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1.

INLEIDING

1.1

Gemeente Simpelveld
p.a. Markt 1
6369 AH Sirapelveld
Provincie Limburg
Inventarisatiegebied Mijnstreek
Aantal inwoners : 11.867 (1-1-1991)
Oppervlakte : 16,120 km2
Nederzettingen : Baaks, Baneheide, Bocholtz, Bocholtzerheide, Bosschenhuizen, Broek, Bulkemsbroek,
In de Gaas, Hondsrug, Huls, Hulsveld, Molsberg,
Prickart, Rodeput, Simpelveld, Sweyer, Vlengendaal,
Waalbroek, Zandberg.

1.2

De gemeente Simpelveld behoort tot het inventarisatiegebied Mijnstreek. Aan de noordoostzijde grenst
zij aan de gemeente Heerlen ( behorend tot het inventarisatiegebied Mijnstreek); aan de noordwestzijde aan de gemeente Voerendaal (eveneens Mijnstreek);
ten westen van Simpelveld ligt de gemeente Voerendaal (inventarisatiegebied Mijnstreek). Oostelijk en
zuidoostelijk van Simpelveld ligt de landsgrens met
Duitsland. Zuidwestelijk ligt de gemeente Wittem
(inventarisatiegebied ZuidLimburg).
In 1982 kwamen de huidige gemeentegrenzen tot stand.
De gemeente Bocholtz werd opgeheven en toegevoegd
aan het grondgebied van de gemeente Simpelveld.

2.

BODEMGESTELDHEID
Het grondgebied van de gemeente Simpelveld strekt
zich van noord naar zuid uit over een maximale afstand van ca. 7 km., en van west naar oost over ca.
3,5 km.
Het grondgebied van de gemeente Simpelveld wordt
deels gerekend tot het Plateau van Baneheide, deels
tot het Plateau van Spekholzerheide en deels tot het
Massief van Ubachsberg.
De bodem ligt op de overgang van het krijtland naar
de lössgrond. De ondergrond bestaat uit Krijt. In de
bodem van de gemeente komen drie soorten krijt bij
elkaar: het Gulpens krijt, het harde Kunrader krijt
en het zgn. Vaalser groenzand.
De Maas vormde oorspronkelijk een terrassenlandschap, later heeft zich hierop een metersdikke
vruchtbare lösslaag afgezet. Waar loss en door de
lucht verweerd krijt zich mengden ontstond de zware
kleefaarde die met name wordt aangetroffen in het
westelijk deel en de zuidoostpunt van de gemeente.
De overige bodem bestaat uit lössplateau- en hellinggronden.
De gemeente wordt van zuidoost naar noordwest doorsneden door de Eyserbeek, door deze beek en haar
zijstroompjes ontstonden de dalen, hellingen, hollewegen e.d.
Het grondgebied van de gemeente Simpelveld ligt
ongeveer tussen 130 en 210 meter boven NAP, en watert via de Eyserbeek (via de Geul) af in de richting van de Maas. Het hoogste punt bevindt zich in
de noordwestpunt nabij de kern Huls, de laagste
punten liggen langs de Eyserbeek.
Het grondgebied van de gemeente Simpelveld behoort
tot het beheersgebied van het Waterschap Roer en
Overmaas.

3.

