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1. Inleiding
In navolging van de opdracht voor het herijken van de gemeentelijke monumentenlijst in Weert, is er
door Klement Rentmeesters nader onderzoek verricht en zijn de redengevende omschrijvingen
opgesteld voor de potentiële monumenten in de gemeente Weert.
In het Monumentenbeleidsplan Weert 2014 zijn de ambities geformuleerd om de aangewezen
gemeentelijke monumenten opnieuw tegen het licht te houden en hun positie op de erfgoedlijst te
heroverwegen. Om een verantwoord monumentenbeleid te kunnen voeren is overzicht over de
aangewezen gemeentelijke monumenten nodig, evenals goede documentatie.
In 2020 is door Klement Rentmeesters lijst samengesteld van gebouwen, waarvan geadviseerd wordt
deze toe te voegen aan de gemeentelijke monumentenlijst. Daarvoor is een selectie gemaakt van
monumenten die mogelijk een bescherming verdienen. Hiervoor heeft een uitgebreide inventarisatie
plaatsgevonden in september 2020 is dit uitgewerkt in een adviesrapportage. De potentiële
monumenten werden gecategoriseerd op basis van hun kenmerken en waarde zoals de
oorspronkelijke functie en de cultuurhistorische waarde. Er werd gestreefd naar een lijst van
potentiële monumenten die representatief zijn voor de gemeente Weert.
In de periode van juni tot augustus 2021 er is grondig onderzoek uitgevoerd naar deze
potentiële monumenten. De bouwhistorie is bestudeerd en de cultuurhistorische waardes zijn
vastgelegd. Per pand of object zijn vervolgens de redengevende omschrijvingen van deze mogelijk
toekomstige monumenten opgesteld. In de omschrijvingen die volgen worden de monumentwaarden
van een elftal panden en één ensemble beschreven.

2. Redengevende omschrijvingen objecten
Hierna volgt de beschrijving en aanduiding van de individuele objecten, die aangewezen zijn als
potentiële gemeentelijke monumenten van Weert.

2.1 Aspergeversperring en bruggenhoofden Maaseikerweg
Aspergeversperring (begin 1940) onder bruggenhoofd bij het spoorviaduct Maaseikerweg (1940).
Adres: Maaseikerweg ong., Weert
Gemeente
Weert

Sectie
F

Nummer
3150

Historische achtergrond
De aspergeversperring maakt onderdeel uit van de verdedigingslinie Peel-Raamstelling. De
versperringen dateren uit het begin van 1940. De aspergeversperring diende als hindernis tijdens de
inval van de Duitsers tijdens de WOII. Onder de putdeksel zaten diepgaande kokers met weerhaken
waarin grote metalen staven, ‘de asperges’, gestoken konden worden. In vredestijd waren de kokers
afgesloten met putdeksels, zodat het verkeer er weinig hinder van ondervond.

Beschrijving
Metalen putdeksels gelegen in een rij parallel onder de spoorbrug in het wegdek en trottoir. De
putdeksels bestaat uit een verfijnde rand met ingewerkte vierkanten, centraal 2 bij 2 of 2 bij 3
vierhoekige openingen die zijn dichtgezet met beton.
Enkele spoorbrug met bruggenhoofden. Gemetselde bruggenhoofden uitgevoerd in een rode
baksteen in een staand verband. Natuursteen toepassingen voor plint en ter accentuering van de
rond afgewerkte hoeken. Aan weerszijden van de onderdoorgang metalen roosters afgewerkt met
natuurstenen stijlen, boven-, en onderdorpel. Op de brugwand opgetrokken in baksteen ligt in een
verdiept vlak een spooroverbrugging. Deze overbrugging is uitgevoerd in beton en dateert uit 1997.
De spooroverbrugging uit 1997 valt buiten de bescherming.

Waardering
De aspergeversperring is van algemeen belang omwille van de cultuurhistorische waarde als
bijzondere uitdrukking van een culturele en geografische ontwikkeling, namelijk als onderdeel
uitmaken van de verdedigingslinie Peel-Raamsteling tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het object
heeft een ensemblewaarde als onderdeel van een groter geheel en heeft een historische-ruimtelijke
relatie met het omliggende wegen- en spoornetwerk.
De bruggenhoofden zijn van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als bijzondere
uitdrukking van een typologische ontwikkeling en de structurele groei die Weert doormaakte als
gevolg van de industrialisatie en de aanleg van de Zuid-Willemsvaart. De bruggenhoofden zijn van
algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde vanwege de karakteristieke
vormgeving, materiaalgebruik en detaillering. De brug heeft een stedenbouwkundige waarde
vanwege het beeldbepalende karakter als onderdeel van de ontwikkelingen in het transportnetwerk
van Weert.

Foto 1 Aanzicht van het bruggenhoofd Maaseikerweg, gezien richting het noorden. Gemaakt door:
Klement Rentmeesters (2021)

Foto 2 Spoorbrug Maaseikerweg, gezien richting het oosten. Gemaakt door: Klement Rentmeesters
(2021)

Foto 3 Aspergeversperring onder spoorbrug Maaseikerweg. Gemaakt door: Klement Rentmeesters (2021)

2.2 Spoorviaduct Louis Regoutstraat
Dubbele spoorbrug genaamd ‘Louis de Regoutstraat’ met bruggenhoofden, bij baanvlak Weert, 1914
Adres: Louis Regoutstraat. ong., Weert
Gemeente
Weert

Sectie
R

Nummer
4101

Historische achtergrond
Gebouwd bij de aanleg van het verhoogd spoor (1914).

Beschrijving
Dubbele spoorbrug met bruggenhoofden. Gemetselde bruggenhoofden uitgevoerd in een rode
baksteen in een staand verband. Natuursteen toepassingen voor plint en ter accentuering van de
rond afgewerkte hoeken. Aan weerszijden van de onderdoorgang metalen roosters afgewerkt met
natuurstenen stijlen, boven- en onderdorpel. Op de brugwand, opgetrokken in baksteen metselwerk,
liggen in een verdiept vlak twee in beton uitgevoerde vlakke spooroverbruggingen. Deze in beton
uitgevoerde spooroverbruggingen uit 1997 vallen buiten de bescherming.

Waardering
De bruggenhoofden bij spoorbrug zijn van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde,
architectonische en stedenbouwkundige waarde. De bruggenhoofden zijn van algemeen belang
vanwege de cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling
en de structurele groei die Weert doormaakte als gevolg van de industrialisatie en de aanleg van de
Zuid-Willemsvaart. De bruggenhoofden zijn van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische
waarde vanwege de karakteristieke vormgeving, materiaalgebruik en detaillering. De brug heeft een
stedenbouwkundige waarde vanwege het belang van het beeldbepalende karakter als onderdeel van
de ontwikkelingen in het transportnetwerk van Weert.

Foto 4 Dubbele spoorbrug met bruggenhoofden, Louis Regoutstraat, gezien in noordelijke richting.
Gemaakt door: Klement Rentmeesters (2021)

Foto 5 Zuidelijke bruggenhoofd Louis Regoutstraat. Gemaakt door: Klement Rentmeesters (2021)

Foto 6 Dubbele spoorbrug Louis Regoutstraat, gezien in noordelijke richting. Gemaakt door: Klement
Rentmeesters (2021)

2.3 Bruggenhoofden De Voorste Singel
Gemetselde bruggenhoofden bij spoorbrug genaamd ‘De Voorste Singel’ tussen baanvlak Budel
Grens en Weert, 1914.
Adres: De Voorste Singel ong., Weert
Gemeente
Weert

Sectie
Y

Nummer
167

Historische achtergrond
Gebouwd bij de aanleg van het verhoogd spoor (1914).

Beschrijving
Spoorbrug met bruggenhoofd aan weerszijden. De spoorbrug vormt de verbinding van het spoor
tussen Budel Grens en Weert, met onderdoorgang voor de Voorste Singel. Gemetselde
bruggenhoofden met een onderdoorgang onder een verhoogde korfboog, geaccentueerd door een
rollaag van drie strekken hoog. Het gemetselde bruggenhoofd is uitgevoerd in een rode baksteen in
een staand verband met toepassing van natuursteen voor afzaten en muurbeëindigingen. Het
middenrisaliet met onderdoorgang ligt ietwat verdiept ten opzichte van de zijflanken.
De hoeken van de onderdoorgang worden ondersteund door ruwe, half rond afgewerkte hardstenen,
met aan weerszijden een metalen roosters afgewerkt met natuurstenen stijlen, en idem boven- en
onderdorpel. De plint van de onderdoorgang is uitgevoerd in hardsteen, de opgemetselde wand in
een rode baksteen in staand verband beëindigd met een decoratieve band in metselwerk. De

rondvormige binnenzijde van de onderdoorgang is uitgevoerd in beton, met een gladde buitenrand
en een binnenvlak met reliëf.

