' ━, met daarop weergegeven
Martinusstraat, Oude Marktstraat, Hoogstraat, Muntstraat en Bongerdstraat. Het nieuwe tracé van de
rijksweg Nijmegen-Maastricht uit 1844 is reeds door de landmeter voorzien.



'Een dorpse enclave in Tegelen'

Cultuurhistorische verkenning, Quick scan

2001-336 Monumentenhuis Limburg Roermond 336-28

Vierde kwartier
Het zuid-kwartier maakt deel uit van de Sectie C genaamd 'Holtmeulen' Op bovenstaand kaartje zijn de
tegenwoordige Bongerdstraat, Kerkstraat en de omgeving Wilhelminaplein ingetekend.

Embleem
Kadastrale Minuut Tegelen, sectie A genaamd 'Steyl'



'Een dorpse enclave in Tegelen'

Cultuurhistorische verkenning, Quick scan

2001-336 Monumentenhuis Limburg Roermond 336-29

Figuur 15

De kern van Tegelen

omstreeks 1850 met

de hoogste

concentratie huizen

tussen kerk en Oude

Markt. Het

bebouwingspatroon

gaat grotendeels terug

op de situatie in het

Ancien Regime.

Herkomst afbeelding:

particuliere collectie

Figuur 16

De dorpskern

omstreeks 1900.

Ruimtelijke verdichting

heeft inmiddels

plaatsgevonden aan

de Hoogstraat,

Posthuisstraat en

Grotestraat. Opvallend

zijn de nieuwe

pannenfabriek aan de

Bongerdstraat en het

grote aantal

brouwerijen. Herkomst

afbeelding: particuliere

collectie



Sint Martinusstraat

Sint Martinusstraat

Sint Martinusstraat

Grotestraat 44 Grotestraat 44

Bouwkern circa 1800

Ophoging kap circa 
1850-1860

Aanpassing 
straatgevel 
Grotestraat XIXd

Grotestraat 44

Sint Martinusstraat

Het bochtige verloop van de Martinusstraat ter hoogte van 
de Hoekstraat houdt verband met het tracé van de 
voormalige Engerbeek. Op deze locatie bevond zich vanaf 
de late Middeleeuwen een brug, zodat de beek in een 
rechte lijn kon worden overgestoken. Nabij de plek waar 
beek en weg elkaar kruisten was bebouwingsconcentratie in 
de oude kern van oudsher het hoogst.

Het vroeg negentiende eeuwse pand op de hoek 
Grotestraat-Martinusstraat werd gebouwd op de 
fundamenten van een oudere voorganger. De bouwmassa is 
geheel afgestemd op het verloop van de beek en de oude 
doorgaande weg via de Oude Markt richting Venlo. Aan de 
zijde van de Grotestraat geeft de verdiepte ligging het 
oorspronkelijke niveau van het maaiveld weer.



Sint Martinusstraat

Grotestraat 44 Grotestraat 44

Grotestraat 44 Grotestraat 44

Grotestraat 44

Sint Martinusstraat

Grotestraat 44 (voor te dragen als gemeentelijk monument)
Aandachtspunten:
– Authentieke concept en positionering van hoofdmassa 

en bijgebouwen
– Gevelindeling, houten vensters en vensterluiken
– Keramisch wandteken (patronaal) tegen zijgevel 

Martinusstraat met afbeelding van Martinus met 
bedelaar en toren Martinuskerk (Atelier Bongaerts 
Tegelen, circa 1935)

– Winkelpuien met hardstenen omlijstingen en 
siersmeedwerk aan zijde Grotestraat, XIXd



Sint Martinusstraat

Grotestraat 44 Grotestraat 44

Grotestraat 44 Grotestraat 44

Sint Martinusstraat

Bouwkern circa 
XVIIId

Uitbouw richting 
Martinusstraat
XIXb-c

Sint Martinusstraat

Grotestraat 44 (voor te dragen als gemeentelijk monument)
Aandachtspunten :
– Keramisch hoofdje in de vorm van een kraagsteen naar 

middeleeuws model op de binnenplaats (waarschijnlijk 
atelier Bongaerts Tegelen, circa 1935)

– Authentieke deuren en vensters, hang- en sluitwerk 
XIXc-d

– Aanpalende langgevelstructuur (deels bij Martinusstraat 
2, voormalige stijfselfabriek) in twee bouwfasen (XVIIId-
XIXb-c

– Kleurenschema vernieuwd maar historisch verantwoord

Ruimtelijke potentie: hoog
Ensemblewaarde: hoog



Sint Martinusstraat

Grotestraat 44 Grotestraat 44

Grotestraat 44 Grotestraat 44

Grotestraat 44

Tot de jaren vijftig van de twintigste eeuw ‘doorsneed’ het 
tracé van de Engerbeek de bouwmassa’s op de hoek van de 
Grotestraat en de Martinusstraat. De voormalige loop van 
de beek is nog steeds duidelijk zichtbaar, zowel aan de 
zijde van de Martinusstraat als aan de zijde van de 
Grotestraat. Nadat de beek in het rioolstelsel was 
opgenomen werd het stroombed van de waterloop, waarvan 
de ‘kademuren’ ter hoogte van de Hoekstraat in steen 
waren uitgevoerd, geheel gedempt en aan het zicht 
onttrokken. Het integrale concept van beekverloop en 
dispositie van bouwmassa’s heeft een bijzondere 
cultuurhistorische waarde. Het beekverloop verdient het 
predikaat gemeentelijk monument.

Potentie voor revitalisering: superieur
Ensemblewaarde: superieur als hoofddrager van het gebied



Sint Martinusstraat

Sint Martinusstraat 2 Sint Martinusstraat 2

Bouwkern 1775

Pleisterwerk 
voorgevel XIXc

Sint Martinusstraat 2 Sint Martinusstraat 2

Sint Martinusstraat

Sint Martinusstraat 2 (gemeentelijk monument, voor te 
dragen als rijksmonument)
Het pand ‘Den Gouden Berg’ heeft een ruimtelijke 
sleutelpositie binnen het projectgebied. Historisch bezien 
past deze positie bij de functie van herberg 
(publiekstrekker). De achttiende-eeuwse ‘huiskamer van 
Tegelen’, nadien winkel in koloniale waren, kreeg kort na 
het midden van de negentiende eeuw een nieuwe 
aankleding in de vorm van een trendy stucgevel met 
karakteristieke toogvensters.

