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Het einde van het jaar komt in zicht en 
een nieuw jaar dient zich aan. Uw pand 
heeft al vele jaarwisselingen meege-
maakt en een monumentale leeftijd 
bereikt. Maar een gebouw hoeft geen 
100 jaar plus op te teller te hebben om 
een monument te zijn; in deze nieuws-
brief van Monumentenwacht Limburg 
leest u er meer over.

Monumentenwacht Limburg mag zich 
dan ontfermen over bouwwerken op 
leeftijd, zelf is de organisatie allerminst 
bejaard. Het vakmanschap van onze 
monumentenwachters - het fundament 
waarop wij bouwen - is helemaal up-
to-date. ‘Vakwerk voor monumenten’ 
staat bovenaan ons briefpapier naast 
het nieuwe logo; en dat is precies waar 
wij als monumentenorganisatie voor 
staan.

Het afgelopen jaar was voor de organi-
satie een bedrijvig jaar. Ons huishoud-
boekje vroeg dringend om wijzigingen 
in de bedrijfsvoering. 
En af en toe is het ook goed om, juist 
met het oog op de toekomst, even stil te 
staan en achteruit te kijken. 
Dat hebben we gedaan. En de uitkomst 
is een nieuw, breder dienstenpakket 
waarmee we erop inzetten om onze 
leden maximaal te ondersteunen bij alle 

zaken, vragen, zorgen en besognes die 
hun monument betreffen. Onze monu-
mentenwachters staan dagelijks klaar 
om u te begeleiden bij alle fasen en alle 
aspecten van bouwkundige ingrepen 
aan uw monument.

Onze organisatie is verhuisd naar de 
tweede monumentenstad van Neder-
land en houdt kantoor in een monu-
mentaal pand aan de Boschstraat, in 
1863 gebouwd door een van de Regouts. 
Het pand staat recht tegenover de 
Penitentenpoort, die vroeger naar de 
Ceramique-fabrieken leidde en die nu 
de poort is naar een wervelend stads-
deel dat als een Sphinx uit de industri-
ele as en scherven is herrezen. In deze 
nieuwsbrief leest u meer over het woon-
huis van Pierre Regout en hoe Monu-
mentenwacht samen met de gemeente 
Maastricht werkt aan de toekomst van 
haar militair en industrieel erfgoed. 
Kom gerust in 2021 eens op bezoek in 
het pand van de oude Regout; wij leiden 
u graag rond en staan u steeds terzijde 
bij het verwerkelijken van een mooie, 
authentieke toekomst voor uw 
monumentaal huis.

Drs. Armand Opreij
Directeur Monumentenwacht Limburg

Zoals de tweestaartige leeuw in het 
provinciewapen waakt over Limburg, 
zo waakt Monumentenwacht over het 
Limburgs monumentaal erfgoed: dat is de 
gedachte die wordt verbeeld in het nieuwe 
logo van onze organisatie. En onze rode 
Limburgse Leeuw houdt een schildje in zijn 
klauwen: van oudsher het merkteken van 
een monument.

vakwerk voor monumenten

Wilt u 

deze nieuwsbrief 

voortaan ook digitaal 

ontvangen? Laat uw 

(achter)naam 

dan achter op: 

info@monumentenwachtlimburg.nl

monumenten
wacht l imburg

waken als een 
leeuw over het 
limburgs erfgoed

nieuwsbrief  

de limburgse vlag met dubbelstaartige leeuw

monumentenwacht limburg leeuw met schild 



Sinds de laatste Open Monumentendag 
van september 2020 is het kantoor van 
Monumentenwacht Limburg gehuisvest 
op de tweede verdieping van het prachtige 
monumentale herenhuis aan de Boschstraat 
45 te Maastricht. Dit opvallende rijksmo-
nument met een fraai geornamenteerde, 
kleurrijke gevel is het voormalige woonhuis 
van Pierre (Petrus II) Regout (1828-1897), 
oudste zoon van Petrus Laurentius Regout 
(1801-1878), de oprichter van de glas-, kris-
tal- en aardewerkfabrieken Petrus Regout & 
Co. Het herenhuis ligt schuin tegenover de 
Penitentenpoort, van oudsher de toegang 
tot de fabrieken van Petrus Regout.