Waardering
De bruggenhoofden bij spoorbrug zijn van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde,
architectonische en stedenbouwkundige waarde. De bruggenhoofden zijn van algemeen belang
vanwege de cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling
en de structurele groei die Weert doormaakte als gevolg van de industrialisatie en de aanleg van de
Zuid-Willemsvaart. De bruggenhoofden zijn van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische
waarde vanwege de karakteristieke vormgeving, materiaalgebruik en detaillering. De brug heeft een
stedenbouwkundige waarde vanwege het belang van het beeldbepalende karakter als onderdeel van
de ontwikkelingen in het transportnetwerk van Weert.

Foto 7 Zuidelijke bruggenhoofd De Voorste Singel. Gemaakt door: Klement Rentmeesters (2021)

2.4 Franciscus Huis Weert
Franciscus Huis Weert, voormalige Franciscus van Assisikerk.
Adres: Biest 43A, 6001AP Weert
Gemeente
Weert

Sectie
S

Nummer
1603

Historische achtergrond
In 1954 werd de kloosterkerk van de franciscanen op de Biest aangewezen als rectoraatskerk. Deze
gotische kerk bood echter niet voldoende capaciteit om de kerkgangers in de snel groeiende wijk
Biest te faciliteren. Aanvankelijk was er het voorstel om deze kerk uit te beiden. Dit zou alleen zorgen
voor hoge kosten en het zou de monumentale waarde van de kerk aantasten. Het initiatief om de
kerk te vergroten werd definitief afgewezen in 1957. Na oprichting van een bouwfonds in 1956 werd
naast de bestaande Paterskerk een nieuwe kerk gebouwd door de Weerter aannemers P.M. Gijbels
en Zoon. De aanbesteding vond plaats op 10 november 1961 en de eerste steen werd gelegd op 28
oktober 1962.
De architecten zijn Bart Salemans en Anton Swinkels. Op de locatie van deze nieuwe kerk lagen de
oude grachten rondom het terrein waar vroegen de Aldenborgh van de graven van Horne stond. Het
was hierdoor noodzakelijk om de kerk te bouwen op een zandbed. Op 6 juli 1963, na afronding van
de bouw, werd de kerk ingewijd door Mgr. Moors. In januari 2012 werd de kerk aan de eredienst
onttrokken. In 2014 werd de kerk herbestemd als het Franciscus Huis Weert en wordt het
kerkgebouw ingezet voor maatschappelijke doeleinden, voornamelijk voor sociale, educatieve en
culturele activiteiten.

Beschrijving
Het Franciscus Huis Weert, de voormalige Franciscus van Assisikerk, uit 1963 naar ontwerp van Bart
Salemans en Anton Swinkels, bestaat uit een kerkzaal met verenigingslokaal. Het kerkgebouw bestaat
uit één bouwlaag en is gedeeltelijk onderkelderd. Het object is opgetrokken vanuit een rechthoekig
grondplan opgebouwd uit beton en staal, met buitenmuren van rode baksteen. Het platte dak is
voorzien van een bitumineuze dakbedekking. Het verenigingslokaal, diagonaal geplaatst ten zuiden
van de kerk, heeft een rechthoekig grondplan met voorplein. De toegang van de kerk en
verenigingslokaal wordt bereikt via een poortgebouw van het voormalige minderbroederklooster, ten
noordoosten van de Franciscanenkerk. De voorgevel van het Franciscus Huis Weert wordt gedeeltelijk
aan het zicht onttrokken door de laagbouw met een gesloten gevel. Centraal in de gevel liggen twee
dubbele houten deuren met verticale glasbanen. Dit vormt de hoofdingang. Het verdiepte hoger
gelegen hoofdbouwvolume is opgetrokken uit splitbetonsteen. Aan de zuidelijke kant van oostgevel is
de klokkenconstructie deels in de gevel opgenomen, bestaande uit vier verticale betonnen balken met
uitsparingen voor smalle horizontale lichtspleten. De gevel wordt beëindiging in met betonen
gevellijst, die volledig rondom het hoofdbouwvolume doorloopt. De noordgevel bestaat uit een hoge
in baksteen opgetrokken plint met zijingangen bestaande uit vuren houten deuren met glas. Tussen
de zijingangen met achterliggend portaal zijn glas-in-beton ramen. De laagbouw loopt gedeeltelijk
voorlangs de noordgevel en gaat over in een vlak overstek. Het overstek wordt ondersteund door
metalen kolommen. Boven de horizontale gevelband ter beëindiging van de plint bevindt zich een
gevelbreed glas-in-loodraam, verdiept geplaatst tussen zes betonnen pijlers die de dakconstructie
schragen. De glas-in-loodramen zijn ontworpen door Daan Wildschut. De blinde westgevel, grenzend
aan de voormalige sacristie, is evenals de nagenoeg blinde zuidgevel uitgevoerd in splitbetonsteen.
Ter hoogte van de middenbeuk een doorlopende band van vensters onder de dakrand. Het
verenigingslokaal is gedeeltelijk aangebouwd tegen de oostgevel van het voormalige kerkgebouw,
opgetrokken vanuit een vierhoekig grondplan met uitbreiding in noordelijke richting. Het
verenigingslokaal is opgetrokken uit een rode baksteen met vurenhouten raam- en deurkozijnen,
bestaande uit één bouwlaag onder een plat dak.
Interieur
De plattegrond bestaat uit een voorportaal met aan de zuidkant een devotiekapel met bovenlicht. In
oostelijke richting zijn recentelijke sanitaire voorzieningen gerealiseerd. De wanden in het voorportaal
zijn opgetrokken in een gele metselklinker; het plafond van het voorportaal is betimmerd met houten
schroten; de vloer ter plaatse en in het middenschip is belegd met Noorse Leisteen. Vanuit het
middenschip biedt een trap van gewapend beton toegang tot het zangkoor. Ter plaatse van het
verhoogde koor een tweemanuaals orgel geplaatst in 1968 door de Gebr. Vermeulen uit Weert.
Tegen de zijwand van het middenschip en wand grenzend aan het portaal hangen wijwatervaten. De
betonnen balken van de dakconstructie zijn in het zicht gelaten en worden met pilasters in de zijwand
naar de fundering geleidt. De wanden en plafonds tussen de betonbalken zijn wit gestukt. In
westelijke richting ligt het verhoogde priesterkoor gepositioneerd over de gehele breedte van het
schip. De achterwand is opgetrokken uit splitbetonblokken. De zijbeuken met vlakke houten plafonds
vormen een processiegang. In de rechterzijbeuk is tussen de naar voren springende glas-inbetonramen een viertal biechtstoelen geplaatst. Via de rechterzijbeuk wordt de voormalige sacristie
bereikt met ingebouwde kasten, kluis, meterkast en een tweede meterkast van recente datum. Ten
westen van de voormalige sacristie biedt een betontrap toegang tot de kelder met
verwarmingsinstallatie. Vanuit de gang wordt de voormalige misdienaarsruimte bereikt die
tegenwoordig dient als multifunctionele ruimte. Twee ruimtes met toiletten.

Ramen
Prominent in het interieur aanwezig zijn de glas-in-lood ramen van Daan Wildschut uit 1963. Gezien
vanaf het koor worden diverse scenes afgebeeld: de verheerlijking van Christus die omgeven door
een mandorla en engelen zijn wonden toont en het boek met Alfa en Omega vasthoudt; de schepping
van hemellichamen, de dieren en Adam en Eva, staande onder de levensboom; de stigmatisering van
de H. Franciscus. Het glas-in-lood venster werd geschonken door directeur Maas van bouwbedrijf
Wilma.
Het interieur van het verenigingslokaal valt buiten deze bescherming.

Waardering
Het Franciscus Huis Weert, voormalige Franciscus van Assisikerk, uit 1963 naar ontwerp van Bart
Salemans en Anton Swinkels is van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische waarde en
architectonische kwaliteit van het ontwerp, dat kenmerkend is voor de Nederlandse bouwkunst in de
jaren ’60. De kerk beschikt over een cultuurhistorische- en ensemblewaarde omwille van zijn
positionering naast de voormalige Franciscanenkerk en als nieuw onderkomen voor de kerkgangers
van de Franciscanenkerk in de destijds snelgroeiende wijk de Biest in Weert.
De object beschikt over een architectonische kwaliteit vanwege de gaaf bewaarde hoofdvorm,
gevelindeling, kleurstelling en detaillering, en vanwege de bouwkundige verbintenis met het
verenigingsgebouw. Bovendien beschikken de glaskunstwerken van Daan Wildschut over een
artistieke, architectonische en ambachtelijke kwaliteit dat het interieur van een zeer bijzondere
lichtinval voorziet.
Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –
Roermond – Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003

Foto 8 Noordelijke gevel Franciscus Huis Weert. Foto gemaakt door mw. R. Schonkeren (2020)

Foto 9 Glas-in-lood ramen van Daan Wildschut uit 1963, geplaatst in de noordelijke gevel. Gemaakt door:
Klement Rentmeesters (2021)

2.5 H.-Odakerk (Boshoven)
Adres: Boshoverweg 58, 6002AP Weert
Gemeente
Weert

Sectie
N

Nummer
5892

Ruimtelijke context
De Heilige Odakerk is centraal gelegen in de wijk Boshoven op een groot plein met rondom
doorgaande wegen. Aan de achterzijde een tuin, pastorie en kerkhof. De kerk vormt een landmark
voor de omgeving.

