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1. Inleiding

1.1 Gemeente Sittard
p.a. Baenjenstraat 1
6131 JK Sittard
Provincie Limburg
Inventarisatiegebied Mijnstreek
Aantal inwoners : 45.672 (1-1-1991)
Oppervlakte : 31,21 km2
Nederzettingen : Abshoven, Broeksittard, Einig-
hausen, Guttecoven, Haagsittard, Kerpehof,
Kollenberg, Lahrhof, Leijenbroek, Limbricht,
Limbrichterveld, Munstergeleen, Ophoven, Over-
hoven, Sanderbout-Kleindorp, Sittard, Stad-
broek, Windraak (ged.).

1.2 De gemeente Sittard behoort tot het inventarisa-
tiegebied Limburgse Mijnstreek. In het noorden
grenst Sittard aan de gemeenten Born en Susteren
(beide inventarisatiegebied Midden-Limburg). De
oostgrens valt samen met de landsgrens tussen Neder-
land en Duitsland. Aan de zuidzijde bevindt zich de
gemeente Schinnen en ten westen van Sittard ligt Ge-
leen.
De nieuwe gemeentegrenzen van Sittard zijn in 1982
tot stand gekomen. In dat jaar werden na een gemeen-
telijke herindeling delen van de oude gemeenten
Limbricht en Munstergeleen bij Sittard gevoegd. In
1942 was de voormalige gemeente Broeksittard al bij
Sittard gevoegd.



2. Bodemqe ste1dheid

2.1 De gemeente Sittard heeft van zuidoost naar noord-
west een maximale lengte van ca. zeven kilometer, in
oostwestrichting een maximale breedte van eveneens
ca. zeven kilometer.

Sittard maakt deel uit van de Maasvlakte. Dit
gebied wordt in het zuiden begrensd door het
Plateau van Schimmert, in het oosten door de
steile wand van het Plateau van Doenrade en in
het noorden van Sittard door de Selfkant
(Duitsland). Bij Susteren gaat de Maasvlakte
over in de vlakte van Midden-Limburg. De beken-
de ondergrond wordt gevormd door de carboon-
horst die 400 meter onder het maaiveld ligt en
in noordwestelijke richting door de breuk van
Heerlerheide die onder Geleen, en de Feldbiss
die onder Sittard doorgaat, in schollen ver-
deeld wordt. De bovengrond wordt gevormd door
middenterrasafzettingen van zand en fijn grind
die weer bedekt zijn met een laag loss van 5
tot 8 meter dikte. Het Maasdal is in het mid-
denterras uitgeschuurd en wordt gevormd door
afzettingen van het laagterras die weer bedekt
zijn met rivierklei. Het gebied is vlak.

De bodemkaart van Zuid-Limburg onderscheidt
binnen de huidige gemeentegrenzen van Sittard
de volgende grondsoorten. De kern Guttecoven in
de noordwestpunt van de gemeente is gelegen op
de zandige lössgronden. Het overige grondgebied
van de gemeente bestaat vrijwel geheel uit
lösshoudende plateaugronden. Langs de Limbrich-
ter- en Geleenbeek vindt men kleihoudende beek-
dalgronden. Beide beken stromen van zuid naar
noord door het middendeel van de gemeente.
In het zuidoosten van de gemeente, naar het
Plateau van Doenrade toe, neemt het reliëf toe
en bestaat de bodem uit lösshoudende plateau-
helling- en dalgronden. De kern Munstergeleen
is eveneens gelegen op lösshoudende plateau-
grond .
Het hoogste punt van de gemeente Sittard be-
vindt zich in het zuidoostelijk deel van de
gemeente, op ongeveer 95 meter +NAP. Het laag-
ste punt is gelegen in het noordelijk deel van
de gemeente, op ongeveer 35 meter +NAP.
Het grondgebied van de gemeente Sittard wordt
doorsneden door enkele beken die zorgdragen
voor een adequate afwatering binnen de gemeen-
te. In het westelijk deel van de gemeente is
dit de Limbrichterbeek. Deze ontspringt ten
zuidwesten van de kern Limbricht en stroomt
vervolgens in noordoostelijke richting door de
kern Limbricht.



De beek voorziet de gracht rond het kasteel Lim-
bricht van water en verlaat in noordelijke richting
de gemeente. De Geleenbeek vormt in de het zuidelijk
deel van de gemeente de grens met de gemeente Ge-
leen. De beek stroomt in noordelijke richting en
passeert de kern Munstergeleen aan de westzijde.
Vervolgens wordt de kern Sittard doorsneden en ver-
laat de Geleenbeek in noordelijke richting de ge-
meente.