Het woonhuis van Pierre Regout en zijn 
vrouw Amélie Polis werd in 1863 gebouwd, 
vermoedelijk naar een ontwerp van de huis-
architect van de familie Regout, Wilhelm 
Wickop uit Aken. Een gave tekening uit het 
archief van het RHCL toont een gevelont-

door Stichting Restauratie Atelier Limburg een 
volledige metamorfose ondergaan, waardoor 
de architectuur van de gevel beter afleesbaar 
is geworden: de vensteromkaderingen zijn in 
hardsteenkleur afgewerkt en de gepleisterde 
bossering op de begane grond en de pleister-
lagen op de verdiepingen in okergeel.

Voor een erfgoedorganisatie als Monumenten-
wacht Limburg is dit inspirerende, historische 
huis in de tweede monumentenstad van 
Nederland natuurlijk een mooi visitekaartje. 
En ons nieuwe kantoor is ook een beetje van u, 
als lid van Monumentenwacht Limburg. 

U bent er dan ook van harte welkom. Hebt u 
vragen over een van onze producten of wilt 
u weten wat wij voor uw monument kunnen 
betekenen? Maak dan eens een afspraak met 
een van onze medewerkers in Maastricht. Wij 
laten u dan graag, en met trots, het voormalige 
woonhuis van Pierre Regout zien.

De staande rode leeuw werd gevoerd door 
de hertogen van Limburg aan de Vesdre. De 
leeuw van Monumentenwacht Limburg is 
gebaseerd op de oudst bekende afbeelding 
van dit wapen, in een wapenboek uit 1405.

De dubbele staart van de leeuw dateert 
uit 1221. In dat jaar volgde Walram III, die 
door zijn huwelijk al graaf van Luxemburg 
was, zijn vader op als hertog van het oude, 
luisterrijke Karolingische koninkrijk Neder-
Lotharingen - het noordelijk deel van het 

Middenrijk van Karel de Grote. Walram ver-
wierf hiermee een dubbele hertogenkroon, 
die gesymboliseerd werd in de dubbele 
staart.
Na de slag bij Woeringen in 1288 viel het 
hertogdom Limburg toe aan de hertogen 
van Brabant in Brussel. Toch deed Willem I 
in 1815, na zijn kroning tot soevereine vorst 
van de Nederlanden, de naam ‘Limburg’ 
herleven door de provincie met hoofdstad 
Maastricht de naam van dit aloude hertog-
dom te geven.

het wapenschild 
van de hertog 
van limburg zoals 
verbeeld in het 
wapenboek van de 
hertog van gelre 
(1405)

het nieuwe thuis van monumentenwacht limburg
boschstraat 45 in maastricht

2

in
fo

@
m

o
n

u
m

en
ten

w
ach

tlim
b

u
rg.n

l | w
w

w
.m

o
n

u
m

en
ten

w
ach

tlim
b

u
rg.n

l

werp voor het fraaie herenhuis, dat bestaat 
uit drie woonlagen, een kelder en een zolder. 
De gevel is een eclectisch geornamenteerde 
lijstgevel; hij is verdeeld in drie traveeën, of 
vensterassen, en heeft op de begane grond 
een in pleisterwerk uitgevoerde bossering. 

Opvallend zijn de gepleisterde vensterom-
kaderingen en het balkon. De omkaderingen 
op de eerste verdieping - met de zuiltjes 
langs de onderkant - hebben een renais-
sance uiterlijk. Op de tweede verdieping 
is een Romaanse stijl te herkennen, met 
Rijnlandse invloeden. Op de begane grond is 
de gevel lichter afgewerkt. De gepleisterde 
vensteromkaderingen en bosseringen op 
straatniveau waren waarschijnlijk bedoeld 
als imitaties van hardsteen. 

Automatisch gegenereerde beschrijving
De tot voor kort nog geheel wit gepleisterde 
en geschilderde gevel heeft na kleuronderzoek 

in 1962 huidige toestandboschstraat 45, in 1865



Als u in 2015 een aanvraag voor de Subsi-
dieregeling Instandhouding Monumenten 
(SIM) heeft gedaan, dan is 2021 het laatste 
jaar van het zesjarig onderhoudsplan van uw 
rijksmonument. Hopelijk verloopt de uitvoe-
ring van het onderhoudsplan voorspoedig en 
kunt u het komend jaar naar tevredenheid 
afronden. Maar het is wel zaak om nu een 
nieuw onderhoudsplan voor te bereiden, 
want de subsidieaanvraag moet vóór 1 april 
2021 zijn ingediend.