BODEMGEBRUIK

3.1

Agrarisch
Het gemengde bedrijf was in dit deel van Limburg de
algemeen voorkomende vorm. De aanwezige lössgrond
bezat een relatief hoge bodemvruchtbaarheid en was
geschikt voor zowel akkerland als voor blijvend
grasland, maar vergde vanwege zijn dichtheid een
geavanceerde landbouwtechniek. Een gedeelte van de
bodem van de gemeente Simpelveld bestond uit kleefaarde die moeilijk te bewerken was en daarom minder
geschikt voor het kleinbedrijf. Wel was deze bodem
uitstekend geschikt voor de tarwebouw, echter door
de relatief slechte bewerkingsmethoden was sprake
van een lage produktie en kwaliteit. Soms legde de
geaccidenteerdheid van het terrein aan de akkerbouw
echter zoveel moeilijkheden in de weg, dat men tot
aanleg van grasland werd gedwongen.
Landbouwhistorisch wordt Simpelveld gerekend tot het
Zuid-Limburgse gebied noordelijk van de Geul.
Rond 1870 was dit een eenzaam akkerland zonder veel
verkeerswegen en in de herfst een gezocht jachtterrein voor de kasteelheren. Aan de rand van de plateaus, waar de woonkernen lagen, trof men grasland
en boomgaarden aan. Tweederde van de bodem was bouwland, 23 % was als weiland in gebruik. Voorts bestond 4,2 % van de oppervlakte uit woeste grond.
Daarnaast bestond 4,8 % uit bossen vnl. langs de
steile dalwanden en beken.
De bevolkingsdichtheid van het gebied was gering :
106 inwoners per 100 ha. kultuurgrond. Met dit cijfer was deze streek de dunbevolkste van heel Limburg. De bevolking was er sinds 1815 met 46 % toegenomen.
De veeteelt was in dit gebied een ondergeschikt
verlengstuk van de landbouw en dientengevolge was de
veestapel niet groot. Relatief gezien telde Simpelveld weinig stuks vee.
In deze streek woonden vele seizoensarbeiders die in
Duitsland de kost verdienden. Uit Sirapelveld en
Bocholtz werkten vele mannen in de fabrieken van
Aken (Rote Erde). Deze omvangrijke en langdurige
trek over de grens vormde een bewijs van de onevenwichtige sociaal-economische structuur, welke in het
tekortschieten van de landbouw als welvaartsbron
haar ontstaan vond.
Vergelijking van kaartmateriaal vervaardigd rond
1810 en 1935 kan het geschetste beeld verder verduidelijken. Van zuidoost naar noordwest zag het bodemgebruik rond 1810 er globaal als volgt uit.

Rond de kern Bocholtz was het grootste deel van de
grond in gebruik als akkerland. In de direkte nabijheid van de boerderijen lagen kleine percelen weiland en beweide boomgaarden. De kern Bocholtzerheide, ten westen van Bocholtz beschikte over een bosgebied, dit gold eveneens voor de verder westelijk
gelegen kern Baneheide. De kern Simpelveld vertoonde
hetzelfde beeld als de kern Bocholtz. Aansluitend
aan de boerderijen en woonhuizen lagen kleine percelen weilanden en boomgaarden, terwijl de overige
bodem in gebruik was als akkerland. Ten noorden van
de kern Bosschenhuizen , westelijk van de kern Simpelveld, lag een bosgebied. De weilanden waren vooral te vinden in de nabijheid van de Eyserbeek.
In de periode tussen het eerste kwart van de 19e
eeuw en 1935 traden slechts kleine veranderingen op
in het bodemgebruik. Het grootste deel van de bodem
was rond 1935 nog in gebruik als akkerland. In de
direkte nabijheid van de woonkernen lagen weilanden
en boomgaarden. De oppervlakte aan bosgebieden was
afgenomen. Het bosperceel ten noorden van de kern
Bocholtzerheide was waarschijnlijk geheel ontgonnen,
eenzelfde lot had het bosperceel ten noorden van
Bosschenhuizen ondergaan.
Het agrarisch bodemgebruik hedentendage geeft het
volgende beeld te zien. Deze regio is een gemengd
landbouwgebied met vooral rundveehouderij, akkerbouw
en enige intensieve veehouderij. Een deel van de
regio is herverkaveld bij de ruilverkaveling Ransdalerveld.
3.2

Niet-agrarisch
- lössleem
De in de Mijnstreek op grote schaal aanwezige
lössleem is geschikt voor de baksteenindustrie. Deze
grondstof komt in grote hoeveelheden voor en is vrij
constant van samenstelling. Kaartmateriaal vervaardigd rond 1935 maakt melding van de aanwezigheid van
een steenfabriek ten zuidoosten van de kern Simpelveld. Deze fabriek is nog steeds aanwezig.
- grindwinning
Het meeste grind wordt de laatste decennia gewonnen
in het dal van de Maas. Daarnaast wordt grind gehaald uit pleistocene grindlagen van de zgn. Afzettingen van Simpelveld. Groeven in deze afzettingen
zijn aangelegd bij o.a. Bocholtz en Simpelveld
(Roodeput). Door de sterke verontreiniging met ijzer
en mangaan wordt dit grind vrijwel alleen gebruikt
voor wegverharding.

