
Jaarverslag 2017 commissie Limburg Erfgoedvereniging Bond Heemschut 

 

De commissie is in 2017 zes keer in vergadering bijeen geweest. De bedreigde monumenten die via het 
Meldpunt Limburg en op andere wijze de commissie bereiken worden ook in deze vergaderingen 
behandeld. De heer drs. Theo Oberndorff, Coördinator Cultureel Erfgoed van het Huis voor de Kunsten 
Limburg, heeft op 13 april 2017 voor de commissie een presentatie gegeven over de Erfgoed en 
Omgevingswet. Prof. Dr. Frans Tonnaer heeft op 14 september 2017 voor de commissie een presentatie 
verzorgd over `De Omgevingswet in aantocht´. 

Algemeen 
In zijn algemeenheid kan worden opgemerkt: 

a. Nu de economische crisis voorbij is lijken de kansen voor de uitvoering van omvangrijke 
hergebruiksplannen voor de vele (gedeeltelijk) afgestoten kloosters en kerken weer wat toe te 
nemen. Zie bijvoorbeeld St Anna te Venray (hieronder). 

b. Bij veel plannen ontbreekt het aan een goede borging van ruimtelijke kwaliteit. Regie door de 
provincie wordt vaak node gemist. 

c. Serieus nemen van burgerinitiatieven door de gemeenten blijft nog steeds een moeizame zaak. 
Gezien de grote rol die de Omgevingswet aan de rol van burgers geeft zal er de komende jaren 
bij flink wat gemeentes een cultuurverandering moeten plaatsvinden. 

 
“Van Erfgoedplatform Limburg naar Coöperatie Erfgoed Limburg U.A.” 
De provincie Limburg besloot in 2016 om het ‘Huis voor de Kunsten Limburg’ om te vormen tot een 
facilitair ondersteunend kenniscentrum op het gebied van onder meer het Limburgs Erfgoed. De 
financiering van de erfgoedkoepels zou weer direct door de provincie bepaald worden. 
Ondertussen hadden, mede op voorspraak van Heemschut Limburg, een aantal bezorgde erfgoedkoepels 
zich vrijblijvend verenigd in het ‘Erfgoedplatform Limburg’ om hun gezamenlijk belang en onderlinge 
uitwisseling, gewaarborgd door het Huis Voor de Kunsten, vorm te geven. 
Hoe en waar een servicepunt gevestigd zou worden zou onderwerp worden van het transitieproces van 
het Huis. In 2017 vroeg de provincie de Groningse bestuurder Ard van der Tuuk als kwartiermaker te 
adviseren inzake de wenselijke toekomst van de erfgoedsector. 
In zijn advies aan Ged. Staten adviseerde de kwartiermaker om een servicepunt in te stellen op basis van 
een coöperatieve samenwerking: de provincie is niet gewend aan het loslaten en het erfgoedveld nog niet 
aan het overnemen van de verantwoordelijkheid voor het erfgoed.  
Op 23 november 2017 kwam een intentieovereenkomst tot stand tussen de provincie, het Huis en 23 
erfgoedkoepels om een coöperatie op te richten volgens Gelders model. Hiermee wordt ook Heemschut 
Limburg ingebed in een sterk samenwerkend gremium om het erfgoed, het ‘Limburgs goud’ voor de 
toekomst veilig te stellen. De formele oprichting wordt begin 2018 verwacht.  
 
(Verkorte versie) 
“Van Erfgoedplatform Limburg naar Coöperatie Erfgoed Limburg U.A.” 
Heemschut-Limburg werkte in 2017 actief mee aan de voorbereiding van de ‘Coöperatie Erfgoed Limburg’ 
naar Gelders voorbeeld. Het provinciaal bestuur wordt dan minder sturend en meer ondersteunend. De 
intentie werd op 23 november 2018 ondertekend door zowel de provincie als door alle erfgoedkoepels. De 
oprichting van de coöperatie wordt in maart 2018 verwacht.  