Voor de periode 2022 t/m 2027 kunt u op-
nieuw gebruik maken van de SIM regeling 
van de Rijksdienst; deze voorziet in een 
vergoeding van 60% van de subsidiabele 
kosten. Rijksmonumenten bestemd voor 
de openbare eredienst, molens en groene 

Het is weer die tijd van het jaar: de bomen 
hebben kwistig met bladeren gestrooid. 
Voor u als eigenaar van een gebouw het sei-
zoen om alert te zijn op mogelijke verstop-
pingen van de goten. Door in deze weken 
extra aandacht te geven aan de waterafvoer 
van uw daken kunt u lekkages en de nare 
gevolgen daarvan voorkomen.
Verwijder het afgevallen blad niet alleen uit 
de mast- of bakgoten aan de onderzijde van 
het dak, maar reinig ook de kil- en zaling-
goten en de verholen goten. Wanneer de 
daken en goten moeilijk bereikbaar zijn en 
u het lastig vindt om zelf de vervuiling te 
verwijderen kunt u natuurlijk de hulp van 
Monumentenwacht inschakelen. Tijdens 
het schoonmaken van uw goten kunnen we 
meteen de conditie ervan inspecteren en 
mogelijke problemen signaleren, zodat u 
weet hoe lang uw gootbekleding vermoede-
lijk nog mee zal gaan en zodat u eventuele 
vervanging ervan ruim van tevoren kunt 
inplannen. Kleine noodreparaties kunnen 
we vaak direct uitvoeren, waardoor vervolg-
schade voorkomen wordt. We kunnen u ook 
adviseren over het eventuele gebruik van 
bladroosters. Ook na een natte periode, of 
na dagen met veel wind of storm, doet u er 
goed aan de staat van uw dak te controle-
ren: zijn er wellicht pannen scheef gewaaid 
of beschadigd door rondvliegende takken? 
Ziet u misschien binnenshuis tekenen van 
lekkage? Tijdig ingrijpen kan grotere schade 
voorkomen. 
Natuurlijk lopen we tijdens een reguliere 
inspectie altijd de goten van uw monu-
ment na, ook in andere seizoenen. Maar 
is de inspectie al weer een poosje geleden 
uitgevoerd en vermoedt u een ophoping van 
bladafval, bel ons dan gerust om een winter-
beurt voor uw pand af te spreken.

de winterbeurt

deze nieuwsbrief is een uitgave van 

monumentenwacht limburg.

redactie 

armand opreij,  jettie de wal

vormgeving

bureau paul smeets bno / 12.2020

overname van deze artikelen is 

toegestaan met vermelding van 

monumentenwacht limburg

monumentenwacht limburg

Postbus 700, 6040 as  roermond

bezoekadres 

boschstraat 45, 

6211 at maastricht

www.monumentenwachtlimburg.nl

info@monumentenwachtlimburg.nl

de sim aanvraag 
2021 wacht niet!

Sinds kort is voor eigenaren van architecto-
nisch bijzondere huizen uit de 20ste eeuw 
de ‘Toolkit voor eigenaren van een modern 
huis’ beschikbaar. Deze toolkit is tot stand 
gekomen op initiatief van het Iconic Houses 
Netwerk en is samengesteld door de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed. De Toolkit 
reikt eigenaren van moderne monumen-
ten relevante online informatie aan over 
uiteenlopende zaken zoals (het opstellen 
van) een monumentale of architectonische 
waardestelling van hun huis, onderhoud en 
restauratie, wet- en regelgeving en finan-
cieringsmogelijkheden. De informatie die in 
de digitale Toolkit-bibliotheek is bijeenge-
bracht, is gratis te raadplegen en is getoetst 
door erfgoedspecialisten; de informatie is 
bedoeld om huiseigenaren te helpen 

monumenten kunnen daarnaast rekenen 
op een extra bijdrage van 15% tot 20% van 
de provincie Limburg. Ook gemeenten ver-
strekken soms cofinanciering die gekoppeld 
is aan de regeling van de Rijksdienst.