Het interieur is puntgaaf. Het gevelschild boven de 
hardstenen deuromlijsting met de afbeelding van een 
gouden berg met burcht verleent het pand stadse allure en 
is cultuurhistorisch uiterst zeldzaam. Sint Martinusstraat 2



Sint Martinusstraat

Sint Martinusstraat 2 Sint Martinusstraat 2

Sint Martinusstraat 2 Sint Martinusstraat 2

Sint Martinusstraat 2

Sint Martinusstraat

Sint Martinusstraat 2 (gemeentelijk monument, voor te 
dragen als rijksmonument)
Aandachtspunten :
– Authentieke deuren en vensters, hang- en sluitwerk

XIXc
– Aanpalende langgevelstructuur (deels bij Martinusstraat 

2, voormalige stijfselfabriek) in twee bouwfasen (XVIIId-
XIXb-c

– Kleurenschema vernieuwd doch historisch verantwoord; 
de hardgroene tint is behoudenswaardig

Ruimtelijke potentie en ensemblewaarde: superieur
Historische erfaanleg met hoogstamfruit: hoogwaardig
Erfscheiding: authentiek achttiende-eeuws (recent deels 
vernieuwd) met sporen van de Tweede Wereldoorlog



Sint Martinusstraat

Sint Martinusstraat 2 Sint Martinusstraat 2

Sint Martinusstraat 1-3 Sint Martinusstraat 5-7

Sint Martinusstraat

Sint Martinusstraat 1-3
Beide panden bevatten een achttiende-eeuwse bouwkern 
met vroeg twintigste-eeuwse straatgevels. De dakstoel is 
verhoogd. De puien zijn recentelijk vernieuwd. 

Sint Martinusstraat 5-7 (gemeentelijk monument)
Aandachtspunten :
– Gewijzigde gevelindeling jaren tachtig twintigste eeuw, 

vormt geen aantasting monumentale kwaliteiten
– Kleurenschema vraagt om herziening en aansluiting bij 

hiervoor behandelde panden
– De halfronde vensters met originele stalen 

radiaalinvulling in de bovenzone geven een speels 
accent

Ruimtelijke potentie: hoog
Ensemblewaarde: zeer hoog



Sint Martinusstraat

Sint Martinusstraat 2 Sint Martinusstraat 5-7

Bouwkern vóór 1800
Straatgevels 1860
Aanpassing 
straatgevel 
Martinusstraat 1981

Sint Martinusstraat 9 Sint Martinusstraat 9

Sint Martinusstraat 9

Hoofddatering circa 
1870
Poortinvulling en 
toegangsdeur 
modern, hardstenen 
omlijsting authentiek

Sint Martinusstraat

Sint Martinusstraat 9 (gemeentelijk monument)
Aandachtspunten :
– Invulling poortdeur en vernieuwde toegangdeur 

hoofdingang doen afbreuk aan het authentieke concept
– Invulling achterterrein indifferent
– Kleurenschema vernieuwd; de staalblauwe tint op de 

vensterluiken getuigt van een moderne interpretatie

Ruimtelijke potentie: hoog
Ensemblewaarde: hoog



Sint Martinusstraat

Sint Martinusstraat Sint Martinusstraat 11

Authentiek en gaaf 
ontwerp 1917 

Sint Martinusstraat 11

Sint Martinusstraat 
richting Oude 
Marktstraat

Bouwkern XVIIIA
Pleisterwerk en 
straatvenster 
modern
Aanpalende
erfaanleg heeft hoge 
belevingswaarde
Beukenhaag XXa

Sint Martinusstraat

Sint Martinusstraat 11 (gemeentelijk monument)
Aandachtspunten :
– Voormalige bakkerij met winkel: in aanleg nog aanwezig
– Baksteenpolychromie en detaillering
– Volledig authentiek concept 1917
– Authentieke dakvorm en -bedekking
– Hoge mate van gaafheid

Oude Marktstraat 1-3 (voor te dragen als gemeentelijk 
monument)
– Authentiek concept gevel- en dakopbouw XVIIIA
– Pleisterwerk, straatvenster en dakkapellen modern
– Achterbouw maakt deel uit van historisch totaalbeeld

Ruimtelijke potentie: hoog
Ensemblewaarde: waardevolle zichtlocaties



Oude Marktstraat

Oude Marktstraat

Sint Martinusstraat-Oude Marktstraat

Oude Marktstraat 1912 Oude Marktstraat 1-7

Oude Marktstraat 7

Bouwkern XVII

Aanpassingen 
hoofdstructuur en 
achterbouw XVIIIA

Aanpassing topgevel 
en gevelindeling 
XIXd

Deels gewijzigde 
vensterindeling 1974 

Oude Marktstraat

De Oude Marktstraat vormt van oudsher het einde van een 
aaneengesloten bebouwingslint, dat zijn beginpunt had bij 
de Martinuskerk. Hier bevond zich de tweede belangrijke 
herberg in het projectgebied: Den Ouden Engel aan de 
Oude Marktstraat 7. Tot en met de eerste helft van de 
achttiende eeuw was het pand een agrarisch complex 
volgens het hallenhuistype, met een afgeknotte gevel aan 
de voorzijde. De functiewijziging in de vroege achttiende 
eeuw wijst op een groeiende dynamiek in het gebied, die 
samenvalt met de opkomst van de keramische industrie in 
Tegelen. Waarschijnlijk gaat achter de huidige structuur een 
zeer oude vakwerkconstructie schuil. Op het einde van de 
negentiende eeuw kwam de tegenwoordige uitvoering van 
de straatgevel tot stand, waarbij de gevelindeling volgens 
toen heersende bouwtrends in de regio werd 
gemoderniseerd.