- kalk
In het verleden waren op het grondgebied van de
gemeente kalkovens aanwezig. Hier werd de kalksteen
omgezet in een voor de akkerbouw bruikbare meststof.
De zgn. Kuyperkaart uit 1867 maakt op diverse plaatsen binnen de gemeente melding van kalkovens. Kaartmateriaal vervaardigd rond 1935 maakt nog melding
van de aanwezigheid van kalkovens in de noordpunt
van gemeente.

4.

INFRASTRUCTUUR

4.1

Landwegen
Uit kaartmateriaal vervaardigd rond 1810 blijkt dat
de gemeente enkel beschikte over een onverhard wegennet. De wegen verbonden de twee grootste kernen
Bocholtz en Simpelveld met elkaar en met de diverse
kleinere gehuchten en buurtschappen. Vanuit de kern
Bocholtz liep een weg in noordwestelijke richting
langs de Eyserbeek naar de kern Simpelveld. Daarnaast liepen vanuit Bocholtz wegen in zuidelijke
richting naar het buurtschap Vlengendaal en verder
naar de grens met Pruisen; in westelijke richting
naar de gehuchten Bocholtzerheide en Baneheide en
verder naar de gemeente Wittem. Vanuit Simpelveld
liepen wegen in noordwestelijke richting naar het
buurtschap Huls en verder naar de gemeente Voerendaal; in noordelijke richting naar het gehucht Molsberg en verder naar de gemeente Heerlen; en in westelijke richting naar het gehucht Bosschenhuizen.
Omstreeks 1866 beschikte de gemeente Simpelveld nog
steeds enkel over onverharde wegen die de diverse
kernen en gehuchten met elkaar en met de buurgemeenten Wittem, Voerendaal en Heerlen en met Duitsland
verbonden.
In de periode tot 1940 werd een groot deel van het
onverharde wegennet van de gemeente verbreed en van
een verharding voorzien. Rond 1935 beschikte de
gemeente over de navolgende verharde wegen.
De bebouwing van de kern Bocholtz werd verbonden
door verharde wegen, daarnaast was de weg in zuidelijke richting naar Vlengendaal en in westelijke
richting naar Bocholtzerheide en Baneheide van een
verharding voorzien. Vanuit de kern Bocholtz liep
tevens een verharde weg in zuidelijke richting naar
Orsbach (Duitsland). Vanuit de kern Bocholtz liep
een andere verharde weg in noordwestelijke richting
naar de kern Simpelveld. De bebouwing van de kern
Simpelveld was eveneens verbonden door enkele verharde wegen. Vanuit de kern Simpelveld liepen verharde wegen in zuidelijke richting naar Vaals; in
zuidwestelijke richting naar Overeys (gemeente Wittem); in westelijke richting naar het gehucht Bosschenhuizen; in noordwestelijke richting naar het
gehucht Huls en verder naar Ubachsberg (gemeente
Voerendaal); en in noordelijke richting naar het
gehucht Molsberg en in noordoostelijke richting naar
de kernen Beitel en Locht (gemeente Heerlen).

4.2

Waterlopen
Op het grondgebied van de gemeente Simpelveld bevindt zich de Eyserbeek, deze beek werd reeds in de
paragraaf Bodemgesteldheid behandeld.