Historische achtergrond
Als gevolge van de optredende industrialisatie na de Tweede Wereldoorlog breidde Weert zich sterk
uit. In 1932 stichtte Mgr. Lemmens een aantal nieuwe parochies op waaronder in Hushoven, Vrakker
en ook in de wijk Boshoven. In 1932 volgde de aanbesteding van de noodkerk die gewijd zou worden
aan de Heilige Oda. In 1933 vond de ingebruikname plaatst. Deze noodkerk, dat tegenwoordig
bekend staat als ‘Zaal Don Bosco’ vormt de voorganger van de H.-Odakerk aan de Boshoverweg 58.
In 1937 werd er geld ingezameld voor de bouw van een nieuwe kerk. Door de oorlog werden de
plannen uitgesteld, maar na grote inspanningen van de pastoor Th. Poll was er genoeg geld
bijeengebracht om J.B.H.M. Ramaekers uit Maastricht aan te stellen als architect. De bouw werd
gegund aan de aannemer J. Coppes uit Maastricht. De eerste steenlegging vond plaats op 21 augustus
1955 door deken Omloo en de ingebruikname passeerde op 21 juli 1956.

Omschrijving
De georiënteerde kerk is opgetrokken vanuit een rechthoekig grondplan met op de westelijke
hoekpunten een uitgebouwde doopkapel en klokkentoren. Het portaal met narthex biedt toegang
aan het schip met zijbeuken en oksaal. In oostelijke richting het priesterkoor met apsis. In noordelijke
richting een originele aanbouw met sacristie.
De gevels zijn opgetrokken in een staand metselverband en de daken zijn gedekt met zwarte
vernieuwde Hollande pannen m.u.v. de apsis die gedekt wordt met natuur leien. Aan de westzijde de
gevel met ingang onder een tuitgevel met opgemetselde schouderstukken en daklijst. Onder de
topgevel een rond roosvenster met rondom afzaten. De ingangspartij met voorportaal dat loopt over
de volledige breedte, wordt afgedekt met een lessenaarsdak met bakgoot op een natuurstenen
daklijst, daaronder drie boogboogvormige openingen ondersteund door hardstenen zuilen. Aan
weerszijden een spaarvlak, onderbroken met klein rechthoekig venster, afgesloten door rondboog en
lisenen. Achter deze bogen is de hoofdingang met in het midden een dubbele toegangsdeur dat
toegang biedt naar het schip. Aan beide zijden een houten deur die toegang biedt tot de zijingangen.
Rechts van het middenrisaliet een vierkante toren met uitlopende voet. In de relatief gesloten
opgetrokken gevels kleine rondboogvensters. Bovenaan een dubbele open galmgat gescheiden door
een zuil. Onder de galmgaten hangt de wijzerplaat. De toren wordt beëdigd door een overhellend
tentdak, gekroond door kruis en windhaan. Links van de ingang de uitbouw van de doopkapel, met
twee rondboogvormige vensters. De uitbouw is gedekt door een overhellend tentdak met piron. De
rechterzijgevel wordt gekarakteriseerd door vierkante vensters in de lichtbeuk en rondboogvormige
vensters in de zijbeuken. De zijbeuk wordt beëindigd door een lessenaarsdak, belegd met
zonnepanelen van recente datum. Centraal in de zijbeuk een oorspronkelijke aanbouw onder een
puntgevel met ingang, bestaande uit een dubbele houten deur met natuurstenen latei en
rondboogvormig venster met rollaag. De linker zijgevel is vrijwel identiek aan de rechter; ter plaatse
van de ingangspartij een aanbouw van grote omvang voor de sacristie, verbonden door een smalle
tussenbouw/gang. De sacristie heeft een rechthoekig grondplan, gedekt onder overhellend zadeldak
met grote dakkapel. De achtergevel van de kerk wordt gevormd door een halfronde apsis die tegen
een uitstekende koorpartij staat met een schilddak met dakruiter. In de gevel van de koorpartij hoog
geplaatste rondboogvormige vensters. De apsis wordt afgesloten met een halfrond kegelvormig dak
bedekt met leien.
Het schip van de kerk wordt bereikt via een tochtportaal en narthex. In de klokkentoren bevindt zich
de Mariakapel die bereikt wordt via de narthex. Achterin het schip is de zangtribune die ondersteund
wordt door twee zuilen onder het paddenstoelenplafond. De balustrade is voorzien van decoratief
ingevulde spaarnissen. Bij het zangkoor een orgel vervaardigd door de Gebr. Vermeulen uit Weert,
oorspronkelijk bestemd voor de Matthiaskerk te Leuken.
Een vieringaltaar en Mariadevotie-altaar staan gesitueerd tegen de rechter zijbeuk (grenzend aan de
St. Odastraat), evenals het zijaltaar; halverwege de afgesloten zijingang die dienst doet als een Mariadevotiekapel. Bovenin de rechterzijbeuk een glas-in-lood vensters van Jef Scheffers met scenes uit het
actieve leven van Christus, vervaardigd tussen 1988 en 1991. De zijbeuken worden van het schip
afgezonderd door scheibogen. De vloer van de kerk is bedekt met marmerbreuktegels en de muren
zijn wit gestuukt. Het schip wordt aan de bovenzijde beëindigd door een pseudo-cassettenplafond.
Het schip wordt van het priesterkoor gescheiden door een triomfboog; via enkele traptreden wordt
het verhoogde priesterkoor bereikt. Boven in de linker zijbeuk glas-in-loodvensters met christelijke
voorstellingen van Max Weiss en Alexander Weiss uit 1965-1966. De linker zijbeuk biedt toegang tot
de sacristie die is voorzien van ingebouwde houten kasten met paneeldeuren en een wijwatervat.

Waardering
De kerk is van algemeen belang vanwege cultuurhistorische-, architectonische- en
stedenbouwkundige waarde. Het gebouw heeft een cultuurhistorische- en architectonische waarde
als herinnering als uitdrukking van het katholicisme in het zuiden en als voorbeeld van een
typologische ontwikkeling van een naoorlogse volkskerk met christocentrische kenmerken. De kerk
beschikt over een architectonische waarde vanwege de vormgeving, detaillering en materiaalgebruik.
De kerk heeft een ensemble waarde als dominerend en beeldbepalend element in de wijk Boshoven
te Weert. De kerk beschikt over een grote mate van in- en uitwendige gaafheid.

Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –
Roermond – Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003

Foto 10 De voorgevel van de H.-Odakerk in Boshoven, gelegen aan noordwestkant . Gemaakt door:
Klement Rentmeesters

Foto 11 De achtergevel met absis van de H.-Odakerk in Boshoven, gelegen aan zuidoostkant. Gemaakt door:
Klement Rentmeesters (2021)

Foto 12 Interieur van de H.-Odakerk, gezien vanaf het koor richting de voorgevel. Gemaakt door:
Klement Rentmeesters (2021)

Foto 13 Interieur van de H.-Odakerk, gezien vanaf het middenschip richting het koor. Gemaakt door:
Klement Rentmeesters (2021)

2.6 Moeselkapel – Irenelaan 93
Kapel uit 1912 toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.
Adres: Irenelaan 93, 6006HC Weert
Gemeente
Weert

Sectie
S

Nummer
2334

Historische achtergrond
In 1909 ontstond de aanleiding om de boterfabriek in de wijk Moesel om te bouwen tot een kapel.
Tijdens de ‘Vastelaovundj’ werd een bruiloft uitgebeeld van een boerenechtpaar waarvan in de
leegstaande boterfabriek de inzegening van het huwelijk plaatsvond. De Kapelaan H. Kreijelmans van
de Sint Martinusparochie, vereerder van O.L. Vrouw van Lourdes raakte betrokken bij het initiatief
voor de oprichting van een kapel. Door de heer Haenen, deken van Weert werd er toestemming
gegeven en in 1911 volgde ook Mgr. Drehmans, de toenmalige bisschop van Roermond.
De bewoners van Moesel, Keent en Brand, van de drie omliggende gehuchten die gezamenlijk
eigenaren waren van de melkerij schonken elk hun aandeel aan de nieuwe kapelcommissie ten
behoeve van de verbouwplannen. Daarnaast droegen aandeelhouders bij aan de financiering. De
bouw werd uitgevoerd door de aannemer F. Weegels. Op zondag 5 mei 1912 werd de kapel
ingezegend door kapelaan Kreijelmans. Deze kapel vormt de voorganger van de huidige
‘Moeselkapel’.
Door de grote bezoekersaantallen en inkomsten was het mogelijk om een nieuwe, grotere kapel te
bouwen. Op initiatief van kapelmeester J. Beelen werd er in 1926 gestart met de bouw van een
nieuwe kapel, direct naast de oude, naar ontwerp van stadsingenieur M. Bauwens. In 1927 volgde de

officiële toestemming en op 11 september dat jaar werd door de toenmalige Weerter kapelaan Gerris
de nieuwe kapel ingezegend. De oude kapel werd afgebroken, dit ter plaatse van het pleintje voor de
nieuwe kapel.
Begin jaren ’70 vond er een eerste grote restauratie plaats van de kapel. Ter hoogte van het schip
werden nieuwe ramen geplaatst met oud glas-in-lood, een nieuwe blauwe hardstenen vloer werd
gelegd, verwarming en de houten banken werden vervangen door stoelen.
Bij gelegenheid van het 100-jarige bestaan volgde in 2012 een tweede restauratie. Destijds is het dak
opnieuw bekleed met leien en is het pseudo cassettenplafond opnieuw beschilderd. Boven de
kunstmatige rotsformatie tegen de achterwand van de apsis is de tekst opnieuw opgeschilderd:
“Troosteres der Bedrukten B.V.O.” (bid voor ons). Rond deze periode zijn de houten stoelen zijn
vervangen door banken.