Het grondgebied van de gemeente Sittard watert
via de Limbrichter- en Geleenbeek af in de
richting van de Maas en behoort tot het be-
heersgebied van het waterschap Roer en Over-
maas.



3. Bodemqebruik

3.1 Agrarisch

Van oudsher was de stad de centrale marktplaats
van het omliggende landbouwgebied.
De agrarische sector speelde in de negentiende
eeuw een bescheiden rol in Sittard, de ambach-
telijke huisnijverheid was de voornaamste bron
van bestaan.

Het overgangsgebied rond Sittard met o.a. de
gemeenten Susteren, Born en Sittard vormt in
meer dan een opzicht een overgangsgebied. Niet
alleen naar grondsoort maar ook naar vrucht-
baarheid, bodemgebruik en bedrijfsuitoefening.
In de 19e eeuw was het bedrijfstype gemengd,
maar met meer grasland dan in het noorden van
de provincie. Langs de Maas trof men veel gras-
land aan en tevens op de lössgrond in de nabij-
heid van de dorpen, in de vorm van beweide
boomgaarden. Het bouwland bedroeg 68% van de
oppervlakte, het weiland 21 %. De verhouding
bouwland-grasland was 5:2. In dit gebied was
veel meer cultuurgrond voorhanden; de opper-
vlakte woeste grond en bos- vooral natte beem-
den en moerasbossen- bedroeg slechts 11%.

Voor deze streek fungeerde Sittard als markt-
centrum.
De bevolking van dit overgangsgebied bedroeg
rond 1875 14.135, ten opzichte van 1815 een
groei van 40%.
In Sittard werden veel granen verbouwd nodig
voor de voedselbehoefte van de bevolking van de
stad. Wat de veeteelt betreft : het overgangs-
gebied rond Sittard had een kleinere veestapel
dan in Midden-Limburg o.a. door een geringer
aantal schapen. Veel hoornvee trof men o.a. aan
in Limbricht, Broeksittard en Sittard, waar
tevens de kippenhouderij in opkomst was. De
grootste uitbreiding lag ook hier in de var-
kensteelt.

Rond 1910 behoorde het overgangsgebied rond
Sittard samen met de Maasdorpen en Onderbanken
tot de drie gebieden in Zuid-Limburg met de
geringste bedrijfsgrootte van heel de provin-
cie, terwijl Zuid-Limburg als geheel werd ge-
kenmerkt door grotere bedrijven.
Tussen 1875 en 1915 nam de bevolking van de
grootste Limburgse gemeenten o.a. Sittard met
91% toe, in de overige Limburgse gemeenten was
dit slechts 58 %.



In het begin van de zestiger jaren van de 19e
eeuw zijn uit Limburg een aantal landverhuizers
met hun gezinnen naar de Nieuwe Wereld gegaan
vnl. uit het gebied rond Sittard en Echt (Mid-
den-Limburg). De slechte toestand in de agrari-
sche sector was de oorzaak van deze emigratie.

Vergelijking van kaartmateriaal vervaardigd
rond 1810 en 1934 kan het geschetste beeld
verder verduidelijken.
Het westelijk deel van de gemeente met de ker-
nen Guttecoven, Limbricht en Einighausen be-
stond rond 1810 uit akkerland. De woonkernen
waren omgeven door weilanden, deels beweide
boomgaarden. In het middendeel van de gemeente
bevond zich van zuid naar noord, langs de Ge-
leenbeek, een langgerekte strook met weilanden.
In het zuidelijk deel van deze strook lagen de
kernen Ophoven en Leyenbroek, en in het noorde-
lijk deel de kernen Overhoven en Stadbroek. In
het middendeel van deze strook lag enige bebou-
wing van de kern Sittard, het grootste deel van
haar bebouwing bevond zich echter direkt ooste-
lijk hiervan binnen een duidelijk zichtbare
omgrachting. Rondom deze bebouwing lagen wei-
landen en boomgaarden.
De kern Munstergeleen in de zuidpunt van de
gemeente lag temidden van akkerland. De bebou-
wing bevond zich nabij de Geleenbeek. Langs
deze beek lagen weilanden.
Het oostelijk deel van de gemeente bestond uit
akkkerland afgewisseld met enkele percelen bos.
De kern Broeksittard in de noordoostpunt van de
gemeente werd aan de noordzijde begrensd door
een weidegebied.