Oude Marktstraat

Oude Marktstraat 7 Oude Marktstraat 7

Oude Marktstraat

Linde 1867 Oude Marktstraat

Oude Markstraat 7 (gemeentelijk monument)
Aandachtspunten :
– Typologisch van hoge waarde als zeventiende-eeuwse 

hallenhuisboerderij
– Tweedeling in hoofdhuis en bedrijfsgedeelte is 

authentiek zeventiende en achttiende-eeuws
– Vensterindeling en gevelafwerking twintigste-eeuws 

met gevoel voor de historische situatie
– Nader 9bouwhistorisch) onderzoek gewenst bij 

eventuele functiewijziging die gepaard gaat met 
ingrijpende verbouwingen

Ruimtelijke potentie en ensemblewaarde: superieur
Achterliggend erf: vraagt om zorgvuldige kleinschalige 
invulling met behoud van open karakter

Oude Marktstraat

Wegkruis met 
staketsel 1938

Oude Marktstraat

Monumentale linde met kruisbeeld (aan te bevelen als 
gemeentelijk monument)
Aandachtspunten :
– Aangeplant in 1867 als opvolger van een exemplaar uit 

1830: herdenking Belgische Omwenteling
– Typologisch van hoge waarde in ruimtelijke zin en als 

cultuurhistorisch gegeven
– Kruis en staketsel leggen getuigenis af van de 

volkscultuur in de eerste helft van de twintigste eeuw

Ruimtelijke potentie en ensemblewaarde: superieur
Omringende ruimte als historisch kernpunt van Tegelen ver 
beneden de maat. Op termijn streven naar zorgvuldige 
vernieuwing, geënt op de Genius Loci: de geest van de plek



Oude Marktstraat

Oude Marktstraat Pad Oude Marktstraat

Oude Marktstraat 17

Oude Marktstraat

Pad tussen rijksweg en Oude Markt: oude zichtas tussen de 
Munt en de Markt
Deze historische verbinding is van een dermate hoge 
waarde dat op korte termijn revitalisering wenselijk is. Met 
name het huidige achterkantkarakter is dringend aan 
herziening toe. Deze situatie is ontstaan in de loop van de 
twintigste eeuw ten gevolge van de uitstraling van de 
rijksweg. Een zorgvuldig ‘groen’ ontwerp, gericht op het 
creëren van een hoogwaardige beleving, kan recht doen aan 
het historische belang van deze zichtlijn en de daaruit 
voortvloeiende logistieke beweging.

Aandachtspunt:
– Voorkomen dat verdere degradatie plaatsvindt.

Oude Marktstraat 17

Bouwkern circa 1790

Pleisterwerk 
voorgevel XIXd

Deel nieuwe zijgevel 
Hoogstraat XIXd

Oude Marktstraat

Oude Marktstraat 17 (gemeentelijk monument)
Aandachtspunten :
– Authentiek laat achttiende-eeuws concept intact
– Gewijzigde afwerking voorgevel eind negentiende eeuw
– Inwendige klassieke indeling van centrale gang met aan 

weerzijden woon- en werkvertrekken nog aanwezig
– Verdiepte ligging verwijst naar het oude maaiveld
– Grote bouwhistorische kwaliteit blinde zijgevel
– Waardevolle zichtlocatie op snijpunt Oude Markt-

Hoogstraat en oude insteek richting agrarisch 
achterland

– Referentiepunt toekomstige revitalisering bebouwing 
Oude Markt (lange termijn)

Ruimtelijke potentie: superieur



Hoogstraat

Hoogstraat

Hoogstraat 12

Bouwkern 1888 e.v.

Woonhuis annex 
kantoor 1912 

Hoogstraat 12 e.v. Hoogstraat 12

Hoogstraat

Hoogstraat 12 e.v.: IJzergieterij Hekkens (aan te bevelen als 
gemeentelijk en provinciaal monument)
Aandachtspunten :
– De laatst overgebleven ijzergieterij van Tegelen met nog 

aanwezige authentieke bouwfasen vanaf 1888.
– Belangrijke getuigenis van een toonaangevende 

regionale ontwikkeling met effecten op lokaal niveau
– Gesloten straatgevel typologisch karakteristiek voor de 

negentiende, vroeg twintigste-eeuwse fabrieksbouw in 
Noord-Limburg

Ruimtelijke potentie en ensemblewaarde: superieur
Onderzoek met het oog op herbestemming dringend 
gewenst. Hoogstraat 12



Hoogstraat

Hoogstraat 13 Hoogstraat

Hoogstraat Hoogstraat

Hoogstraat

Hoogstraat

Haagstructuren, open erven en moestuinen
Aandachtspunten :
– Typologische betekenis door van oudsher aanwezige 

moeshoven, thans in de vorm van volkstuinen. Als 
categorie hebben die geleidelijk een zelfstandige 
karakteristiek verworven. Ter plaatse dragen zij bij aan 
een hoge ruimtelijke beleving, waardoor het 
verblijfskarakter een belangrijke impuls krijgt.

– De erfafscheidingen versterken de coulissewerking van 
het groen van de publieke tuinen, die daardoor de 
kwaliteit van de openbare ruimte positief beïnvloeden.

– De aanwezigheid van open erven draagt essentieel bij 
aan het dorpse karakter van het projectgebied. Gewaakt 
moet worden voor dichtslibeffecten.



Hoekstraat

Hoekstraat

Hoekstraat 1959

Hoekstraat Hoekstraat

Hoekstraat

Hoekstraat

Haagstructuren, open erven en moestuinen
Aandachtspunten :
– Deze groene oase bezit dezelfde kwaliteit als de eerder 

behandelde groenstructuren in het segment Hoogstraat

Aanvullende waarden betreffen ligusterhagen, 
hoogstamfruit in particuliere tuinen en sierbomen.

Ruimtelijk-ecologisch: de omgeving Hoekstraat kan worden 
aangemerkt als de ‘groene drager’ van het projectgebied. 
Het betreffende areaal tussen Beekstraat en Hoogstraat is 
tot op heden onbebouwd gebleven en bezit een hoge 
cultuurplanologische waarde.