Het opstellen van een onderhoudsplan 
vraagt om specialistische kennis en de 
subsidietoekenning is gebonden aan allerlei 
voorschriften van de Rijksdienst. U kunt de 
aanvraag slechts één keer indienen; deze 
moet dus meteen goed zijn. Monumenten-
wacht Limburg kan u de zorgen hierover 
uit handen nemen: wij hebben de kennis in 
huis om een meerjarenonderhoudsplan op 
te stellen en uw subsidieaanvraag geheel in 
orde te maken.

Bij een aanvraag moet een actueel in-
spectierapport worden gevoegd; wij als 
onafhankelijke monumentenorganisatie 
maken dat voor u. Het inspectierapport 
beschrijft de bouwtechnische staat van een 
gebouw en geeft inzicht in de gebreken, 
en de oorzaken en eventuele gevolgen 
daarvan. Op basis van het inspectierapport 
stellen wij een meerjarenonderhoudsplan 
op, conform het voorgeschreven model van 
de Rijksdienst.

De SIM-aanvraag moet vóór 1 april 2021 zijn 
ingediend, conform het begrotingsmodel 
van de Rijksdienst. Wij verzorgen voor u, als 
lid van Monumentenwacht, deze subsi-
dieaanvraag tegen een gereduceerd tarief. 
Bovendien zijn de kosten die wij u hiervoor 
in rekening brengen als voorbereidingskos-
ten ook zelf subsidiabel. Gemakkelijker en 
goedkoper kunnen we het u niet maken. We 
doen het met plezier, voor onze Limburgse 
monumenten én voor onze leden.

weloverwogen beslissingen te nemen over 
het behoud van hun ‘jonge’ erfgoed.

Ook voor het jonge erfgoed uit de 20e eeuw 
is het belangrijk dat het periodiek geïn-
specteerd wordt op schades, risico’s en 
dreigende gebreken. Monumentenwacht 
Limburg biedt daarom ook eigenaren van 
architectonisch waardevolle jonge huizen 
een dienstenpakket aan dat voorziet in alle 
onderdelen van het proces van inspectie, 
onderhoud en restauratie- of renovatie-
werk: van opname tot en met oplevering. 
We bekijken tijdens een conditiemeting alle 
onderdelen van uw monument, van fun-
dering tot nok. Na de inspectie ontvangt u 
een inspectierapport met onze bevindingen 
en adviezen voor onderhoud. Dit rapport is 
een onmisbare basis voor een meerjaren-
planning van onderhoudsmaatregelen. Een 
volledig dienstenpakket omvat boven-
dien werkbeschrijvingen, begeleiding van 
eventueel restauratiewerk en een prestatie-
verklaring bij oplevering; het behelst ook 
de financiële planning en de aanvraag van 
subsidies en andere financiering.
Voor meer informatie over de Toolkit kunt u 
terecht op de volgende websites:
https://www.iconichouses.org/toolkit/usa/
country/netherlands

https://www.cultureelerfgoed.nl/
onderwerpen/erfgoed-van-de-moderne-tijd/
nieuws/2020/10/22/nieuwe-toolkit-voor-
eigenaren-van-een-modern-huis
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ook moderne 
monumenten zijn 
onze zorg

huidige toestand



In het weekend van 12 en 13 september vonden de Nationale Open Monu-
mentendagen plaats. Monumentenwacht Limburg gaf op een opzien-

barende manier acte de presence bij de start van het monumentenpro-
gramma van de gemeente Maastricht, namelijk met een demonstratie 
abseilen langs de rode toren van de Sint Jan. Het volgende schouw-
spel ontrolde zich: de wachters verankeren hun veiligheidsgordel aan 
de dakconstructie en klimmen door de dakkapel naar buiten om als 

koorddansers door de goot te balanceren. Dan laten ze zich zakken 
en dalen behendig langs de gevels af; intussen onderwerpen ze - 
onverschrokken - met hun scherpe oog het Gotische gebouw aan 
een deskundige inspectie. Ondanks alle geavanceerde technie-
ken - waarvan Monumentenwacht uiteraard indien nodig en 

mogelijk gebruik maakt - klauteren en dalen onze wachters 
ook vandaag nog ‘ouderwets’ langs hoge monumentale bouw-
werken omhoog en omlaag: een drone kan geen dakpan recht 
leggen of lood aankloppen, en met een hoogwerker kun je 

niet overal bij.