Beschrijving
De kapel bestaat uit een schip met gesloten koor en een klokkentoren. Aan de noordkant is op een
vierkante grondslag de klokkentoren geplaatst, afgesloten door een met leien bekleed tentdak. Het
hoge schip wordt afgedekt met een schilddak en de apsis met een halfrond kegelvormig dak, ieder
bekleed met natuurstenen leien.
De kapel is opgetrokken uit een donkerpaarse baksteen gemetseld in een staand verband en met
natuursteentoepassing voor afzaten en muurbeëindigingen.
De voorgevel bestaat uit een portiek voorzien van een houten brede deur met smeedijzeren
gehengen onder een vierdelig glas-in-lood venster afgesloten door rondboogvormige metselwerk
omlijsting. In de gevelzijden van de toren zijn een tweetal dubbele rondboogvormige spaarvelden
opgenomen in het metselwerk, geaccentueerd door een grotere rondboogvormige rollaag. Een drietal
Latijnse kruizen zijn opgenomen in het metselwerk, geplaatst in een hoge blindnis elk aan een zijde
van de klokkentoren. De natuurstenen Latijnse kruizen zijn geschilderd in een lichte grijsbeige tint. In
elke gevelzijde van de toren zijn vier rondboogvormige uitsparingen met houten galmborden. De
toren loopt aan de zuidzijde over in het schip dat is voorzien van een drietal rondboogvormige glas-inlood vensters aan weerzijden met ruitmotief. De voorzetramen en een tweetal hooikorven voor de
tuimelramen zijn van recentere datum. De vensters zijn geplaatst in een verdiept metselvlak dat
eveneens wordt afgesloten met een rondboogvormige metselwerk omlijsting en naar voren
springende pilasters; donkerrood geschilderde dakgoten op houten klossen. Aan de zuidzijde wordt
het schip beëindigd met een halfronde apsis. In de apsis aan de zijflanken aan elke zijde een venster
met glas-in-lood in een ruitmotief. Onder het venster aan de westkant een opgeklampte houten
toegangsdeur. Aan de zuidkant van de absis een vijftal gedecoreerde glas-in-lood vensters: centraal
een rond raam met het H. Hart. Aan weerszijden eenvoudige glas-in-lood ramen met monogram of
gestileerde lelie, geschonken door de priesters: L. Driessen (rector Heerlen), H. Beelen (kapelaan
Baarlo), R. Driessen (rector Heel) en J. de Fauwe (rector Tungelroy).
In het interieur, ter plaatse van het voorportaal, hangen votieftegels bestaande uit danktegels en
plaquettes ter verhoring van gebeden door Maria. De votieftegels zijn afkomstig van het schip. In het
voorportaal is een wijwatervat geplaatst.
Bijzonder is de rotsachtige achterwand in het schip, verwijzend naar de grot in Lourdes waar volgens
de legende Maria in 1858 aan Bernadette Soubirous verscheen. In de kunstmatige rotsformatie is in

een spitsboogvormige nis het beeld geplaatst van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, omgeven door een
lichtgevende stralenkrans. Voor de rotsformatie staat het beeld van de H. Bernadette.

Waardering
De kapel is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde blijkend uit de
gaafheid van de hoofdvorm. De kapel met de Lourdesgrot is van cultuurhistorische waarden als
getuige van een volksculturele, geestelijke en typologische ontwikkeling en is van betekenis voor het
religieuze erfgoed. De kapel ontleent een ensemblewaarde aan de ligging in zijn omgeving en is
hiervoor beeldbepalend.
De kapel met Lourdesgrot is tenslotte van algemeen belang wegens de typologische en functionele
zeldzaamheid.

Bron: Uitgave “Moeselkapel” (z.j.; verm. 2012), uitgever: De Moeselkapel.

Foto 14 Oostelijke zijgevel van de Moeselkapel. Gemaakt door: Klement Rentmeesters (2021)

Foto: Klement Rentmeesters (2021)

Foto 15 Voorgevel van de Moeselkapel, gezien richting het zuiden. Gemaakt door: Klement Rentmeesters (2021)

Foto 16 Zicht op de Lourdesgrot, geplaatst in de absis van de Moeselkapel. Gemaakt door:
Klement Rentmeesters (2021)

Foto 17 Votieftegels in het voorportaal, bestaande uit danktegels en plaquettes ter verhoring van gebeden door Maria.
Gemaakt door: Klement Rentmeesters (2021)

2.7 Molenpoort 1-3
Woonhuis Molenpoort 1-3, voormalige woning van verzetsstrijder Frans Nies, 1930.
Adres: Molenpoort 1-3, 6001HB Weert
Gemeente
Weert
Weert

Sectie
R
R

Nummer
1226
1227

Historische achtergrond
Frans Nies speelde een belangrijke rol bij de verplaatsing van tweeduizend onderduikers in Weert en
in hun levensvoorzieningen. Het pand Molenpoort 1-3 was het voormalige woonhuis van Frans Nies.
Frans Nies was de oudste zoon van timmerman annex aannemer Félix Nies en Anna Held.
Aanvankelijk volgende Frans Nies een opleiding tot timmerman aan de ambachtsschool en behaalde
zijn aannemerspatroondiploma. Nadat hij zijn studie afrondde, startte hij ‘De eerste Weerter
begrafenisonderneming’, gevestigd aan de Molenpoort 1-3.
Op jongere leeftijd was Nies hoofdleider van ‘De Jonge Wacht’ en voorzitter van ‘De Jonge
Middenstand’. Mede vanwege zijn bestuurlijke kwaliteiten en contacten met burgerlijke en kerkelijke
instanties kwam hij in het verzet van Weert terecht. Vanaf mei 1943 wist de Landelijke Organisatie
(LO) via Frans Nies vele onderduikadressen te werven.
Op 12 juni 1944, vond er een inval plaats door de Sipo (Sicherheitspolizei) tijdens een provinciale
vergadering van de LO in het pensionaat St. Louis in Weert. 8 van de 12 aanwezige regionale
verzetsvertegenwoordigers werden gearresteerd. Vanaf dat moment was Nies genoodzaakt om onder
te duiken. Zijn schuilplaats werd onder andere zijn werkplaats aan de Nazarethsteeg.

Op 10 augustus 1944 werd hij door de Duitsers opgepakt bij zijn woonhuis Molenpoort 1-3 en
afgevoerd naar de gevangenis van Maastricht. Samen met andere arrestanten werd hij op 2
september op transport gesteld naar Kamp Vught, waar hij op 5 september 1944 werd gefusilleerd.

Beschrijving
De woning heeft een tweelaagse voorgevel met een hardstenen plint. De gemetselde gevel is
witgeschilderd met donkere houten kozijnen geplaatst onder segmentboogvormige opening. Links in
de gevel een brede deur met twee onderliggende traptreden.
Deur met roede verdeeld bovenlicht. Rechts daarvan een tweetal roede verdeelde T-vensters met
smalle, niet functionele houten luiken; gevolgd door twee deuren die respectievelijk toegang bieden
tot Molenveldstraat 1A en 3. De houten raam- en deurkozijnen met schijnluiken zijn van latere datum.
Rechts van de voordeur twee identieke ramen van het eerder genoemde type. Onder de daklijst een
8-tal kozijnen in een verlaagde variant dan het type op de begane grond. De gevel wordt beëindigd
door een decoratieve tandlijst, met houten klossen waarop de bakgoot rust onder een zadeldak.
Houten klossen en bakgoot van zijn latere datum. Uit historisch beeldmateriaal is gebleken dat de
gevel oorspronkelijk niet was beschilderd. De huidige vensters behoren ook niet tot de
oorspronkelijke bouwfase.
Het interieur is uitgesloten van de bescherming.

Waardering
Het woonhuis Molenpoort 1-3 is van algemeen belang vanwege de bijzondere cultuurhistorische
waarde omwille van de voormalige vestigingsplek van de uit Weert afkomstige verzetsheld Frans Nies.