Hoekstraat

Hoekstraat 6-8

Hoofdhuis 1767

Voorhuis annex 
pottenbakkers-
werkplaats circa 
1790 

Hoekstraat 6-8

Hoekstraat 6-8 Hoekstraat 6-8

Hoekstraat 6-8

Gekalkt krukkenkruis 
met basement ter 
afwering van onheil 
boven toegangsdeur 
achterbouw: zeer 
zeldzaam, uitermate 
hoge cultuur-
historische waarde

Hoekstraat

Hoogstraat 6-8: Kranenbreukershuis (rijksmonument)
De boerderij annex pottenbakkerij van Godfried 
Krambrucher uit 1767 is opgezet als hallenhuis en komt 
qua typologie sterk overeen met het zeventiende-eeuwse 
concept van ‘den Ouden Engel’ aan de Oude Marktstraat. De 
woonvleugel was van oudsher ondergebracht in het 
hoofdgebouw, terwijl de stallen waren gesitueerd in de 
lagere achterbouw. Omstreeks 1790 werd tegen de 
voorgevel een pottenbakkerswerkplaats opgetrokken in de 
vorm van een voorhuis. Opvallend detail is het witgekalkte 
kruis boven de toegangdeur in de achterbouw. Volgens 
volksgebruik werd onheil geweerd door de in het oog 
springende ingangen te markeren met christelijke 
symbolen. Het kruis werd in de vroege negentiende eeuw 
aangebracht en is thans zeer zeldzaam.



Hoekstraat

Hoekstraat 6-8 Hoekstraat 6-8

Hoekstraat 6-8

Hoekstraat

Hoogstraat 6-8: Kranenbreukershuis (rijksmonument)
Aandachtspunten:
– De bijzondere kwaliteiten van het object verdienen een 

voortvaren plan van aanpak, gericht op behoud en 
herbestemming. Het gaat hier immers om de oudst 
bewaard gebleven pottenbakkerswerkplaats in Tegelen, 
nota bene in de middeleeuwse kern van het dorp

– Bij de uitbreiding met het voorhuis heeft de bouwheer 
van de nood een deugd gemaakt: de schakeling van de 
beide volumes levert een gevarieerd, schilderachtig 
straatbeeld op dat in combinatie met het bochtige 
stratenpatroon de factor beweging optimaal tot zijn 
recht laat komen.

– Doordat het gebouw niet eerder is gerestaureerd, 
behelst het een rijkdom aan authentiek materiaal.

Hoekstraat

Hoekstraat

Achttiende-eeuwse muur tegenover Kranenbreukershuis 
(voor te dragen als gemeentelijk monument)
De bakstenen muur tegenover het Kranenbreukershuis is 
het restant van een vroeg achttiende-eeuwse aanbouw 
achter het object Grotestraat 46-50. Met het verdwijnen van 
de opstallen halverwege de negentiende eeuw bleef de 
buitenmuur als erfafscheiding bewaard. Duidelijk zichtbaar 
is de aanzet van de oorspronkelijke topgevel, die 
opmerkelijk laag is geprojecteerd. Dit fragment maakt 
duidelijk dat de hoogte van het object beperkt was en 
wellicht als stalruimte voor vee werd gebruikt. Tegenover de 
muur lag het plaatselijke armenhuis; een instituut dat door 
de Martinusparochie was ingesteld ten behoeve van 
plaatselijke armlastigen en bejaarden. Met de bouw van de 
thans nog bestaande smederij in 1934 verdween het 
achttiende-eeuwse armenhuis uit het straatbeeld.



Hoekstraat

Hoekstraat Hoekstraat 1905

Hoekstraat 2-4 Hoekstraat 4-8

Hoekstraat

Hoogstraat 2-4: Voormalige smederij en winkel Giesen
Aandachtspunten:
– Ook de twintigste eeuw heeft bijzondere sporen 

achtergelaten in de vorm van een bedrijfs- en 
woonpand, dat naar toenmalige ‘dorpse’ begrippen 
bijna avant-gardistisch was

– De plaatselijke smid liet zijn pand onder architectuur 
optrekken en koos voor een bouwstijl die in zijn 
materiaalgebruik vrij traditionalistisch was (baksteen) en 
in zijn vormgeving lonkte naar het Nieuwe Bouwen. Met 
name de hoek toont dynamische effecten waarbij 
afschuining en convexe vormen hand in hand gaan.

– De werkplaats is constructief-modern opgezet met een 
ingetogen, maar tevens robuuste industriële uitstraling 
(voor te dragen als gemeentelijk monument). Hoekstraat 2

Kerndatering 1934 



Beekstraat

Beekstraat

Beekstraat 1, 3-5

Beekstraat 3-5

Bouwkern circa 
1870, gevels 1917 

Beekstraat 18

Kerndatering circa 
1885-1890 

Beekstraat

‘Stadstuinen’ en straatwanden
– De Beekstraat vormt de uitloper van de ‘groene 

hoofddrager’ die zijn aanvang heeft aan de Hoogstraat. 
De muur ter hoogte van nummer 14 trekt een heldere 
lijn tussen private en publieke ruimte. De laatste 
profiteert van de uitstraling en de dieptewerking van de 
‘stadstuin’.