In de periode tussen het eerste kwart van de
negentiende eeuw en circa 1934 traden slechts
kleine veranderingen op in het bodemgebruik.
In de westpunt van de gemeente, westelijk van
de kern Guttecoven was op beperkte schaal bos
aangeplant. In het overige deel van de gemeente
waren de veranderingen minimaal. Wel kunnen we
constateren dat met de toename van de bevolking
van de kernen Sittard en Munstergeleen ook een
toename van de weidegronden en boomgaarden in
de direkte nabijheid van deze kernen plaats-
vond. Dit is verklaarbaar door de toegenomen
vraag naar vlees, groente, fruit en melkproduk-
ten vanuit deze bevolkingscentra.

Het agrarisch bodemgebruik heden ten dage geeft
het volgende beeld te zien.



Het westelijk deel van de gemeente met de ker-
nen Guttecoven, Limbricht en Einighausen be-
staat uit landelijk gebied met vooral akkerbouw
en veeteeelt. Het oostelijk deel van de gemeen-
te wordt vrijwel geheel ingenomen door het
stedelijk gebied van de kern Sittard, met aan
de noordzijde een industriegebied en langs de
noordoostgrens een intensief stedelijk groenge-
bied.
In de zuidpunt van de gemeente rond de kern
Munstergeleen bevindt zich een gebied met af-
wisselend akkerbouw, stedelijk groengebied en
terreinen met een recreatieve bestemming.

3.2 Niet-agrarisch

- Bruinkool
De brandstoffenschaarste aan het einde van de
eerste wereldoorlog maakte de openlegging van
de bruinkoolreserves die in Zuid-Limburg aanwe-
zig waren rendabel. Het ging hier om lagen van
4,3 tot 13 meter dik. Ze werden in dagbouw
ontgonnen. In korte tijd werd een hele reeks
concessies verleend en in 1918 waren vijf groe-
ven in bedrijf. De groeven Graetheide I en II
behoorden tot aan de herindeling van 1982 tot
het grondgebied van de gemeente Sittard. De
groeven bevonden zich in de zuidwestpunt van de
gemeente op de Graetheide. In 1918 kwamen de
groeven in exploitatie. Ze kregen een spoorweg-
aansluiting via het emplacement van de Staats-
mijn Maurits in de buurgemeente Geleen. De
spoorlijn voerde vervolgens naar de haven van
Stein aan het Julianakanaal.
De prijs van de bruinkool daalde na het einde
van de eerste wereldoorlog snel. De groeven
Graetheide I en II eindigden in 1921 de produk-
tie.

- 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 drietal
steenfabrieken op het grondgebied van de ge-
meente Sittard. Twee fabrieken bevonden zich
aan de westzijde van de kern Sittard bij de
Voorstad. De derde steenfabriek lag (en ligt)
direkt ten oosten van de kern Sittard. Overi-
gens maakt de schrijver Van der Maelen in 1835
al melding van de aanwezigheid van een pannen-
fabriek in Sittard.



4. Infrastructuur

4.1 Landwegen

Uit kaartmateriaal vervaardigd rond 1810 blijkt
dat de gemeente Sittard destijds over een rede-
lijk ontwikkeld echter onverhard wegennet be-
schikte. De verharde verbinding Maastricht-
Roermond passeerde de gemeente aan de westzij-
de.
Vanuit de grootste kern Sittard liepen wegen in
westelijke en noordwestelijke richting naar de
kernen Einighausen, Limbricht en Guttecoven.
Een weg in noordwestelijke richting verbond
Sittard met Broeksittard. Een weg in zuidelijke
richting, ongeveer evenwijdig aan de Geleen-
beek, liep naar Munstergeleen.

Omstreeks 1860 verbonden enkele verharde wegen
de belangrijkste kernen in het inventarisatie-
gebied Mijnstreek.
Vanuit Sittard, destijds de grootste plaats in
de Mijnstreek liep een weg in zuidwestelijke
richting via Geleen, Beek en Ulestraten naar
Maastricht (Zuid-Limburg). Deze weg liep in
noordelijke richting via Susteren en Echt naar
Roermond (Midden-Limburg). Ter hoogte van de
kern Overhoven werd tol geheven. Vanuit Sittard
liep een verharde weg in oostelijke richting
naar de Duitse grens en vervolgens via Gangelt
naar Geilenkirchen. In zuidoostelijke richting
liep een verbinding via Munstergeleen, Oirs-
beek, Amstenrade en Heerlerheide naar Heerlen.
Op deze weg werd ter hoogte van de kern Ophoven
tol geheven.
Deze route liep verder in zuidwestelijke rich-
ting naar Aken (Duitsland).
Onverharde wegen verbonden de kern Sittard met
de kleinere kernen Broeksittard, Limbricht,
Einighausen en Guttecoven.
In de periode tot 1940 werd een groot deel van
de interlokale wegen verhard en verbreed. Rond
1935 was het net van verharde wegen uitgebreid
met de volgende verbindingen. De weg naar Sus-
teren had ter hoogte van de gemeentegrens een
verharde aftakking in oostelijke richting naar
Millen in Duitsland gekregen. De verbinding van
de kern Sittard in westelijke richting met
Lirabricht en Born (Midden-Limburg) was verhard.
Op deze weg sloot een verharde weg naar Gutte-
coven en Einighausen aan. Vanuit de kern Sit-
tard liep een weg in westelijke richting naar
Berg aan de Maas. Deze weg werd gekruist door
de weg Einighausen-Geleen. Vanuit de kern Sit-
tard liep een weg in zuidelijke richting naar
Geleen.
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In oostelijke en noordoostelijke richting lie-
pen vanuit de kern Sittard verharde wegen naar
Broeksittard en vervolgens naar Tüddern en Wehr
(Duitsland).
Het grondgebied van de fors gegroeide kern
Sittard werd doorsneden door een net van ver-
harde wegen.