Bronnen:
Redactie Weert in Kaart, Woonhuis van verzetsleider Frans Nies (z.j.), geraadpleegd op 12 augustus via
https://weertinkaart.nl/#woonhuis-van-verzetsleider-frans-nies
Redactie Artis Mediagroep, Frans Nies (1913-1944) (2019), geraadpleegd op 12 augustus via
https://weertisveranderd.nl/2019/05/04/frans-nies-1913-1944/

Foto 18 Voorgevel van de Molenpoort 1-3. Gemaakt door: Klement Rentmeesters (2021)

Foto 19 De familie Nies voor hun woning aan de Molenpoort 1-3. Afkomstig uit het archief
van de gemeente Weert, (z.j., ca. 1940)

2.8 Oostenrijkse woning – Molenveldstraat 3
Oostenrijkse woning uit 1948.
Adres: Molenveldstraat 3, 6001HG Weert
Gemeente
Weert

Sectie
R

Nummer
1754

Achtergrond
De prefabwoningen werden gebouwd voor gemeentelijke ambtenaren en officieren van de in Weert
gelegen ‘Van Hornekazerne’. Deze woningen werden door het Ministerie van Wederopbouw als
bouwpakket uit Oostenrijk geïmporteerd en gefinancierd met behulp van de Oostenrijkse
‘Nachkriegshilfe’. Aanvankelijk waren de woningen bedoeld als tijdelijk onderkomen.
De woning aan de Molenveldstraat 3 maakt onderdeel uit van een van een vijftal Oostenrijkse
woningen aan de Molenveldstraat te Weert. De woningen zijn elk vrijstaand gelegen, gebouwd op een
ruime kavel en terugliggend ten opzichte van de belendingen.

Beschrijving
De woning Molenveldstraat 3 is opgebouwd vanuit een rechthoekige plattegrond met een uitbouw in
oostelijke- en westelijke richting, bestaande uit één bouwlaag met zadeldak evenwijdig aan de weg. In
oostelijke richting een bestaande uitbouw die is uitgebreid in de jaren ‘70. Tegen het hoofdvolume
aan de westelijke zijde is een tweede lager bouwvolume gelegen. Deze behoort tot het
oorspronkelijke grondplan. Deze zijaanbouw (de berging) heeft een rechthoekig grondplan onder een
zadeldak, dat aansluit op het zadeldak van de hoofdbouw.
Beide daken zijn gedekt met Tuiles du Nord-pannen en voorzien van een zinken mastgoot. Ten oosten
van de nok bevindt op het hoofdbouwvolume een gemetselde schoorsteen.
De gevels zijn opgetrokken in een bruin geschilderde, verticaal geplaatste gevelbeplanking
(rabatdelen), geplaatst op een gemetselde plint. De woning heeft een betonnen fundering. De
kozijnen zijn alle geschilderd in een zachtgele kleur en vormen een sterk contrast met de donkere
gevelbekleding. De asymmetrische gevel is opgebouwd uit de topgevel van het hoofdbouwvolume
met in het midden de voordeur. De voordeur is geplaatst onder een klein afhellend dakvlak gedekt
met Tuiles du Nord-pannen. De ingang heeft een gemetselde optrede. Het kozijn van de voordeur is
geschilderd in een combinatie van zachtgeel en rood en beschikt over een eenvoudig glas-in-lood
venster. Links van de voordeur twee kleine klapramen, met eenvoudig glas-in-lood venster. Onder de
topgevel twee vensteropeningen die strak tegen elkaar zijn geplaatst met houten draairamen. De
westelijke aanbouw beschikt over twee openslaande deuren. De oostelijke aanbouw is gesloten aan
de voorzijde. Omwille van de uitbreiding van deze oostelijke aanbouw wordt dit gedeelte van het
bouwvolume uitgesloten van bescherming. De achtergevel bestaat uit twee vensteropeningen onder
de topgevel, identiek aan de vensters in de voorgevel en twee openslaande tuindeuren. De houten
terrasoverkapping is van recente datum.
Interieur
Het interieur en de indeling zijn grotendeels origineel bewaard gebleven. Onderdelen die hiertoe
behoren zijn het houten balkjesplafond, houten paneeldeuren en de wasbak op de eerste verdieping
aan de voorzijde van de woning. De keuken en de badkamer zijn van recentere datum en behoren
niet tot de beschermde onderdelen.

Waardering
Het object is van belang wegens architectonische en cultuurhistorische waarde. Het object is van
belang vanwege de grotendeels architectonische gaafheid van het exterieur en gedeeltelijk het
interieur. Het object is van architectonisch en cultuurhistorisch belang als een plaatselijke uiting van
een (landelijke) architectuurstroming en bouwtechniek. Het object is beeldbepalend c.q. markant voor
de omgeving. Het object is van algemeen belang vanwege de bouwhistorische zeldzaamheid in relatie
tot de gaafheid van het object en vanwege de betekenis voor de plaatselijke geschiedenis van een
sociaal economische ontwikkeling.

Foto 20 Voorgevel van de Oostenrijkse woning aan de Molenveldstraat 3. Gemaakt door: Klement Rentmeesters

Foto 21 Het interieur ter plaatse van de hal, Oostenrijkse woning aan de Molenveldstraat 3. Gemaakt
door: Klement Rentmeesters (2021)

Foto 22 Het interieur ter plaatse van de slaapkamer grenzend aan de voorgevel, Molenveldstraat 3. Gemaakt
door: Klement Rentmeesters (2021)

2.9 Tungeler Dorpsstraat 69
Woonhuis met jugendstil- en neorenaissance-details uit 1911.
Adres: Tungeler Dorpsstraat 69, 6005RH Weert
Gemeente
Weert

Sectie
AC

Nummer
684

Inleiding
In 1911 werd er gestart met de bouw van een woonhuis aan de Tungeler Dorpsstraat 69. In 1913
werd de woning opgeleverd door een onbekende architect in een eclectische vormgeving;
Verschillende stijlmotieven zijn verenigd zoals elementen uit de Jugendstil, voor de Neo-renaissance
kenmerkende siermetselwerk en gevelbanden, en voor de Chaletstijl kenmerkende houten beklede
topgevel. Het pand ligt vrijstaand op het perceel, aan de doorgaande weg, de Tungeler Dorpsstraat,
gescheiden door een voortuin met hekwerk.
Aan de achterzijde van het pand, gescheiden door een serre en binnenplaats een bijgebouw van
gelijke breedte als het hoofdgebouw. Aan de noordkant van de woning een diepe tuin.

Beschrijving
Tweelaags pand opgetrokken in een rood-paarse baksteen in een kruisverband onder een
samengesteld zadeldak dat haaks op elkaar staat. De hoofdvorm van de grondslag is L-vormig. Met
aan de achterzijde van het pand een oorspronkelijk vrijstaand eenlaags bijgebouw gedekt onder een

zadeldak. Verbonden door een buiten deze bescherming vallende overkapping (serre) en muurdeel
dat haaks staat op het hoofdgebouw.
De asymmetrische voorgevel, gelegen op het zuiden, bestaat uit een tweetal raamkozijnen, rechts
daarvan een ingangspartij en in het naar voren komende risaliet twee gelijke raamkozijnen van
hetzelfde type als de linker twee. De voorgevel is gedecoreerd met horizontale (dubbele) banden van
bakstenen met een roomwitte kleur, in terracotta kleurige bakstenen worden de zijflanken van de
vensters benadrukt. Onder elk venster een trommelvlak met siermetselwerk met ruitpatroon; in vier
verschillende kleurcombinaties afgewisseld in bakstenen in een roomwitte kleur, olijfgroen, terracotta
en roodpaarse steen. Boven het kozijn een segmentboogvormige rollaag in terracottakleurige
baksteen en in roomwitte baksteen uitgevoerde sluitsteen en omlijsting van de rollaag. T-vensters
met bovenlicht waarvan de onderzijde is uitgevoerd met 7-tal kleine ruiten met oranjekleurig glas. De
onderzijde van de raamvleugel heeft drie kleine ruiten met oranjekleurig glas.
Boven de vensters een horizontale band van roomwitte baksteen. Rechts van twee vensters de
ingangspartij, drieledig onder een segmentboog, bestaand uit zijlichten, bovenlichten en in een
houten voordeur met dubbel verticale vensters. De voordeur behoort tot een latere bouwfase van
een onbekende datum. De verticaliteit van de houten klossen waarop de goot met geprofileerde
gootlijst rust wordt geaccentueerd door uitkragend metselwerk. Het linkerdeel van de gevel wordt
afgesloten door een met muldenpannen belegd zadeldak. In het dakvlak twee dakkapellen met
dubbele raamvleugels. Dakconstructie en dakkapellen zijn vernieuwd rond 2000. De originele
dakpannen zijn behouden. Het rechterdeel van de gevel beslaat twee vensters van het eerder
omschreven type. Onder het ingestoken zadeldak een hoefijzerboog met venster, bestaande uit
roede verdeelde zijlichten, bovenlichten en naar binnen draaiende raamvleugels. Onder de topgevel
zijn van recente datum een uitkragende balk en gevelmakelaar met verticaal geplaatst strokenhout
met kraal.
De rechtergevel is bijna geheel gesloten. Op de tweede bouwlaag een klein eenvoudig venster.
Tandlijst onder een bakgoot met geprofileerde lijst. Twee opgemetselde schoorstenen in het hellende
dakvlak. Zicht op het achterliggende bijgebouw. De achtergevel bestaat uit twee deuren met dubbele
open draaiende delen. Onder de topgevel een hoog venster met roedeverdeling. In een naar voren
komende aanbouw een lage deur en klein venster. Rechts een opgeklampte houten deur met
bovenlicht en een groot vrijstaand venster. De linkerzijgevel bestaat uit een relatief gesloten gevel met
een roede verdeeld venster ter hoogte van de tweede bouwlaag. Tussen het hoofdgebouw en
bijgebouw een afhellend muurdeel met roede verdeeld venster.
Ter afscheiding van de weg en het perceel staat een hekwerk bestaande uit halfhoge gemetselde
zuilen, met piramidevormige afdekplaten. Een smeedijzeren hekwerk met zweepslagbeëindiging is
geplaatst tussen de zuilen.
Het bijgebouw, parallel aan het hoofdgebouw en van gelijke breedte heeft een gecementeerde gevel,
met eenvoudige houten raam- en deurkozijnen en een vlakke tandlijst onder de dakaanzet. Het
bijgebouw heeft een met muldenpannen gedekt zadeldak.
Interieur
Enkele interieuronderdelen zijn bewaard gebleven. De historische indeling op de begane grond is
grotendeels behouden. Het deels onderkelderde woonhuis bestaat uit een begane grond en
zolderverdieping. Op de begane grond bevindt zich in het midden een gang met bordestrap. De
kelder heeft betonnen troggewelven met stalen profielen. Volgens de overlevering zijn deze profielen