4.3

Spoorwegen, mijnsporen en tramlijnen
-spoorwegen
De grootste wijzigingen op het gebied van de infrastructuur tussen 1850 en 1940 werden veroorzaakt
door de aanleg van spoorlijnen. Simpelveld ligt aan
de oudste spoorlijn van Limburg nl. de uit 1853
daterende verbinding Maastricht-Aken. Met particulier kapitaal werd de Aken-Maastrichtse Spoorweg
Maatschappij opgericht, die de hoofdlijn in de jaren
1846-1853 aanlegde. Het tracé volgde grotendeels de
dalen van de Maas en Geul, via Meerssen, Valkenburg
en Schin Op Geul. Vandaar volgde de lijn niet de
kortste route over Vaals maar een noordelijke route
via Simpelveld. Deze lijn kwam de gemeente ten zuidwesten van de kern Simpelveld binnen, en maakte
zuidelijk van deze kern een bocht naar het zuidoosten. Bij de kern Simpelveld werd een spoorwegstation
gebouwd. De spoorlijn passeerde de kern Bocholtz
eveneens aan de zuidzijde om in oostelijke richting
de gemeente te verlaten. Dit tracé werd gekozen
vanwege de voorgenomen aanleg van een zijtak van de
spoorlijn naar de Domaniale Steenkoolmijn te Kerkrade. Met de groei van de Domaniale Mijn groeide in de
volgende jaren ook de behoefte aan deze zijtak. Na
lange onderhandelingen met de regering kwam in 1872
de lijn gereed die Simpelveld op de bestaande lijn
Sittard-Heerlen-Kerkrade aansloot. De geacccidenteerdheid van het terrein maakte de bouw van vele
kunstwerken nodig. Aanvankelijk werd dit mijnspoor
bereden door wagons met paardentractie, later door
trams. Pas in 1934 werd de lijn omgebouwd tot locaalspoorweg.
-tramlijnen
De in 1921 opgerichtte Limburgse Tramweg Maatschappij had diverse tramlijnen met stoom- of elektrische
tractie op haar programma staan o.a. de lijn Maastricht-Gulpen-Simpelveld-Kerkrade. Van dit traject
werd het gedeelte Gulpen-Simpelveld-Kerkrade nooit
gerealiseerd.

5.

DE GEMEENTE SIMPELVELD, NEDERZETTINGEN.

5.1

De kernen in de gemeente Simpelveld
De geschiedenis van de gemeente Simpelveld gaat
terug tot de Romeinse Tijd. Restanten van enkele
Romeinse villa's werden in Simpelveld en Bocholtz
aangetroffen. De kern Bocholtz is waarschijnlijk in
de hoge middeleeuwen gesticht vanuit het Cistercienser klooster te Houthem-Sint-Gerlach. Het gebied
tussen beide kernen werd waarschijnlijk in de 13e
eeuw systematisch ingericht. Het gebied is een mooi
voorbeeld van een "boshoevenederzetting". Dit is een
verkaveling in brede stroken met aan de kop van
iedere strook een boerderij. In Zuid-Limburg ontstonden deze nederzettingen door systematische en
geleide ontginning van bosgebieden. De kern Simpelveld is een langs een helling gebouwd straatdorp. De
kern Bocholtz is direkt in het dal gelegen en ruimer
van opzet.
Kaartmateriaal kan dit beeld verder verduidelijken.
De rond 1810 vervaardige Tranchotkaart schetst het
volgende beeld van de bebouwing van de gemeente
Simpelveld. De bebouwing van de kern Simpelveld lag
aan beide zijden van de Eyserbeek die van zuidoost
naar noordwest door de gemeente stroomde.
De bebouwing van de kern Bocholtz lag rond een kruising van onverharde wegen. Behalve deze twee kernen
van bescheiden omvang lagen binnen de gemeentegrenzen nog een aantal gehuchten en buurtschappen van
nog bescheidener omvang. Ten zuiden van de kern
Bocholtz lag enige bebouwing genaamd Vlengendaal en
westelijk van Bocholtz lagen Bocholtzerheide en
Baneheide. Aan de westzijde van de kern Simpelveld
lag het gehucht Bosschenhuizen en aan de noordzijde
het gehucht Molsberg. Voorts lag aan de noordzijde
van de kern Simpelveld nog enige verspreide bebouwing.
Rond 1866 was in de omvang van de in de gemeente
aanwezige bebouwing nauwelijks verandering opgetreden. De Kuyperkaart uit 1866 maakt wel melding van
enkele watermolens langs de Eyserbeek en een stationsgebouwtje langs de spoorlijn Maastricht-Aken. Bij
de gehuchten Bocholtzerheide en Baneheide waren
kapellen aanwezig, en ten zuidoosten van de kern
Bocholtz langs de grens met Duitsland stonden een
drietal kalkovens.
De grootste veranderingen in de gemeente Simpelveld
traden op in de periode tot 1940. Het inwonertal van
de voormalige gemeente Simpelveld nam tussen 1890 en
1921 toe van 1926 tot 3344, en het aantal inwoners
van de voormalige gemeente Bocholtz groeide tussen
1850 en 1940 van 1004 naar 3248.