Wat kwamen de wachters zoal tegen tijdens hun klim- en 
klauterwerk op en langs de Sint Jan in Maastricht? 
Bij het afdalen langs de daken troffen ze nogal wat be-

schadigde leien aan, die ze meteen hebben vervangen 
door nieuwe exemplaren. Ze stuitten in de traptoren 
ook op een loden goot die op meerdere plaatsen 
lekte, waardoor behoorlijk wat schade had kunnen 
ontstaan. De goot is meteen gerepareerd en kan 

weer jaren mee. In de voegen van de balustraden 
kwamen de wachters ongewenste begroeiing te-
gen. Afgedankt nestmateriaal van onder andere 
duiven, spreeuwen en roofvogels zoals uilen en 

valken biedt houvast en een voedingsbodem 
voor allerlei zaadjes die ontspruiten en wortel 
schieten op plaatsen waar we dat liever niet 
zien gebeuren. Tegelijk met het schoonma-
ken van vervuilde gootdelen hebben de 

Monumentenwachters ook deze ‘woekerin-
gen’ verwijderd: een niet te onderschatten 
service die veel voor het behoud van het 
gebouw betekent, en die natuurlijk ook 
van groot belang is voor de eigenaar, 

die dankzij deze inspectieronde duur 
herstelwerk in de toekomst heeft 
kunnen voorkomen.
Menig geïnteresseerde heeft onze 

verrichtingen tijdens deze open 
dagen gadegeslagen. Terwijl 
binnen in het kerkgebouw door-
lopend lezingen werden 
gehouden, werden we buiten 

voor onze inspanningen 
beloond met een vrolijk 
zonnetje. En een van 
Maastrichts meest in het oog 
springende kerkgebouwen 

kan er weer even tegen.

open monumentendagen: 
monumentenwacht limburg daalt 
af langs de sint jan in maastricht
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Het enige wat je misschien tegen zou kun-
nen hebben op het razendsnel getransfor-
meerde en transformerende Sphinxkwartier 
is dat het allemaal bijna té stijlvol, té mooi 
en té opgeruimd is. Wie dat een probleem 
vindt kan heel dichtbij terecht voor een wat 
ruigere sfeer: steek de Frontensingel over en 
je kunt dwalen over het ruwe terrein van wat 
eens de ‘Nuij Werreke’ waren; deze Nieuwe 
Bossche, ofwel ‘Lage’, Fronten zijn de laatst 
gebouwde fase van de vestingwerken van 
Maastricht. Een enorme krachtsinspanning 
en miljoenen bakstenen en mergelblokken 
vergde de bouw van deze bastions, ravelij-
nen en kazematten, die in 1821 gereed kwam. 
Nog geen vijftig jaar later werd doodleuk 
besloten dat ‘in Maastricht geene vesting-
werken meer zullen zijn’ en werd opdracht 
gegeven voor de sloop. Deze verliep - geluk-
kig voor ons, nu - iets minder voortvarend 
dan de bouw: een derde van de werken 
(be)staat nog. Tussen de restanten van de 
vestingwerken werden in de jaren na de 
ontmanteling plompweg Maastrichts afval 
en Maastrichtse faecaliën gedumpt. Later 
kwam op het vrijgekomen terrein industrie: 
in 1912 verrees de Cokesfabriek - de gemeen-
telijke gasfabriek. Dit gebouw heeft het 
inmiddels tot Rijksmonument geschopt en 
staat sinds kort, na de aankoop en restaura-
tie door ontwerper Valentin Loellmann, 
in gewaagd fel-steenrood te pronken. 
In 1932 trad op het terrein de ‘rubbertijd’ in: 
de Bataafse Rubberindustrie, het Radium, 
Vredestein. Het Vredesteinkantoor (het 
‘Kunstfront’) en het LAB-gebouw werden 
gebouwd. De Radiumschoorsteen rookte. 
En nu is het allemaal stoer industrieel 
erfgoed, waarin en waartussen van alles 
gebeurt en waar de liefhebber van stadswil-
dernis wat kan scharrelen; hier is niet alles 
aangeharkt en ligt nog niet alles vast.

hal met trap
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Op zo’n typische decemberdag waarop de 
waterkou tot in de botten dringt, waren 
Pascalle Satijn, Projectleider Stedelijke 
Ontwikkeling bij de Gemeente Maastricht, 
en Noël Liegeois, inspecteur bij Monu-
mentenwacht Limburg, toch bereid me 
te ontmoeten om uitleg te geven over de 
herontwikkeling van de ‘Lage Fronten’ en 
in het bijzonder over de Gashouder op het 
Bosscherveld.