afkomstig van de trambaan tussen Weert en Stramproy. Rechts van de gang is de woonkamer
bestaande uit een voor- en achterkamer met een originele parketvloer. In de voorkamer een
authentieke nero Marquina schouw. De achterkamer grenst aan de binnenplaats. Zowel op de
begane grond als op de verdieping een aantal originele paneeldeuren. Achter de hal en trap een
kleine aanbouw met gang en toilet. Links van de hal een werkkamer met toegangsdeur naar de
keuken. Achter de keuken een serre, deze is uitgesloten van deze bescherming.

Waardering
Het woonhuis is van algemeen belang vanwege de architectonische waarde, als voorbeeld van een
woonhuis uit het begin van de 20ste eeuw, met hoogwaardig esthetische kwaliteiten, zoals detaillering
en materiaalgebruik. Het object heeft een ensemblewaarde vanwege de beeldbepalend functie c.q.
markante verschijning aan de Tungeler Dorpsstraat. Het woonhuis is tenslotte van algemeen belang
wegens grote mate van architectonische gaafheid van het exterieur en van redelijke mate van het
interieur. Het woonhuis is van algemeen belang vanwege een regionale architectonische
zeldzaamheid.

Foto 23 De voorgevel van de Tungeler Dorpsstraat 69, gezien richting het noorden. Gemaakt door: Klement
Rentmeesters (2021)

Foto 24 De achtergevel van het bijgebouw, gezien richting het zuiden. Gemaakt door: Klement Rentmeesters (2021)

Foto 25 De zwart marmeren schouw in de voorkamer van de woning aan de Tungeler Dorpsstraat 69.
Gemaakt door: Klement Rentmeesters (2021)

2.10 Wilhelminasingel 12
Adres: Wilhelminasingel 12, 6001GT Weert
Gemeente
Weert

Sectie
O

Nummer
2511

Historische achtergrond
Voormalige huishoudschool Hoogh Weert. Huidig onderkomen voor het Regionaal Instituut Cultuuren Kunsteducatie (RICK), gebouwd in 1928. Het object is gelegen aan de Wilhelminasingel 12 in de
nabijheid van het Ursulinenklooster en maakte daar onderdeel van uit. Het object vormt een
architectonische samenhang met de voormalige bewaarschool en patronaatszaal Wilhelminasingel
10, beide naar ontwerp van architect M. Bauwens.

Beschrijving
De voormalige R.K. Huishoudschool dateert uit 1928 naar ontwerp van architect M. Bauwens met
uitbreiding naar de hand J.H.J. Everaers uit 1948. Het schoolgebouw, dat stijlinvloeden vertoont van
de zakelijk expressionisme, bevindt zich aan de Wilhelminasingel.
Het voormalige schoolgebouw is opgetrokken uit een nagenoeg rechthoekig grondplan, waarbij het
gedeelte grenzend aan de Wilhelminasingel dateert uit 1928 en de uitbreiding aan de achterzijde uit
1948. Centraal gelegen in het grondplan ligt het trappenhuis. De voorzijde van het gebouw bestaat uit
een souterrain, drie bouwlagen en een zolderverdieping. De noordelijke achterbouw heeft eenzelfde
opbouw. De zuidelijke achterbouw beschikt over vier bouwlagen en een zolderverdieping.

De voorgevel is symmetrisch. Centraal in de gemetselde voorgevel ligt de verdiepte ingangspartij met
afgeronde hoeken in baksteen met groene tint. De dubbele houten voordeur met vensters is gelegen
in het verdiepte vlak. Boven de ingang een houten kader met verticale banen met vensters en
rabatdelen. Op de twee bovenliggende verdiepingen een drietal drieledige vensters, waarvan het
onderste deel bestaat uit een valraam. De vensters in de gehele gevel zijn oorspronkelijk uitgevoerd
in staal en hout en gedeeltelijk vervangen door kunststof varianten. Het middenrisaliet is verhoogd
uitgevoerd en steek uit boven de overhellende dakvlakken en gootlijsten aan weerszijden. De linkeren rechtervleugel zijn gespiegeld uitgevoerd. Op de eerste en twee verdieping een drietal ramen met
horizontale geleding. Onder overhellende gootlijst een viertal ramen met kalf. De noordgevel is
opgebouwd uit twee bouwvolumes. Elk volume is voorzien van gemetselde gevels met vensters onder
een eenvoudige overhellende gootlijst.
Tussen de twee volumes zorgt een smal, hoog opgetrokken bouwdeel van drie bouwlagen voor de
verbinding; voorzien van een zijingang te betreden via een halfhoge trap met bordes. Dit bouwdeel
ligt verdiept ten opzichte van de zeugvleugels en wordt afgesloten door een lijst. Op het hoekpunt van
het bouwvolume aan de voorzijde een uitkragende schoorsteen, lopend vanaf het maaiveld tot ruim
boven de gootlijst.
De achtergevel bestaat uit twee hoofdvolumes aan weerszijden onder een schilddak. De daken zijn
elk voorzien van rode verbeterde Hollandse pannen en een tweetal dakkapellen. In de achtergevel
zijn vensters opgenomen met een horizontale en verticale geleding. Bij het zuidelijke bouwvolume
loopt een waterlijst door over twee naast elkaar geplaatste vensters.
Het smalle middenrisaliet is voorzien van een horizontaal en verticaal geleed venster dat over de
verdiepingen reikt. Het venster is voorzien van glas-in-lood in een kunststof profiel. Op de begane
grond een achteringang onder een plat dak. Achter het venster bevindt zich het trappenhuis met lift,
dat is gerealiseerd sinds de komst van het RICK.
De zuidgevel bestaat uit twee bouwvolumes, in westelijke richting het bouwvolume dat bestaat uit de
voorgevel en in oostelijke gevel het bouwvolume met de achtergevel. In de gemetselde gevel zijn
diverse vensters opgenomen met een horizontale geleding, geplaatst onder een gootlijst. De volumes
worden verbonden door een hoog opgetrokken bouwdeel van vier bouwlagen. De hoger gelegen
verdiepingen zijn voorzien van een balkon met borstwering, verbonden door een stalen noodtrap.
Een halfhoge betonnen trap en zijingang verlenen toegang tot het gebouw. Een zijvleugel van drie
bouwlagen onder een plat dak verbindt het pand Wilhelminasingel 12 met Wilhelminasingel 10. Deze
zijvleugel behoort tot het perceel van Wilhelminasingel 10.
De indeling van de plattegrond en het interieur zijn grotendeels gewijzigd sinds de komst van RICK.
Tot de beschermenswaardige onderdelen behoren het voorportaal en het achterliggende
trappenhuis. De entree en het trappenhuis zijn voorzien van keramische vloertegels in een beige en
blauwe kleur. Geglazuurde tegels vormen een lambrisering in de entree en het gedeeltelijk in het
trappenhuis. De trap is opgebouwd uit natuursteen, met roodkleurige trede en geelkleurige optrede
en een smeedijzeren borstwering.