De topografische kaart van 1935 geeft een beeld van
de toename van de bebouwing binnen de gemeentegrenzen. In de bebouwing van de kern Simpelveld was
duidelijk enige verdichting opgetreden, zij bestond
uit vrijwel aaneengesloten bebouwing langs een zestal straten. Tevens wordt melding gemaakt van enkele
kloosters. Deze zullen nog apart worden behandeld.
De kern Bocholtz vertoonde een zelfde beeld: een
verdichting van de bebouwing langs diverse straten
en enige kloostergebouwen. Deze kern beschikte over
een halte aan de spoorlijn Maastricht-Aken. In de
omvang van de bebouwing van de diverse gehuchten en
buurtschappen, en van de verspreide bebouwing was
nauwelijks enige verandering opgetreden. Enkel het
gehucht Baneheide was licht gegroeid.
Kloosterbebouwing:
- in de kern Simpelveld
In 1875 werd begonnen met de bouw van het klooster
van Loreto van de Zusters van het Arme Kind Jezus.
In 1896 bouwden de Paters van de Heilige Harten op
de Plaar een klooster waar ze een priesteropleiding
vestigden.
- in de kern Bocholtz
In 1907 stichtten de priesters en broeders van de
orde van de Lazaristen een klooster in Bocholtz.
Sinds 1920 bezit Bocholtz een klooster van de Zusters van de Heilige Vincentius a Paulo. Deze Zusters
legden zich vooral toe op ziekenzorg en onderwijs.
Mijnwerkerskolonie Gaasstraat
Aan de Gaasstraat in de kern Simpelveld werden een
tiental huizen gebouwd voor de werknemers van de
Staatsmijnen naar een ontwerp van Jan Stuyt. Ze
werden in 1921 door "Ons Limburg" gebouwd voor de
woningvereniging "Simpelveld".
5.2

Ontwikkelingen na 1940
Ook na de tweede wereldoorlog hield de groei van
m.n. de kernen Simpelveld en Bocholtz aan. Aan de
noordwestzijde van de kern Simpelveld verrees na
1970 de grote woonwijk Hulsveld tegen de berghellingen. Ten noordoosten werd de kleinere wijk Sweiler
gebouwd. Aan de zuidzijde van de kern Simpelveld
verrees eveneens nieuwbouw echter van beperktere
omvang. Aan de zuidwestzijde tenslotte werd een
bungalowpark gebouwd.
In de kern Bocholtz werden eveneens enkele nieuwe
woonwijken gebouwd, zowel aan de noord- als aan de
zuidzijde.
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In de kleinere gehuchten en buurtschappen was de
toename van zeer beperkte omvang.
Een andere opmerkelijke ontwikkeling vormde de komst
van enkele autowegen. De oostelijke begrenzing van
de gemeente wordt voor een deel gevormd door het
tracé van de A 76 richting Duitsland. Net buiten de
gemeentegrens ligt het grote verkeersknooppunt Bocholtz met de aansluiting op de N 281 richting Heerlen.
Tegenwoordig is het grootste deel van de beroepsbevolking van de gemeente Simpelveld werkzaam in de
industrie en de dienstensector, een gering deel in
de landbouw.
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6.