– Het dubbele herenhuis Beekstraat 3-5 (gemeentelijk 
monument) van architect Lambert Noten is sterk 
beïnvloed door de de stijl van architecten als Kayser en 
Cuypers. Neorenaissance concept en uitmonstering 
verlenen aan het pand een stadse allure

– Het veel soberder huis Beekstraat 18 past geheel in 
de locale bouwtraditie en ontleent daaraan zijn waarde. 
De opzet getuigt van een ‘bescheiden chique’. Beekstraat 14



Beekstraat

Beekstraat 2-4 Beekstraat 2-4

Oudste bouwkern 
circa 1800
Uitbreiding 
achterzijde 1873 en 
richting Smidstraat 
1890
Uitbreiding richting 
Beekstraat en 
hoeksamenstelling 
Smidstraat 1911 

Beekstraat Beekstraat 2-4

Historisch verloop 
Beekstraat in 1819

Beekstraat

Beekstraat 2-4, Smidstraat 1 (voor te dragen als 
gemeentelijk monument)
De uitbreiding van dit pand uit 1911 heeft geleid tot een 
tour de force bij de dakoplossing: de architect is erin 
geslaagd om zadeldak en mansardekap in één ontwerp 
samen te vatten door op ingenieuze wijze gebruik te maken 
van een fraai gedetailleerd kroonstuk, uitgevoerd in 
baksteen met geglazuurde profielsteen. Een toeschrijving 
aan Lambert Noten is op zijn plaats.
Het object omvat vier bouwfasen: een kern uit de periode 
omstreeks 1800, die in 1873 werd verlengd. In 1890 volgde 
een uitbreiding in de richting van de Smidstraat De laatste 
fase uit 1911 omvat het aandeel van vermoedelijk Noten. 
Deze uitbreiding was mogelijk doordat het tracé van de 
Beekstraat in 1868 deels was verlegd.



Beekstraat

Beekstraat 2-4 Beekstraat 2-4

Beekstraat 2-4 Beekstraat 2-4

Beekstraat 2-4

Beekstraat

Beekstraat 2-4, Smidstraat 1 (voor te dragen als 
gemeentelijk monument)
– Puntgave detaillering van kozijnen met glas-in-lood en 

druiplijsten, dakkapellen en boogtrommels.
– Metselwerk met baksteenpolychromie (speklagen) en 

opeengestapelde bloktand- en muizentandlijsten
– Dakkapellen hebben bijzondere details als pinakels en 

een houten beschotafwerking in chaletstijl
– Hoogst bijzonder is de etalage met de oorspronkelijk 

belettering op glas geschilderd met een lettertype dat 
leunt tegen de Art Nouveau

– Uit de oudste bouwkern is de voormalige voordeur 
afkomstig met bloemmotieven in de hoeken. Achter de 
afwerkplaat gaat wellicht ook een versiering schuil. 



Smidstraat

Smidstraat

Smidstraat 1

Smidstraat 1

Smidstraat

Beekstraat 2-4, Smidstraat 1 (voor te dragen als 
gemeentelijk monument)
Het beeld richting de Smidstraat is verrassend: er is niet 
voor gekozen om één eindgevel als een coulisse voor het 
uitgebreide pand op te trekken, maar om oud en nieuw in 
een directe confrontatie naast elkaar te plaatsen.

Opvallend is de erker met het balkon, waarvan de uitvoering 
overeenstemt met het kroonstuk in de top en de gevel aan 
de zijde van de Beekstraat

Het object kan op basis van ontwerp en uitvoering worden 
opgevoerd als een architectonisch curiosum, waarin respect 
voor de oude bouwmassa en het verlangen naar een 
eigentijdse uitstraling gecombineerd zijn. 

Smidstraat 7

Smidstraat

Smidstraat 7 (thans ongenummerd): smidse Giesen (voor te 
dragen als gemeentelijk monument)
Dit complexje is de naamgever van de Smidstraat, die 
voorheen pastoorspad werd genoemd vanwege de routing 
tussen kerk en pastorie. In al zijn kleinschaligheid is het 
een karakteristiek industrieel monumentje van omstreeks 
het derde kwart van de negentiende eeuw. Het motief van 
het groot-industriële boograam met stalen roeden verraadt 
het ambitieniveau van de smid, mede gelet op de 
bescheiden omvang van het gebouw. De belendende 
bebouwing werd in het begin van de jaren tachtig gesloopt. 
De smidse bleef als blikvanger bewaard en maakt derhalve 
een krachtig gebaar richting het geraseerde voorplein, dat 
thans als parkeerplaats dienst doet. Het verdient 
aanbeveling de smidse in een toekomstige, nieuwe 
stedenbouwkundige context te integreren.



Smidstraat

Grotestraat-Smidstraat Smidstraat

Sloop hoek Beekstraat-Grotestraat 1979 Smidstraat 1959

Smidstraat

De hoofdverbinding tussen kerk en oude pastorie aan de 
Beekstraat-Hoogstraat werd vanouds gevormd door de 
Smidstraat. De routing is nauwkeurig georiënteerd op de 
hoofdingang van de kerk. Ogenschijnlijk willekeurig 
gepositioneerde huisjes, ‘gekartelde’ rooilijnen en 
kleinschalige concepten getuigen van een dorpse schaal en 
maat. Vóór de sloop van het huizenblok op de hoek 
Beekstraat-Grotestraat was de beleving van de Smidstraat 
uitermate schilderachtig. Tegenwoordig heeft het 
kaalgeslagen terrein een indifferente verblijfswaarde, 
temeer omdat het gebied als parkeerplaats is ingevuld. Ter 
hoogte van de Beekstraat is de beleving van de zichtlijn op 
de kerk nog actueel. Het verdient aanbeveling om door 
middel van een eigentijdse visie de historische straatwand 
met zichtlijn en de ruimtelijke beleving van deze hoek van 
het projectgebied te revitaliseren.

Smidstraat 7

Authentiek concept 
XIXB 



Grotestraat

Grotestraat

Grotestraat 60-68

Grotestraat 1910 Grotestraat 64

Lindeboom 1869

Grotestraat 1919

Grotestraat

De samenkomst van Grotestraat en Smidstraat heeft geleid 
tot een driehoeksopzet vóór de panden Grotestraat 64-68, 
waardoor een klein ‘pleintje’ is ontstaan. De terugwijkende 
rooilijn getuigt nog van de oorspronkelijke 
stedenbouwkundige opzet. In 1869 werd ter plaatse de 
thans nog bestaande linde aangeplant (voor te dragen als 
gemeentelijk monument).
De panden Grotestraat 66-68 bevatten nog een oude 
bouwkern, die vermoedelijk teruggaat tot de achttiende 
eeuw. Aan de achterzijde hebben in de negentiende en 
twintigste eeuw uitbreidingen plaatsgevonden, waardoor 
het bijbehorende erf gedeeltelijk is dichtgeslibd. Het pand 
Grotestraat 66 werd halverwege de twintigste eeuw met één 
bouwlaag opgehoogd. De schaal en de maat van beide 
objecten past geheel binnen de negentiende en vroeg 
twintigste-eeuwse hoofdstructuur van de Grotestraat.