4.2 Waterlopen

Op het grondgebied van de gemeente Sittard
bevinden zich geen waterlopen die van enig
belang zijn voor de infrastructuur. De -Lim-
brichter- en Geleenbeek werden reeds in de
paragraaf Bodemgesteldheid behandeld.

4.3 Spoorwegen, tramlijnen en smalsporen

De grootste wijzigingen op het gebied van de
infrastructuur tussen 1850 en 1940 werden ver-
oorzaakt door de aanleg van spoorlijnen. In
1865 kwam de spoorlijn Maastricht-Venlo gereed
met o.a. een halte te Sittard. In 1896 werd de
lijn Sittard-Heerlen-Herzogenrath geopend. Deze
werd aangelegd met het oog op de ontginning van
de steenkoolvelden. Voor het vervoer van steen-
kool hadden de Nederlandse Spoorwegen een mijn-
spoor aangelegd van Sittard via Limbricht naar
de haven Born-Buchten (Midden-Limburg).

-Tramlijnen
In 1921 werd de N.V. Limburgsche Tramweg Maat-
schappij opgericht, die de bestaande tramwegen
overnam en nieuwe liet aanleggen o.a. de elek-
trische lijnen Sittard-Windraak-Klein-Doenrade-
Oirsbeek-Amstenrade-Hoensbroek. De tramlijn
Roermond-Roosteren die werd geopend in 1924
werd later verlengd tot Grevenbicht, en nog
later tot Sittard. De tramwegen werden te laat
aangelegd en konden de concurrentie met de
bussen niet volhouden. Ze zijn geleidelijk
opgeheven.



5. De gemeente Sittard, nederzettingen

5.1 Kernen in de gemeente Sittard.
De ontwikkeling van Sittard is nauw verweven
met de aanwezigheid van natuurlijke en pre-
stedelijke elementen. De stad is ontstaan als
markt- en handelscentrum aan een handelsweg die
van de Maas bij Urmond naar Gulick (Duitsland)
voerde. Uit bodemvondsten zou kunnen worden
afgeleid dat Sittard omstreeks 1000 reeds van
betekenis was. Toen in 1243 stadsrecht werd
verleend was er een omwalling met grachten en
een markt. De binnenstad bestaat thans nog uit
een westelijk gedeelte met bochtige straten in
een onregelmatig patroon en een oostelijk deel
dat ruimer is aangelegd met de Markt en hierop
uitkomende invalswegen. De Molenbeek vormt de
"natuurlijke" scheiding tussen het westelijke -
oudste- en het oostelijke stadsdeel. Het is
een kunstmatige arm van de Geleenbeek, gegraven
om de grachten te vullen, voor drinkwater te
zorgen en de molens binnen de stadsmuur gaande
te houden. In de 14e eeuw en wellicht ook nog
daarna moet de beek als open water door de stad
hebben gelopen. De bebouwing van de oudste kern
lag als een krans rond de St. Petruskerk, met
burgerwoningen aan de zuidzijde van de kerk en
de terreinen van de immuniteit aan de noordzij-
de, het geheel tussen twee armen van de Geleen-
beek in.