Conclusies Siinpelveld

6.1

Naar aanleiding van het voltooide veldwerk en een
nader onderzoek in het bouwvergunningenarchief kan
de geroeentebeschrijving van Simpelveld afgerond
worden met een aantal gevolgtrekkingen.
Tijdens de inventarisatie zijn 96 registratieformulieren gebruikt waarop vaak meer dan een objekt is
beschreven. Een aantal objecten maakt namelijk deel
uit van de woninggroep Gaasstraat of van de kloostercomplexen Huize Loreto of het Damianeum.
In beide kernen Simpelveld en Bocholtz had tussen
1850 en 1940 een verdichting van de reeds aanwezige
structuur plaatsgevonden. De vestiging van enkele
kloosteroreden werd reeds in hoofdstuk 5 gememoreerd.
Gezien de aard van de ontwikkeling die de gemeente
tussen 1850 en 1940 heeft doorgemaakt werd het geven
van een stedebouwkundige typologie niet relevant
geacht.
Op het grondgebied van de gemeente Simpelveld bevindt zich enige complexmatige bebouwing.
De woninggroep Gaastraat t.w. Gaasstraat 4 t.m. 12
en 5 t.m. 13 werd in 1921 gebouwd. Architect was Jan
Stuyt. Deze woninggroep betrof het eerste gerealiseerde project door de Woningvereniging Simpelveld
in samenwerking met Ons Limburg. De woninggroep
bestaat uit een straatwandje van tien wooneenheden.
Het dubbel pand aan het uiteinde van de straat is
voorzien van een schilddak. De woningen tellen twee
bouwlagen en worden gekenmerkt door een eenvoudige
baksteenarchitectuur.
Het kloostercomplex Huize Loreto, adres Kloosterstraat 68 en 70, bestaat uit een kapel, diverse
verblijfsgebouwen en tuingebouwen en een boerderijgedeelte. Het complex werd in 1878 gebouwd naar een
ontwerp van de Duitse architect H.J. Hurth, in opdracht van de Congregatie Zusters van het Arme Kind
Jezus. De monumentale kloosterkapel werd gebouwd in
een neogothische trant. De kapel kent een kruisvormig grondplan met lagere zijbeuken. Opvallend zijn
de baksteen luchtbogen die het middenschip met de
zijbeuken verbinden.
De verblijfsgebouwen bestaan uit twee vleugels aan
weerszijden van de kapel en evenwijdig aan de
straatzijde. De gevels hebben spitsboogvormige
spaarvelden en decoratief metselwerk. Het voormalige
pensionaat van klooster Huize Loreto is in gebruik
als Provincialaat. Het pand bezit een kubische bouwmassa in vier bouwlagen met diverse trapgevels. In
de parkachtige tuin bevindt zich een verblijfsgebouw
met een aangebouwde plantenserre. In een afgeschuinde hoek bevindt zich een hardsteen console met hierop het beeld van Sint Joris.
12

Dit geveldeel loopt uit in een torentje met naaldspits. Een der voormalige boerderijgebouwen is vermeldenswaard vanwege de chaletinvloeden. Het middendeel van de frontgevel looptuit in een topgevel met
vakwerk en het dakoverstek rust op houten consoles.
Een tweede kloostercomplex betreft het klooster
Damianeum aan de Pater Damiaanstraat no. 38. Dit
klooster werd deels in 1897 gebouwd naar een ontwerp
van architekt Cornelius van Hoof in opdracht van de
Paters Damianen. Het voormalige kloostercomplex
bestaat uit verblijfsgebouwen, de voormalige kloosterkapel en het noviciaat en een boerderij. Het
complex is thans in gebruik als vormingscentrum. De
kloosterkapel in neogothische bouwstijl werd in 1913
gebouwd naar een ontwerp van de architect Renard uit
Keulen. De kapel heeft een kruisvormig grondplan.
Het dak wordt bekroond door een klokkentorentje met
naaldspits. De verblijfsgebouwen tellen drie bouwlagen. Kenmerkend zijn de topgevels en de spitsboogvormige spaarvelden. Een gedeelte van dexze verblij f sgebouwen dateert uit 1927 en werd gebouwd naar
een ontwerp van architect Step.Dings uit Beek.
6.4.