Nog niet zo heel lang geleden leidde de 
Boschstraat naar een troosteloos en doods 
stukje Maastricht; de ‘rommelzolder’ van de 
stad werd het gebied wel genoemd. 
De Schwung was eruit in dit ooit zo 
bedrijvige en dynamische gebied.

De Boschstraat en het omringende noord-
westelijk deel van de stad wás vroeger 
Regout en wás De Sphinx - grote namen die 
een vervlogen wereld oproepen, én ambi-
valente gevoelens: fabriekshallen, ovens, 
hoge schoorstenen, loodsen, kantoren én 
grote aantallen ongenadig-hard werkende 
arbeiders. Maar beetje bij beetje brokkelde 
de bedrijvigheid af en verdween de ener-
gie uit het gebied. In 1992 werd de laatste 
schoorsteen opgeblazen en in 2006 vertrok 
de Koninklijke Sphinx uit het Eiffelgebouw. 
Met achterlating - dat wél - van prachtig 
industrieel erfgoed.

Aan het eind van de vorige eeuw kwam de 
gemeente met het Plan Belvédère, een totaal-
visie op het hele noordwestelijk deel van de 
stad. En natuurlijk is er sinds die tijd veel ver-
anderd en aangepast: inzichten, omstandig-
heden, financiële mogelijkheden. Maar toch, 
kijk nu eens: de ziel is terug; er wordt in het 
Sphinxkwartier volop gewoond en gewerkt, 
gerecreëerd, gecreëerd, en ondernomen.

een bewogen verleden en 
een bewegende toekomst

het sphinxkwartier & daarbuiten

Noël Liegeois van Monumentenwacht Limburg 
en Pascalle Satijn van de Gemeente Maastricht 
werken met overtuiging en van harte samen voor 
het behoud van Maastrichtse monumenten.



Wat ook nog niet vastligt, is de toekomst 
van een ander bouwwerk  op ‘Het Radium’: 
het gemeentelijk monument de Gashouder. 
Een wat mysterieus, hermetisch object. 
De grote platte cilinder is gedekt groen 
geschilderd en ‘versierd’ met een aantal 
kleurige graffiti. Tja, graffiti hier in dit nog 
betrekkelijk ongetemde stukje stad: is dat 
nu vandalisme of kunst? Op de Gashouder 
misstaan ze niet, vind ik. Maar op de kaze-
matten naast de cilinder ...? Mwhh.

Hoe dan ook: hier, bij dit bouwwerk, heb ik 
afgesproken met Pascalle en Noël. Ooit was 
de Gashouder er één van acht in Maastricht. 
Nu is hij nog als enige over en verdient het 
daarom geschreven te worden met een 
hoofdletter. Zoals hij er nu bijligt is het 
een gigantische koektrommel, 43 meter in 
doorsnede, 16 meter hoog. In uitgeschoven 
toestand nog veel hoger. De Gashouder 
heeft een wat tragische geschiedenis, zo 
vertellen mijn informanten, want hij heeft 
nog geen tien jaar dienst gedaan: van 1956 
tot 1965. In dat laatste jaar ging Nederland 
aan het aardgas en diende het bouwwerk 
nergens meer toe, behalve als opslagruimte 
voor de Rubberfabriek, en in een latere fase 
incidenteel als locatie voor een evenement. 
Daarom zijn er twee weinig fraaie poorten 
uitgezaagd in de stalen panelen. Boven een 
daarvan bevindt zich een bijna frivool ogend 
element: de originele gasdrukmeter; al meer 
dan een halve eeuw slaat de wijzer niet meer 
uit, maar - gelukkig - hij hangt er nog.

Behalve een hoofdletter verdient de Gas-
houder ook aandacht: hij is in zijn soort 
zeldzaam geworden industrieel erfgoed. 