Waardering
Het Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie (RICK), de Voormalige R.K. Huishoudschool (later:
Hoogh Weert) uit 1928 en 1948 is van algemeen belang vanwege de cultuur- en
architectuurhistorische en typologische waarde als voorbeeld van een grotendeels symmetrisch

opgezet onderwijsgebouw onder stijlinvloed van het zakelijk expressionisme. Het exterieur van het
gebouw is grotendeels goed bewaard gebleven en het interieur in beperkt mate. Het object is van
stedenbouwkundige waarde als beeldbepalende bebouwing aan de Wilhelminasingel te Weert. Het
gebouw neemt samen met het naastgelegen gebouw Wilhelminasingel 10 een prominente rol in het
straatbeeld en vormt samen een historisch gegroeid ensemble. Tevens als representant van het
voorheen rijke kloosterleven van Weert.

Foto 26 De voorgevel van de Wilhelminasingel 12, gezien richting het oosten. Gemaakt door: Klement Rentmeesters
(2021)

Foto 27 De zuidelijke gevel van Wilhelminasingel 12 en de zijvleugel die behoort tot de Wilhelminasingel 10.
Gemaakt door: Klement Rentmeesters (2021)

Foto 28 Het trappenhuis, Wilhelminasingel 12. Gemaakt door: Klement Rentmeesters (2021)

Foto 29 Bouwtekening van de Wilhelminasingel 12. Gemaakt door: M. Bauwens (1925)

Foto 30 Bouwtekening voor de uitbreiding van de R.K. Huishoudschool, Wilhelminasingel 12. Gemaakt door: J.H.J.
Everaers (1948)

2.11 Scheepsbouwkade 17
Woonhuis Scheepsbouwkade 17, gebouwd tussen 1885 en 1905.
Adres complex: Scheepsbouwkade 17, 6001AD Weert
Gemeente
Weert

Sectie
T

Nummer
2234

Historische achtergrond
De woning Scheepsbouwkade 17 te Weert is tot 1986 eigendom geweest van N.V. Weerter
Scheepsbouw Maatschappij bij de Zuid-Willemsvaart.

Beschrijving
Het woonhuis is gelegen op een diep perceel. De voorgevel is gespiegeld uitgevoerd ten opzichte van
de voorgevel van het aangrenzende pand Scheepsbouwkade nr. 16. De twee woningen zijn gedekt
onder één dak belegd met muldenpannen.
Het huis is gedeeltelijk onderkelderd, heeft twee verdiepingen en een zolderverdieping, die door een
zadeldak is overdekt. De woning is opgetrokken in een paarsrode baksteen in een staand

metselverband. De plint van de voorgevel is gecementeerd. Centraal in de gevel een
segmentboogvormig venster met roedeverdeling onder een segmentboogvormige rollaag, en twee
gevelankers. Onder de geveltandlijst een vrijwel identiek venster, maar dan van een kleiner formaat
onder een segmentboogvormige rollaag. Links en rechts van de gevelopeningen een verticale band
van naar voren springend metselwerk. Rechts in de gevel een opgeklampte houten voordeur met
bovenlicht met een verticale roede. Boven de voordeur een derde venster, vrijwel identiek als het
eerder omschreven type, maar dan in het kleinste formaat. In het voorste dakvlak twee veluxdakramen en in het midden van de noklijn een opgemetselde schoorsteen.
Interieur
De achtergevel is gewijzigd door de uitbouw van de keuken en de in 1998 aangebouwde tuinkamer.
Via de voordeur wordt de hal bereikt. De wc in de hal hoort niet tot de oorspronkelijke opzet. De hal
biedt toegang tot de voorkamer. De voor- en achterkamer worden gescheiden door een gemetselde
en deels gepleisterde schouwpartij. Balklagen en vloerdelen zijn in het zicht gelaten, geschilderd in
een roomwitte kleur. In de achterkamer een wandpartij met achterliggend trappenhuis. Via twee
deuren in de wandpartij wordt de trap naar de eerste verdieping en naar de kelder bereikt. De wand
is opgebouwd uit verticaal geplaatste planken met kraal, geschilderd in een roomwitte kleur. De
kelder is voorzien van troggewelven en stalen I-profielen.
Vanuit de achterkamer wordt de keuken bereikt. Een aantal bewaard gebleven Portugese
cementtegels zijn herlegd in de achterkamer, geplaatst als een ‘tapijt’ tussen parketdelen. Het parket
is van een recentere datum. De vloer in de keuken bestaat uit grotendeels originele terracotta tegels.
De achterkamer die bereikt wordt vanuit de keuken valt buiten deze bescherming. Tot de
bescherming behoort wel de aanbouw tegen de zuidelijke gevel grenzend aan de keuken. Kleine
aanbouw opgetrokken in een rode baksteen gedekt onder een plat dak.
De indeling op de eerste verdieping is grotendeels behouden gebleven. Grenzend aan de voorgevel
een tweetal slaapkamers en aan de achterzijde een derde. Boven de keuken is een badkamer
gerealiseerd. Deze behoort niet tot de oorspronkelijke opzet.
De vrijstaande tuinschuur is uitgesloten van bescherming.

Waardering
Het woonhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische- en ensemblewaarde vanwege
de samenhang met de aanleg en bebouwing bij N.V. Weerter Scheepsbouw Maatschappij bij de ZuidWillemsvaart.

Foto 31 Voorgevel van de woning Scheepsbouwkade 17. Gemaakt door: Klement Rentmeesters (2021)

Foto 32 De zijwand met deur die toegang biedt tot de trap naar de kelder. De wand is opgebouwd uit
verticaal geplaatste planken met kraal, geschilderd in een roomwitte kleur. Gemaakt door: Klement
Rentmeesters (2021)

Foto 33 Herlegd tableau van de originele Portugese cementtegels, ter plaatse van de woonkamer. Gemaakt
door: Klement Rentmeesters (2021)

3. Redengevende omschrijving ensemble
Hierna volgt de beschrijving en aanduiding van het ensemble Scheepsbouwkade 16-19. Dit ensemble
biedt de potentie om aangewezen te worden als beschermd stadsgezicht. Volgens het format
‘Redengevende omschrijving op gebieds-/ structuurniveau’ van de gemeente Weert wordt de
waardestellende beschrijving van het ensemble gegeven.

3.1 Ensemble Scheepsbouwkade 16-19
Ensemble, bestaande uit een 4-tal woningen aan de scheepsbouwkade nabij de Scheepswerf.
Adres complex: Scheepsbouwkade 16-19, 6001AD Weert
Deelobjecten
Scheepsbouwkade 16, 6001AD Weert
Scheepsbouwkade 17, 6001AD Weert
Scheepsbouwkade 18, 6001AD Weert
Scheepsbouwkade 19, 6001AD Weert

Gemeente
Weert
Weert
Weert
Weert

Sectie
T
T
T
T

Nummer
2847
2234
2625
2626

Redengevende omschrijving op gebieds-/structuurniveau
1. Beschrijving van de ontstaansgeschiedenis, de rol in en het belang voor de geschiedenis van
Weert, de mate van representatie van de Weerter historie/ groei/ ontwikkeling, weerslag van de
(agrarische) functie, tijdbeeld/bouwstijl, de relatie tot de context en de informatiewaarde;
De woningen Scheepsbouwkade 16-19 te Weert hebben tot aan 1986 als woningen onderdeel
uitgemaakt van de N.V. Weerter Scheepsbouw Maatschappij.
Nadat Willem I in 1815 koning werd van Nederland gaf hij opdracht om in Noord- en Zuid-Nederland
kanalen aan te leggen om de welvaart te bespoedigen. De nijverheid en industrie bloeiden op in het
zuiden, met name rondom Luik, terwijl de noordelijke gewesten vooral handel dreven. Koning Willem
I wilde het vervoer via de waterwegen verbeteren en pleitte voor een verbinding tussen Luik en ’sHertogenbosch. Een eerste aanzet tot de aanleg van een kanaal gaat echter terug tot het begin van de
19de eeuw. In 1803 had Napoleon het plan om een waterweg aan te leggen tussen Antwerpen en de
Rijn. De plannen werden echter maar gedeeltelijk uitgevoerd, met als gevolg dat er sindsdien een
diepe sleuf door het landschap bij Weert liep.
Koning Willem I gaf in 1822 de opdracht om het gedeeltelijke bestande kanaal uit te diepen en een
verbinding aan te liggen tussen Nederweert en ’s-Hertogenbosch, de zogenaamde Zuid-Willemsvaart.
Het kanaal werd geopend in 1826 en besloeg een afstand van 122 kilometer.
Aan de Zuid-Willemsvaart werd op 1 juli 1907 werd de N.V. Weerter Scheepsbouw Maatschappij
opgericht. Het doel van de maatschappij was om ijzeren en houten schepen te vervaardigen en te
herstellen en daarnaast het leveren van bijbehorend materiaal. Het bedrijf was een voortzetting van
de Scheepswerf die in 1887 door J. Driessens en zijn zoon F. Driessens was opgericht. Gedurende de
jaren werden de vrachtschepen steeds groter. Dat leverde een probleem op voor de scheepswerf. De
capaciteit van het kanaal is beperkt en kan aan het eind van de twintigste eeuw nauwelijks nog
voldoen aan de vervoersvraag van de industrie in Weert en daarbuiten. Schippers worden
genoodzaakt om hun schepen op andere locaties te laten bouwen en herstellen.