 



 
 
Foto: Frans Hoebens ondertekent intentie EPL nms Heemschut Limburg in kapel Paterskerk Weert 

 
Eys Pendile 
De Pendile, nabij de barokke St. Agathakerk in Eys, werd eind 20

ste
 eeuw ondanks heftige protesten uit de 

bevolking en ondanks ernstige bezwaren van ons gesloopt. Deze sloop verminkte het oude centrum. Het 
gemeentebestuur liet bij het verlenen van de sloopvergunning het belang van een zorgvuldige en 
passende vormgeving van nieuwbouwplannen vastleggen.  
de uiteindelijke nieuwbouwplannen voldeden naar ons oordeel totaal niet aan de gemeentelijke 
uitgangspunten. Het bijzondere karakter van het centrum van Eys met een van de weinige barokke kerken 
die Nederland rijk is, met de oorspronkelijke bebouwing van Kunradersteen mag niet verder worden 
beschadigd. Er is inmiddels wel enig overleg op gang gekomen, waarschijnlijk valt niet voor de 
gemeenteraadsverkiezingen te verwachten of de gemeente met nieuwe plannen komt. 
. 
 



 
 
Oorspronkelijke Pendile in Eys 

 
Nationaal landschap Zuid-Limburg 
Heemschut is verontrust over de achteruitgang van de kwaliteit van het nationaal landschap (een 
combinatie van cultureel en landschappelijk erfgoed). De decentralisatie van de zorg voor de nationale 
landschappen heeft in Zuid-Limburg ertoe geleid dat te gemakkelijk vergunningen zijn afgegeven voor het 
oprichten van grote bedrijfsloodsen. Wij vinden dat veel meer coördinatie nodig is. Zo zou het nationaal 
landschap meer gebaat zijn bij de realisatie van een of meer agrarische bedrijfsterreinen buiten de grens 
van het landschap waar opslagloodsen kunnen en moeten worden gevestigd. Heemschut is met 
verschillende organisaties in gesprek om tot een gezamenlijke stellingname te komen.  
Daarin is ook plaats voor het recentelijk gelanceerde idee om Zuid-Limburg bij de Unesco als 
werelderfgoed aan te melden 
 
Maaswerken Deltaprogramma 
Verschillende partijen zijn bezig met planontwikkeling voor werken langs de Maas in het kader van het 
Deltaprogramma grote rivieren. Heemschut heeft het provinciaal bestuur gevraagd om meer de ruimtelijke 
kwaliteit bij uitvoering beter te borgen. De provinciale regierol bij de uitvoering wordt soms node gemist.  
 

Dakpannenfabriek De Valk Echt, verval dreigt 
De dakpannen van een gedeelte van de rijksmonumentale fabriekshal, die rond 1900 is opgericht, zijn 
zonder toestemming verwijderd. Hierdoor heeft weer en wind vrij spel gekregen hetgeen nadelig is voor 
de onderhoudstoestand van het gebouw. De fabriekshal is van algemeen belang vanwege 
cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden als essentieel onderdeel van de dakpannenfabriek 
De Valk. Heemschut Limburg heeft haar zorgen kenbaar gemaakt aan gemeente en eigenaar voor een 
verder verval van het monument. 



 
 
De karakteristieke gevelwand fabriekshal. 
Foto: Frits Theeven 
 

Golfbaan rondom Abdij Rolduc, Kerkrade  
Voor de instandhouding en exploitatie van de Abdij is zo rond de jaren 2008/09

de
 idee ontstaan bij het 

abdijcomplex, in combinatie met een zogenoemd Eurode Park met religieuze thema’s, een golfbaan te 
stichten. Dit is als gevolg van de crisis blijven liggen. Totdat in 2016/17 de golfbaanplannen, zonder 
Eurode Park, weer uit de kast werden gehaald. 
Het Bisschoppelijk Centrum was en is op zoek naar vermeerdering van de inkomsten om een van de 
grootste en oudste historische abdijcomplexen – gesticht in 1106 - te kunnen onderhouden. Nu al zijn in 
het complex verschillende functies gehuisvest zoals een hotel/restaurant, conferentieoord, particuliere 
woningen, kantoor en praktijkruimtes en tot 2011 een middelbare school. Daarnaast bestaat er een door 
Bisschop Gijsen gesticht Groot Seminarie. 
De commissie Limburg heeft naast andere organisaties en particulieren, in 2016 op de in het Voorontwerp 
Bestemmingsplan Buitengebied en vervolgens in het Bestemmingsplan Buitengebied zienswijzen 
ingediend.  
Eind december 2017 heeft het gemeentebestuur het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld waarin de 
golfbaan is geschrapt. 