Grotestraat

Grotestraat 64

Authentiek concept 
XIXa

Gewijzigde 
etalageruit en 
hoofdingang XIXd

Gewitte gevel XXb-c

Grotestraat 64

Grotestraat 64 Grotestraat 64

Grotestraat 64 (voor te dragen als gemeentelijk monument)
Aandachtspunten:
– Vroeg negentiende-eeuwse burgerwoning naar ‘stads’ 

model, authentiek concept XIXa, deels gewijzigde 
voorgevel XIXd

– Dakstoel, gevelindeling achterzijde, vensterinvullingen, 
inwendige structuur en achterdeur authentiek 

negentiende-eeuws, kleurstellingen passen geheel 
binnen de historische karakteristiek

– Erfaanleg en bijgebouwtjes van bijzondere kwaliteit
– Terugwijkende rooilijn van hoge cultuurplanologische 

waarde, hoge ensemblewaarde (lindeboom)

Grotestraat 66-68
Aandachtpunten:
– Oude bouwkern (XVIIIB-XIXa), stedenbouwkundige 

dispositie van belang, hoge ensemblewaarde
Grotestraat 68-Smidstraat 7



Grotestraat

Grotestraat 1930 Grotestraat

Grotestraat 1909 Grotestraat

Grotestraat

Het tracé van de Grotestraat tussen de Spoorstraat en de 
Sint Martinusstraat maakte van oudsher deel uit van het 
interlokale hoofdwegennet. Na 1844 viel dit traject samen 
met de nieuwe rijksweg Nijmegen-Maastricht. Het zuidelijke 
deel van de Grotestraat tot aan het huidige Wilhelminaplein 
bleef tot ver in de negentiende eeuw nagenoeg onbebouwd. 
Een tweetal clusters was waar te nemen nabij de 
samenkomst van de Engerstraat en ter hoogte van het 
voormalige posthuis. De lintbebouwing van het dorp ving 
oorspronkelijk aan bij de Beekstraat, om via de 
Martinusstraat en de Oude Markt te eindigen in de 
Hoogstraat. Oude structuren aan de Grotestraat kregen in 
de twintigste eeuw voor en na een nieuwe voorzetgevel, 
waarbij de bestaande bouwmassa tevens werd verhoogd. 
Het thans nog aanwezige geheel van oude panden met 
‘nieuwe’ top- en lijstgevels levert een waardevol beeld op.



Grotestraat

Grotestraat 52

Bouwkern XVIIB-
XVIIIA

Voorgevel XIXc-d

Winkelpui 1917

Grotestraat 52

Grotestraat 52 Grotestraat 52

Grotestraat 52

Grotestraat 52 (voor te dragen als gemeentelijk monument)
Aandachtspunten:
– Vroeg achttiende-eeuws hallenhuis, authentiek concept 

nog aanwezig. Oudste fase wellicht uitgevoerd in 
vakwerk 

– ‘Nieuwe’ voorzetgevel XIXd, met houten raamomlijsting 
links van de ingang

– Fraaie winkelpui, uitgevoerd in hout en afgeronde 
etalagevensters, 1917

– Vensterinvullingen verdieping vernieuwd of 
vereenvoudigd (alleen kalf, geen roeden), dakbedekking 
modern (geglazuurde pannen) met forse daklijst

– Harde kleurstellingen (groen-geel) doen afbreuk aan het 
historische beeld

– Steeg naar achterterrein authentiek
– Uitermate belangrijke positie binnen de historische 

stedenbouwkundige structuur (pal tegenover kerk)



Grotestraat

Grotestraat 84 Grotestraat 84

Grotestraat 84 Grotestraat 84

Grotestraat 84

Grotestraat 84 (voor te dragen als gemeentelijk monument)
Op de plek van het huidige pand lagen in de achttiende 
eeuw de bijgebouwen van het oude posthuis uit 1766 
(thans grandcafé Staccato) De opstallen werden in de 
negentiende eeuw omgevormd tot woning en ontkoppeld 
van het posthuis. Kort na 1859 werd de bestaande bouw 
getransformeerd tot het thans nog bestaande chique 
patriciërshuis, waarbij de bouwsporen van de oude bouw 
verhuld worden door modieus pleisterwerk. De gevel is 
opgezet volgens zeer fraaie en ingetogen Classicistische 
modules, waarbij gebruik is gemaakt van boogvensters, 
cordons, geprofileerde schouderstukken en lijstwerk. De 
kraagsteentjes onder de vensterlijst zijn een knipoog naar 
de neogotiek, die in die tijd zijn intrede deed. De 
gevelopzet vertoont tevens invloeden van de typisch vroeg 
negentiende-eeuwse Waterstaatsstijl en de modieuze 
Engelse Tudorstijl. Achtereenvolgens waren in het gebouw 
een school en het bureau van de Passiespelen gehuisvest.



Grotestraat

Grotestraat 84 Grotestraat 84

Grotestraat 84 Grotestraat 84

Grotestraat 1909

Grotestraat 84 (voor te dragen als gemeentelijk monument)
Aandachtspunten:
– Oude bouwkern met Classicistische gevels en 

detaillering, invloed van zeer vroege neogotiek
– Authentieke negentiende-eeuwse vensters, voordeur en 

glas-in-lood
– Twintigste-eeuwse etalageruit doet afbreuk aan 

gevelcompositie
– Pleisterwerk is van primair belang
– de chique uitstraling van het pand is een direct gevolg 

van de upgrading van de kern van Tegelen vanaf circa 
1860, waarbij met name Grotestraat en Spoorstraat 
een voorname ‘stadse’ uitstraling kregen. Het object is 
het oudste en cultuurhistorisch meest waardevolle pand 
in dit deel van de Grotestraat