Objecten
Behalve een woningbouwcomplex en twee kloostercomplexen beschikt Simpelveld over een aantal objecten
die zeker nader aandacht verdienen. Ter illustratie
een alfabetisch overzicht van deze panden.
Aan de Bocholtzerwea bevindt zich de St. Jozefbrug.
Dit spoorwegviaduct in het talud van de spoorlijk
Maaastricht-Aken dateert uit 1853. Het poortkarakter
van het viaduct wordt benadrukt door twee risalerende kolommen. Eenzelfde soort spoorwegviaduct betreft
de Bongerdbrug bij de Groeneweq ( kern Bocholtzerheide). Het pand Heiweq 90 (kern Bocholtz) betreft
en voormalige boerderij uit 1868. Opvallend zijn de
hardsteen venster- en deurlij sten en aanzet- en
sluitstenen. Aan de Irmstraat no. 64 staat een pand
uit het eerste kwart van de 20e eeuw. Het pand heeft
een woon-winkelbestemming. Een afgeschuinde hoekpartij heeft lisenen, de winkelentree en een oeuil de
boeuf. De vrijstaande villa Kloosterstraat 17 dateert uit 1923 en werd gebouwd naar een ontwerp van
architect L. Lerschen uit Simpelveld. De bouwstijl
bevat ecclectische elementen. Eveneens van L. Lerschen is het ontwerp van het hoekpand Kloosterstraat
37. Het werd gebouwd in 1909 in een ecclectische
trant. De hoekpartij heeft o.a. een torengedeelte
met spits dak en nokpion. De Sint Josefschool aan de
Kloosterstraat no. 66 is een ontwerp van Ir.A.J.
Swinkels uit 1931. De school werd gebouwd in opdracht van het bestuur van Huize Loreto.
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Het pand Pastoor Neuieanstraat no.3 betreft waarschijnlijk een vroeg 19e eeuws pand met een in 1904
aangebrachte ecclectische stucgevel. Het R.K. kerkgebouw H. Jacobus den Meerdere staat aan de Pastoor
Neuieanstraat no. 6 (kern Bocholtz). De kerk werd
ca. 1870 gebouwd naar een ontwerp van P.J.H. Cuypers. De kerk is reeds een beschermd rijksmonument.
Typisch zijn de classicistische vensterlij sten, de
rondboog- en driehoekfrontons en de diamantkoppen.
Aan de Sint Nicolaasberowea no. 1-11 bevindt zich
een straatwand bestaande uit drie dubbele woningen
met een optrek geheel in Kunrader steen uitgevoerd.
De woningen zijn ca. 1920 gebouwd. In de onmiddellijke nabijheid van deze woningen, bij de spoorlijn,
staat een voormalig bedieningshuisje van de spoorwegovergang. De Ie bouwlaag is bekleed met Kunradersteen, de 2e bouwlaag heeft een houten beschot. De
twee halfvrij staande woningen aan de Nieuwe Gaasstraat 4 en 6 dateren van ca. 1928. Ze bezitten een
aanzienlijk bouwvolume en een voorname uitstraling.
Expressionistische elementen zijn onmiskenbaar aanwezig. Aan het Oranieplein no. 5 staat een vrijstaand landhuis uit 1926. Het pand is voorzien van
typische hoogoplopende en steile Hollandse zadeldaken. Het dubbele woonhuis, Panneslaoerstraat 16 en
18, werd in 1930 gebouwd naar een ontwerp van architect Nievelstein te Spekholzerheide. In de gevels
zijn diverse tinten baksteen verwerkt terwijl de
lateien en gevellijsten in natuursteen zijn uitgevoerd.
Architect H.H.A. Tummers uit Heerlen is verantwoordelijk voor het ontwerp van het ontvangststation
voor aardgas aan de Panneslaaerstraat no. 5a. Het
markante gebouwtje dateert uit 1937. Het object telt
een bouwlaag en heeft een topgevelbekroning in mergel met het opschrift "Limagas".
Aan de Pastoriestraat no. 2 (kern Simpelveld) staat
het R.K. kerkgebouw van de H. Remigius. Het oudste
gedeelte dateert van de ca. 1200. In 1935 werd de
kerk vergroot naar een ontwerp van architect Ir.
Swinkels uit Maastricht. De kerk is geheel opgetrokken in natuursteen en heeft een kruisvormige plattegrond. De bouwstijl bevat elementen van neo-romaans.
Enkele interieurelementen genieten rijksbescherming.
Het woonhuis Pastoriestraat no. 9 dateert uit 1910.
De bouwstijl bevat elementen van de chaletstijl. Het
dak heeft o.a. een houten chaletoverstek op consoles
en een houten beschot in de dakkapel. Aan de Pleistraat no. 14 staat een pand, waarschijnlijk een
boerderij, uit 1851. De plint is zwart geteerd en de
natuurstenen optrek wit gesaust. Het pand "t
Kanthuis" staat aan de Rodeput no. 12. Het dateert
uit het laatste kwart van de 19e eeuw. Het middendeel van de frontgevel loopt uit in een trapgevel
met boogfriezen. Aan de achtergevel, bevindt zich
een torenachtige uitbouw met spits dak.
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Aan de Rolduckerweg staat een gietijzeren wegwijzer,
deze dateert waarschijnlijk uit het eerste kwart van
de 20e eeuw. In de wand van de Minister Ruvsstraat
(kern Bocholtz ) op nummer 35 bevindt zich een gesloten hoeve. De boerderij dateert uit de tweede
helft van de 19e eeuw. Aan de Schoolstraat no. 43
(kern Bocholtz) staat een aanzienlijk landhuis uit
ca. 1928. In de bouwstijl zijn expressionistische
invloeden onmiskenbaar aanwezig. Het stationsgebouw
van Sirapelveld aan de Stationsstraat no. 18, 20 en
22 dateert uit 1909. Verantwoordelijk voor het ontwerp was de dienst Weg en Werken te Maastricht. Het
station staat aan Limburgs oudste spoorlijn t.w. de
lijn Maastricht-Aken uit 1853. De gevels hebben een
granieten plint, een bakstenen optrek met hardsteen
speklagen, aanzet- en sluitstenen, lateien en gevellijsten. Hoeve Keversberg aan de Wiinstraat 21, 23
en 25 dateert van ca. 1890. De boerderij wordt voor
het eerst rond 1380 genoemd, werd in de 19e eeuw
door een brand verwoest en vervolgens herbouwd. De
bouwstijl bevat elementen van de Waterstaatsstijl.
De monumentale gesloten hoeve heeft een opvallend
woonhuisgedeelte en toegangspoort. Het woonhuis
heeft een torengedeelte in drie bouwlagen met kantelen. De segmentboogvormige toegangspoort is eveneens
voorzien van kantelen. Het voormalige gemeentehuis
van Bocholtz tenslotte staat aan de Wilhelminastraat
no. 19. Het werd in 1923 gebouwd naar een ontwerp
van architect A. Bartels uit Heerlen. Het middendeel
van de frontgevel loopt uit in een markante klokgevel.
6.5