Daarom heeft de gemeente Maastricht 
Monumentenwacht Limburg gevraagd om 
de Gashouder te inspecteren. Noël heeft af-
gelopen zomer deze klus uitgevoerd. Hij kan 
meteen mijn grote bewondering incasseren, 
omdat zo’n inspectie veel werk op hoogte 
vereist, en dat in een vervreemdend grote, 
lege ruimte. Een blik van binnenuit omhoog 
naar het dak, en een van buitenaf naar de 
balustrade die boven langs de cilinder loopt, 
geven me al een versnelde hartslag. Maar 
voor Noël is dit bijna dagelijks werk. En om 
u en mij gerust te stellen: hij kan zich geen 
enkel valincident herinneren uit al zijn 
jaren bij Monumentenwacht. Toch was de 
inspectie van de Gashouder voor Noël in een 
andere zin helemaal geen dagelijks werk: 
meestal heeft hij te maken met brikken, 
stenen en hout. Volledig metalen - en dan 
ook nog beweegbare - constructies zijn ook 
voor Monumentenwachters bijzonder.

Hét probleem van de Gashouder is natuurlijk 
roest: van de nok tot en met de vloer bestaat 
hij uit staal. Vooral de onderste rand is 
zichtbaar aangetast. Bij restauratie moet dit 
probleem met voorrang worden aangepakt. 
Overigens is de Gashouder een dominant 
monument. Dat is vakjargon voor een 
bouwwerk waarvan zowel de binnen- als de 
buitenkant monumentale waarde heeft, en 
dus beschermwaardig is. De oorspronkelijke 
functie en constructie moeten herkenbaar 
en afleesbaar blijven. Dat maakt herbestem-
ming van het bouwwerk er niet eenvoudi-
ger op, en uiteraard ook niet goedkoper. 
En dan is er ook nog de - vanwege al dat 
metaal - verre van ideale akoestiek, en de 
opgave om het gerestaureerde resultaat 

energiezuinig(er) te maken. Maar behalve 
‘uitdagingen’ biedt de Gashouder ook 
unieke mogelijkheden: denk eens aan wat je 
in zo’n ruimte met licht en lichteffecten zou 
kunnen doen.

De stand van zaken in 2020 is dat er een 
concept-restauratieplan is, maar dat met de 
restauratie (te) veel geld gemoeid is. 
Hoopgevend is dat een ondernemer zich 
heeft gemeld met het plan om van de Gas-
houder een Digital Arts Center te maken, 
een soort belevenis-museum met als ingre-
diënten kunst, licht en digitaal vernuft. 
In dit plan zijn ook de kazematten opge-
nomen die aan de voet van de Gashouder 
liggen. Ook deze kazematten, en hun 
monumentale merites, zijn geïnspecteerd 
en in kaart gebracht door Monumenten-
wacht. Pascalle en Noël leiden me naar een 
onofficieel kijkgat waardoor ik een blik kan 
werpen op de prachtig gemetselde gewelven 
van deze ruimten.

Het zou geweldig zijn als de plannen voor 
een Digital Arts Center snel verder zouden 
kunnen worden onderzocht en in daden 
omgezet. Maar het zijn - nog - tijden van 
Corona. De toekomst is onzeker en plannen 
zijn rekkelijk. Maar de kaders waarbinnen de 
plannen voor het gebied en voor de Gashou-
der worden ontwikkeld zijn, mede dankzij de 
kennis en de actieve inbreng van Monumen-
tenwacht, scherper omlijnd.

Beide partijen, Gemeente en Monumenten-
wacht, zijn blij met elkaar; dat is duidelijk.
Waterkou en corona hebben geen vat op het 
gemoed van Pascalle en Noël: zij hebben 
geduld, en alle vertrouwen in de toekomst; 
zij geloven in de kracht van het verhaal van 
dit stuk Maastricht.

Monumentenwacht Limburg zetelt sind kort 
in de Boschstraat, in het oude woonhuis 
van ‘pottekeuning’ Regout. Letterlijk op de 
drempel van het gebied waar de stad 
Maastricht volop in beweging is, waar de 
toekomst al onmiskenbaar aanwezig is, 
maar waar ook de geschiedenis geëer-
biedigd en gewaardeerd wordt. 
Mooier kan niet, toch?
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