Tussen 1885 en 1905 werden bij deze Scheepswerf een viertal woningen gebouwd. Deze woningen
zijn gelegen aan de Scheepsbouwkade 16-19 en dienden vermoedelijk als arbeiderswoningen voor de
lieden die werkzaam waren bij de N.V. Weerter Scheepsbouw Maatschappij (WSM). Uit overlevering
blijkt dat de woningen aangesloten waren op het stroomnet van de WSM. Een elektriciteitskabel
leverde stroom van het tranformatorhuis op de werf naar de woningen aan de Scheepsbouwkade 16
tot en met 19. Vermoedelijk waren het (een van) de eerste woningen te Weert die aangesloten waren
op het stroomnetwerk.
In 1986 werden de panden van de WSM verkocht, door de dreiging van de geplande
kanaalverbreding. Dat betekende destijds dat de scheepswerf verplaatst zou moeten worden.
Uiteindelijk werd het kanaal niet verbreed en bleef de scheepswerf bestaan tot 1995. De woningen
aan de Scheepsbouwkade 16-19 werden daardoor gespaard van de ondergang. Op 31 mei 1995 was
de Scheepsbouwmaatschappij genoodzaakt haar deuren te sluiten.

2. Beschrijving van de identiteit, karakteristiek, situering, belevingswaarde, ruimtelijke kwaliteit en
waardering van elementen;
De voorgevels van de viertal woningen liggen parallel aan de Zuid-Willemsvaart aan een laan met
eikenbomen. De woningen zijn typerend voor de tijdsperiode eind 19de eeuw, begin 20ste eeuw. Uit
deze periode resteert de hoofdopzet van de viertal woningen.
De woningen zijn geschakeld en opgetrokken in een paarsrode baksteen en gedekt onder een met
muldenpannen belegd zadeldak. De voorgevels van Scheepsbouwkade 16 en 17 zijn vrijwel identiek,
maar gespiegeld uitgevoerd. Deze twee woningen bestaan uit twee bouwlagen en een
zolderverdieping. De plint is gecementeerd. De woningen bevatten segmentboogvormige vensters
met rollaag en een gemetselde tandlijst onder de dakaanzet. De twee woningen Scheepsbouwkade 18
en 19 bestaan uit één bouwlaag en zolderverdieping en beschikken eveneens over
segmentboogvormige vensters. Het oostelijke deel van de voorgevel van de Scheepsbouwkade 19 ligt
verdiept ten opzichte van de rooilijn.
In 1994 werd de voorgevel van Scheepsbouwkade 18 opnieuw opgetrokken. Ook de indeling van het
pand is destijds volledig vernieuwd. De gemetselde voorgevel is met de oude stenen heropgebouwd.
De afmetingen en indeling van de kozijnen in de gevel werden gehandhaafd. In 1997 is de woning
Scheepsbouwkade 17 volledig intern verbouwd, met behoud van de gevels.

3. Signalering van bijzondere objecten, beeldbepalende en beeldondersteunende panden,
structuren, zichtlijnen, stratenpatroon, rooilijn, inrichting openbaar gebied en groenstructuren;
•
•
•

De Zuid-Willemsvaart (1923-1826) vormt de hoofdstructuur waaraan het ensemble is gelegen;
De scheepswerf, het terrein van de N.V. Weerter Scheepsbouw Maatschappij, is van regionaal
belang en toont de industriële en economische ontwikkelen in Weert in de 20ste eeuw;
Beeldbepalend voor de Scheepsbouwkade zijn de voormalige directiewoningen van de N.V.
Weerter Scheepsbouw Maatschappij. Deze twee woningen zijn gelegen aan de
Scheepsbouwkade 20-22.

4. Waardering van de gaafheid en uniciteit, maar tevens het signaleren van eventuele
beeldverstorende elementen.
De hoofdopzet van de woningen zijn gaaf bewaard gebleven. De woningen nr. 16 t/m 19 zijn aan de
achterzijde uitgebreid. Deze aanbouwen zijn vanaf de Scheepsbouwkade niet zichtbaar. Daarnaast is
de voorgevel van de woning Scheepsbouwkade 19 heropgebouwd. De oorspronkelijke gevelindeling
is daarbij teruggebracht. Aan de achterzijde van de woningen Scheepsbouwkade 17, 18 en 19 grenst
een perceel waarop een zeer dominante en beeldbepalende loods is gebouwd.

5. Foto’s

Foto 34 Voorgevels van de woningen Scheepsbouwkade 16-19. Gemaakt door: Klement Rentmeesters (2021)

Foto 35 Scheepsbouwkade gezien in oostelijke richting, rechts de woning Scheepsbouwkade nr. 19
Gemaakt door: Klement Rentmeesters

Foto 36 Scheepsbouwkade gezien in westelijke richting, rechts de Zuid-Willemsvaart. Gemaakt door: Klement
Rentmeesters (2021)

Foto 37 Heropbouw van de woning Scheepsbouwkade nr. 18. Archief: P.M.J. v.d. Hooft (ca. 1994)

Foto 38 Luchtfoto. Rechtsonder het ensemble Scheepsbouwkade 16-19. Gemaakt door: KLM (1950)

6. Begrenzing (wordt nader vastgelegd in de betreffende bestemmingsplannen)

7. In het gebied aanwezige beschermde monumenten
Scheepsbouwkade 17 is aangewezen als potentieel gemeentelijk monument.

8. Externe rapporten
9. Indicatie archeologische verwachtingswaarde
10. Waardering
Waardering
+ tot +++++
+++
+++++

Criteria
A. Sociale en cultuurhistorische waarde
1. het object/terrein is verbonden met de geschiedkundige herinneringen in de
ruimste zin des woords;
2. het object/terrein vertegenwoordigt een fase in de ontwikkeling van stad,
streek of dorp;
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+
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+
++++
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++++
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++++

++

3. het object/terrein vertegenwoordigt een aspect van de sociale of
economische geschiedenis.
B. Informatiewaarde
Mate waarin het object/terrein door de aanwezigheid in de omgeving alleen al
aanschouwelijk onderwijs geeft en de passant informatie over het verleden
ontvangt.
C. Architectonische en kunsthistorische waarde
1. het object/terrein is een goed voorbeeld van een stijl of bouwtrant of van het
werk van een architect, is gaaf van stijl en detaillering terwijl eventuele latere
wijzigingen het architectonische beeld niet storen;
2. het object/terrein vertegenwoordigt vanuit architectonisch historisch oogpunt
gezien een bouwstijl die kenmerkend is voor een bepaalde periode en geeft
afzonderlijk of samen met andere de historische stedenbouwkundige
ontwikkeling aan;
3. het object/terrein vertegenwoordigt een onvervangbare bouwstijl, techniek of
bouwtype.
D. Planologische en landschappelijke waarde
1. het object/terrein heeft een nauwe relatie met de geomorfologie en de
landschappelijke omgeving;
2. het object/terrein is gelegen in een gebied met oorspronkelijke
perceelsstructuren en patronen van wegen en waterlopen;
3. het object/terrein vormt met bijgebouwen, kleinere artefacten en
erfbeplanting een karakteristiek geheel;
4. het object/terrein is karakteristiek voor stad, streek of dorp.
E. Unieke waarde
Het is van belang of een object een unieke waarde heeft of dat er meerdere
(soortgelijke) objecten in de omgeving van het object staan. Als een object niet
in verband kan worgen gebracht met andere objecten (zoals in D. Situering),
kan het betekenen dat het een unicum is in zijn soort en juist daarom zeer
waardevol.
F. Gaafheid
Vrijwel elk object is aangepast sinds het gebouwd is. Sommige aanpassingen
en veranderingen passen echter niet in de stijl van het object en zijn storend
voor het aanzien ervan. Het omgekeerde is overigens ook mogelijk: een
wijziging kan de waarde van een object verhogen.
G. Bouwkundige staat
De bouwkundige staat van een object speelt een rol bij de beoordeling of een
object in aanmerking komt voor een gemeentelijke monumentenlijst. Daarbij
dient wel een onderscheid te worden gemaakt tussen achterstallig onderhoud
en de fundamentele staat waarin een object verkeert. Uitgangspunt is dat een
restauratie mogelijk met zijn. Tevens kan ook gedacht worden aan
bescherming indien de ruïne als zodanig voldoende waarde bezit om als
gemeentelijk monument te beschermen.
H. Ouderdom
De ouderdom van een object speelt een mindere rol bij de beoordeling van
een object. De gemeente Weert hanteert hiervoor in principe de minimale
leeftijd van 50 jaar, in speciale gevallen zou hiervan afgeweken kunnen
worden.
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