Bouwstijlen en architecten
De bebouwingsuitbreiding van de gemeente Simpelveld
in de periode 1850-1940 heeft bouwkunst opgeleverd
die in een overgrote meerderheid behoort tot de
traditioneel-ambachtelijke (19e eeuws) of traditionele bouwstijl (20e eeuws). Neo-gotiek, ecclecticisme en expressionistische invloeden komen enkele
malen voor. Vermeldenswaard is de Hoeve Keversberg
met elementen van de Waterstaatsstijl, en de kapel
van Huize Loreto in een neo-gotische stijl.
In de periode 1850-1940 zijn diverse architecten in
de gemeente Simpelveld actief geweest. De namen
Pinckhofs (te Simpelveld), Jan Stuyt (te Heerlen),
M. Horbach, W. Tap (te Heerlen), L. Lerschen (te
Simpelveld), H. Stoks (te Heerlen), Step. Dings (te
Beek), Ir. A.J. Swinkels (te Maastricht), H.J. Hurth
( Duitsland), P.J.H. Cuypers (te Roermond), C. van
Hoof, Renard (Keulen, Duitsland), Nievelstein (te
Spekholzerheide), J. Andriolo, L. Rauscher (Aken,
Duitsland), A. Bartels (te Heerlen), H. Lendfers
(te Heerlen) en H.H.A. Tummers (te Heerlen) worden
een of enkele malen genoemd.
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