– Ruimtelijke potentie en stedenbouwkundige kwaliteit: 
zeer hoog



Grotestraat

Grotestraat 40a, 42 en 42a

Grotestraat 40a-42-42a (gemeentelijk monument)
‘Lengs-Bazar’, Architect J. Grubben Blerick, 1928 

Aandachtspunten:
– Omvangrijke bouwmassa met geveltektoniek conform 

Nieuwe Zakelijkheid en Constructivisme, vooruitlopend 
op het Nieuwe Bouwen

– Baksteenarchitectuur in de tonen rood en geel
– Blokmatige compositie van zware betonnen lateien
– Groot contrast in relatie tot schaal en maat belendende 

bebouwing
– Kunststof kozijnen en balustrade als dakomranding 

doen afbreuk aan het architectonisch ontwerp
– Te opvallende gevelreclame tegen blinde zijgevel. Deze 

blinde muur is tot voor kort altijd ‘blanco’ geweest

Grotestraat 40a, 42 en 42a Grotestraat 1950

Grotestraat 23-25

Grotestraat

Grotestraat 23-25, percee Oude Marktstraat-Grotestraat
Oude Marktstraat en Grotestraat waren op enkele plaatsen 
met elkaar verbonden door middel van zogenoemde 
percees, waardoor directe en open relaties bestonden. Hier 
was geen sprake van een bewuste planning, maar van 
onbebouwd gebleven percelen. Momenteel rest er één 
percee, namelijk ter hoogte van de panden Grotestraat 26 
en 30, met een vue op het monumentale pand ‘Molenpas’ 
uit 1900, het voormalige postkantoor van Tegelen.
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4 Conclusies en aanbevelingen

Het voorliggende onderzoek onthult vele, tot op heden onbekende inzichten inzake de

cultuurhistorische waarden en de ruimtelijke kwaliteit van de oorspronkelijke,

middeleeuwse kern van Tegelen. Wanneer men de bevindingen toetst aan de vier

standaardcriteria waarop Monumentenzorg in Nederland berust ━ "structurele

samenhang, schoonheid, betekenis voor de wetenschap en cultuurhistorische waarde"1 ━
dan scoort het projectgebied in al zijn veelzijdigheid hoog tot zeer hoog. Zet men deze

constatering af tegen de stand van zaken, dan komt men tot de conclusie dat de

bebouwing, het stratenpatroon en het groen verhoudingsgewijs een te geringe mate van

bescherming genieten, zowel planologisch als uit het oogpunt van de Monumentenwet

1988 als de gemeentelijke verordeningen.

Ontwikkeling van een voortvarend beleid is dan ook geboden, wil men de bestaande

kwaliteiten voor de toekomst behouden en als referentiekader benutten voor eigentijdse

ontwikkelingen. Het instrumentarium daarvoor is aanwezig. De gemeente beschikt over de

verschillende regelingen om een plan van aanpak in de steigers te zetten: allereerst de

verordening van de Commissie Stadskwaliteit, die van de gemeenteraad de zorg

toevertrouwd heeft gekregen voor het beheer van de stadsbeelden van Venlo. Deze

stadsbeelden vormen het locale equivalent van de door het Rijk beschermde

stadsgezichten. Vergelijkt men de Tegelse enclave met de ruimtelijke structuren die in de

Kadernota Beschermde Stadsbeelden (1997) behandeld zijn, dan zou zij daar bepaald niet

in misstaan.2 Op dit punt zou een adequate oplossing getroffen kunnen worden waarmee

de continuïteit van de ruimtelijke karakteristiek is gediend.

Op objectniveau biedt deze kadernota echter onvoldoende bescherming. Wil men

voorkomen dat er gevoelige gaten vallen in de staalkaart die Tegelen nu nog toont van de

bouwkunst en de geschiedenis van de regio, dan zullen verschillende panden en mogelijk

zelfs straatwanden onder de bescherming moeten worden gebracht van hetzij de

gemeentelijke monumentenverordening, hetzij de Monumentenwet 1988.3 Dit laatste

verdient ook aanbeveling om voldoende middelen te kunnen genereren voor het beheer

━━
1 Artikel 1 lid b sub 1 en lid f van de Monumentenwet 1988. Deze kapitale maten zijn door de

Rijksoverheid in de wet vastgelegd om het “algemene belang” van het Nederlandse cultuurgoed te

kunnen beoordelen en, naar gelang de uitkomst, te beschermen.
2 Gemeente Venlo, Kadernota Stadsbeelden, oktober 1997, 4 e.v.
3 Monumentenverordening Venlo (Gemeenteblad van Venlo -1.853.3), vastgesteld bij besluit van de

gemeenteraad van Venlo, gelet op de Wet tot samenvoeging van de gemeente Venlo, Tegelen en

Belfeld, d.d. 2 januari 2001.
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op lange termijn. Vanuit dat oogpunt zou men aanvullend kunnen overwegen om objecten

en/of ensembles voor te dragen als provinciaal monument.4

Op dit moment telt het projectgebied één rijksmonument en een achttal gemeentelijke

monumenten:

Aanduiding Omschrijving (deels herzien)
Beschermings-

categorie

Hoekstraat 6
Kranenbreukershuis, hallenhuisboerderij annex

pottenbakkerij (1767)
Rijk

Sint Martinusstraat 2
'Den Gouden Berg', achttiende-eeuwse burgerwoning

annex herberg en brouwerij (1775)
Gemeente

Sint Martinusstraat 5-7 Dubbel woonhuis, bouwkern oud, gevels circa 1860 Gemeente

Sint Martinusstraat 9 Woonhuis annex brouwerij 'National', circa 1870 Gemeente

Sint Martinusstraat 11 Bakkerij met winkel, 1917 Gemeente

Oude Marktstraat 7
Hallenhuisboerderij, voormalige herberg 'Den Ouden

Engel' (kern XVIId-XVIIIa, gevel XIXd)
Gemeente

Oude Marktstraat 17
Boerenwoonhuis naar 'stads' model (circa 1790,

gevelafwerking XIXd)
Gemeente

Beekstraat 3-5 Dubbel herenhuis (1917) Gemeente

Grotestraat 40a-42-42a
Winkelcomplex met bovenwoningen, bijzondere

geveltektoniek conform de Nieuwe Zakelijkheid (1928)
Gemeente

Aanvullend hierop wil Monumentenhuis Limburg de speciale aandacht vestigen op de

navolgende zaken:

Aanduiding Omschrijving
Potentie

bescherming

Sint Martinusstraat 2

'Den Gouden Berg', achttiende-eeuwse burgerwoning

annex herberg en brouwerij met aanpalend

economiegebouw (1775, XVIIId-XIXB)

Rijk

Beekstraat 2-4,

Smidstraat 1

Middenstandswoning met drie wooneenheden en

winkel 'Th.Ewalds-Nooten' (kern circa 1800,

uitbreidingen 1873 en 1890, façade Beekstraat 1911)

Gemeente

━━
4 De provincie Limburg beschikt over een Monumentensubsidieverordening waarin behalve voor de

‘reguliere’ gevallen ook voor kanjers en herbestemmingsonderzoek geldelijke ondersteuning

mogelijk is.
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Vervolg …

Smidstraat 7 Smidse annex werkplaats (XIXd) Gemeente

Grotestraat 84
Patriciërswoning, voormalige school en bureau

Passiespelen (kern oud, façaden circa 1859)
Gemeente

Grotestraat 64 Burgerwoning annex winkel (XIXa, aanpassing XIXd) Gemeente

Grotestraat bij 64 Lindeboom (1869) Gemeente

Grotestraat 52
Hallenhuisboerderij (XVIIIA, façade XIXd, winkelpui

1917)
Gemeente

Grotestraat 44
Woonhuis annex winkel en werkplaats (kern circa

1800, aanpassingen 1850-1860, winkelpuien XIXd)
Gemeente

Oude Markstraat 1-3
Voormalige boerderij met achterbouw, thans café

(XVIIIA)
Gemeente

Oude Markstraat bij 17 Lindeboom (1867) met wegkruis en staketsel (1938) Gemeente

Hoogstraat 12
IJzergieterij Hekkens met woonhuis annex kantoor

(1888 en latere uitbreidingen)

Gemeente en

provincie

Hoekstraat 4 Werkplaats en smederij (1934) Gemeente

Hoekstraat bij 6-8 Muurwerk achter Grotestraat 46-50 (XVIIIB) Gemeente

Sint Marinusstraat-

Hoekstraat-Grotestraat
Voormalig tracé Engerbeek Gemeente

Binnen het projectgebied bevinden zich momenteel drie concrete 'pijnpunten', waar het

wenselijk is op korte termijn initiërend op te treden. Op de eerste plaats kan in dit

verband het Kranenbreukershuis aan de Hoekstraat 6-8 met directe omgeving worden

genoemd. De deplorabele bouwkundige staat van het rijksmonument vraagt om een

spoedige, voortvarende aanpak. Voorts is de omgeving Smidstraat-Grotestraat aan ernstig

verval onderhevig, waarbij met name de leegstaande panden Beekstraat 2-4/Smidstraat 1

en de nabijgelegen smidse bijzondere aandacht verdienen. Als derde pijnpunt kan het

grotendeels in onbruik geraakte pand aan de Oude Marktstraat 7 met braakliggend

achterterrein worden opgevoerd. Ook hier is een prudente herbestemming op korte

termijn, waarbij recht wordt gedaan aan de monumentale karakteristiek, dringend

gewenst.

Monumentenzorg anno 2001 is niet alleen een kwestie van cultuurbehoud, maar ook van

economie. Waar in de tweede helft van de vorige eeuw dit argument hoofdzakelijk ingezet

werd om hele stads- en dorpswijken van de landkaart weg te vegen, heeft de economie

zich eind jaren negentig als een stimulans ontpopt voor de revitalisering van de oude

historische centra. Toeristisch-economisch onderzoek van marketingspecialisten in steden

als Maastricht, Roermond en Valkenburg heeft uitgewezen hoe concreet de economische
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zuigkracht is van fraai ogende monumenten en een schilderachtige oude buurt. Juist de

strategische positie van de enclave in Tegelen tussen een modern ‘winkelcentrum’ en een

aantrekkelijke nieuwbouwwijk als het Maasveld van Ashok Bhalotra, biedt een uitgelezen

kans om deze potenties volop te benutten.

In dit bredere perspectief geplaatst, heeft de bescherming van een gebied niet als

eindresultaat het bevriezen van een momentopname. Het gaat juist om het vormen van

voorwaardenscheppend beleid voor toekomstige ontwikkelingen, waar ook belangen als

hiervoor genoemd, bij winnen. Wat betreft de 'enclave van Tegelen' zou dat beleid in de

mal gegoten kunnen worden van een beeldkwaliteitplan met gebiedsgerichte

welstandscriteria. Zo kan men tevens creatieve oplossingen bevorderen voor de enkele

benedenmaatse plekken binnen de enclave. Door deze van een krachtige, eigentijdse

opdruk te voorzien, behoudt het gebied het bijzondere karakter van een door de eeuwen

heen ‘organisch’ gegroeid ensemble. Doordat de geschiedenis hier tot op de dag van

vandaag tastbaar aanwezig is, biedt dit in al zijn verscheidenheid een representatief

venster op het verleden. De cultuurhistorische waardenkaart geeft in dit verband de

aandachtspunten weer.

Roermond, 3 augustus 2001,

Monumentenhuis Limburg,

dr Bernadette C.M. van Hellenberg Hubar en drs Roy H.M. Denessen
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Geraadpleegde bronnen

Archieven en collecties

Maastricht
� Rijksarchief in Limburg (RAL), Collectie kaarten en prenten, kadastraal archief,

kadastrale minuutplans Tegelen

Venlo
� Gemeentearchief (GA Venlo), Archieven van de gemeente Tegelen, 1601-1929.

� Gemeentearchief, Archief van de parochie van de Heilige Martinus te Tegelen, 1546-

1968.

� Gemeentearchief, Collectie Beeld en Geluid, onderdeel: fotocollectie Tegelen.

Tegelen

� Particuliere collectie H. Croonen en W. Pijls
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