 



Figuur Golfbaan Rolduc 

Venray Sint Anna Park 
Dit park ligt aan de Noordsingel en de start van de bouw was in 1906. De zusters van Liefde van Jezus en 
Maria bewoonden als religieuzen het klooster van 1908 -1991. 
 
In 1803 werd in Lovendegem (B) de congregatie Zusters van Liefde gesticht om armoede, ziekte en 
onwetendheid te bestrijden. De zusters bouwden vanuit Gent einde negentiende eeuw in Melle de 
inrichting Caritas in een revolutionair paviljoensysteem. 
 
Het Provinciaal Bestuur van Nederlands Limburg vroeg in 1906, na instemming van de congregatie van 
de Zusters van Liefde, om in Venray een gesticht te bouwen voor vrouwelijke patiënten. Op een tweede 
locatie aan de Stationsweg werd dergelijke inrichting voor mannen voorbereid. 
Voor het gesticht voor vrouwelijke patiënten werd ten noorden van Venray een stuifduinengebied van ruim 
45 hectaren aangekocht. De architect van het instituut in Melle, Jos Haché, ontwierp het centrale 
zusterhuis Sint Theresia en in de vrijgemaakte open ruimten twaalf grote verpleeghuizen. 
Daarnaast zorgde hij langs de oprijlaan voor vier vrijstaande villa`s voor de geneesheren. In 1976 werd 
het instituut samengevoegd met Sint Servatius onder de naam Psychiatrisch Centrum Venray. Tezamen 
hadden de twee centra een capaciteit van 1850 bedden. 
 
In 1991 vertrokken de laatste zusters naar hun nieuwe moederhuis in Eindhoven. Daarna viel Sint Anna 
onder het Vincent van Gogh Instituut dat de zorg voor de psychiatrische patiënten geleidelijk verplaatste 
naar het zorgcomplex Servaashof. Thans wordt het beheer uitgevoerd door de GGZ-groep Noord en 
Midden Limburg. 
 
Jarenlang stond het prachtige Sint Anna Park met haar vele Rijksmonumenten gedeeltelijk leeg. De 
prachtige beuken en lindelanen, het stuifduinengebied, de bossen en paden vormden een geliefd 
wandelgebied. Echter door de leegstand hadden de gebouwen, ondanks het noodzakelijk uitgevoerde 
onderhoud, te lijden. Diverse pogingen om dit prachtige complex te verkopen en een nieuwe bestemming 
te geven faalden. Totdat de Renschdael Groep uit Horst een ambitieus plan presenteerde waarin 
opgenomen een stedenbouwkundige en een landschapsvisie. Hierdoor wordt het conserveren van het 
prachtige monumentale park veiliggesteld. De rijksmonumenten worden omzichtig gerestaureerd en 
krijgen een nieuwe bestemming. Verder is er ruimte voor nieuwbouw in clusters en op kleine schaal 
zonder afbreuk te doen aan de monumentale bomen die de lanen omzomen en zonder te detoneren ten 
opzichtige van de rijksmonumenten. 
 
De Commissie Limburg van Heemschut heeft een kleine rol gespeeld in de totstandkoming van deze 
nieuwe ontwikkeling maar vraagt aandacht voor dit ambitieuze plan omdat het wil benadrukken dat met 
behoud van de structuur van een meer dan een eeuw oud park waarin Rijksmonumenten hun plaats 
hebben nieuwe bestemmingen mogelijk zijn. 
 
De geschiedenis van het Sint Anna Instituut zijn mede ontleend aan het Kloosterboek van de auteur Frans 
Hoebens. 



 



 



  

 

 