Van oudsher was de stad de centrale marktplaats
van het omliggende landbouwgebied. Daarnaast
hadden de inwoners vooral in de loop van de 19e
eeuw naast de regionale handel weinig andere
bronnen van bestaan dan de ambachtelijke huis-
nijverheid. Het aantal inwoners was in de 19e
eeuw niet opvallend gegroeid. Van ruim 3000
inwoners in 1800 was het opgelopen tot rond
6000 in 1900.
De rond 1810 vervaardigde Tranchot-kaart
schetst het volgende beeld van de bebouwing van
de gemeente Sittard.
De bebouwing van de kern Sittard was groten-
deels geconcentreerd binnen een omgrachting en
bestond uit aaneengesloten bebouwing langs een
tiental straten. Binnen de omgrachting was nog
enige open ruimte in gebruik als weiden en
boomgaarden. Aan de westzijde was vanaf de
omgrachting enige lineaire bebouwing aanwezig.
Ten noordoosten van de kern Sittard tegen de
grens met Duitsland en aan de rand van een
groot weidegebied lag enige bebouwing genaamd
Broeksittard.
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Westelijk van Broeksittard bevond zich enige
lineaire bebouwing genaamd Stadbroek.
Aan de noordzijde van de kern Sittard was de
kern Overhoven gesitueerd, deze bestond uit
lineaire bebouwing evenwijdig aan de Geleen-
beek. Ten zuiden van Sittard was nabij de Ge-
leenbeek lineaire bebouwing aanwezig respectie-
velijk genaamd Ophoven en Leyenbroek.

Overige kernen
In de zuidpunt van de gemeente op de oostoever
van de Geleenbeek lag de kern Munstergeleen.
Deze bestond uit lineaire bebouwing rond een
kruising van wegen. Oostelijk van Munsterge-
leen , tegen de gemeentegrens lag het buurtschap
Windraak. De kern Abshoven lag tegen de grens
met Geleen.

In het westelijk deel van de gemeente was de bebouwing gecon-
centreerd in een drietal kernen temidden van het akkerland. De
kern Limbricht bestond uit een omgracht kasteel met ten zuiden
hiervan bebouwing langs een vijftal straten. In de westpunt
van de gemeente lag de kleine kern Guttecoven. De bestond uit
lineaire bebouwing langs een drietal elkaar kruisende wegen.
De kern Einighausen tenslotte lag iets ten zuidwesten van
Limbricht en bestond uit langgerekte lineaire bebouwing langs
een Y-vormige kruising van wegen.

Rond 1865 was in de omvang van de in de gemeen-
te Sittard aanwezige bebouwing nauwelijks ver-
andering opgetreden. Wel was de rond 1810 nog
aanwezige open ruimte binnen de omgrachting van
de kern Sittard vrijwel geheel volgebouwd. In
de lineaire bebouwing aan de westzijde van deze
kern was verdichting opgetreden.
De grootste veranderingen in de gemeente Sit-
tard traden op in de periode 1900-1940.
Rond 1900 woonde meer dan 60% van de bevolking
van de kern Sittard in het dichtbevolkte stads-
centrum binnen de wallen.
In de buitenwijken : Voorstad, Overhoven, Opho-
ven, Leyenbroek en Stadbroek, waar de woningen
meer verspreid lagen huisde de overige 40%.

De opkomende mijnindustrie, die vanaf het begin
van de 20e eeuw tot dan toe onbekende problemen
opriep, verstoorde dit statische en rustige
stadsleven. Wel dient te worden opgemerkt dat
dit in Sittard duidelijk in mindere mate het
geval dan in bijv. Heerlen of Brunssum. De
problemen werden acuter naarmate in Nederland
de behoefte aan steenkool groeide. Door het
uitbreken van de eerste wereldoorlog werd deze
behoefte nog sterker.
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Op 12 maart 1915 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd dat
bepaalde dat de rijke kolenlagen van de westelijke Maasvelden,
die tot onder de stad reikten, ontgonnen zouden worden. Kort
daarna verrezen de boortorens in het zuidelijk gebied van het
oude land van Swentibold binnen de gemeente Geleen en in 1920
kwam de eerste schacht van Europa' s grootste kolenmijn, de
Staatsmijn Maurits , gereed. De mijnindustrie lokte enerzijds
werkzoekenden van elders naar Zuid-Limburg, terwijl anderzijds
een belangrijk gedeelte van de autochtone bewoners voor hun
bestaansmogelijkheden overschakelden op de mijnbouw. In Sit-
tard liep het aantal inwoners binnen enkele tientallen jaren
op tot het vijfvoudige.

Ruim vóór 1920 vonden in Sittard al een aantal
bouwaktiviteiten plaats die echter duidelijk
los gezien moeten worden van de opkomst van de
mijnindustrie en meer specifiek de Staatsmijn
Maurits in Geleen.
Het ziekenhuis dat in 1907 op heel bescheiden
wijze en met beperkte medische en verplegende
staf was opgezet, groeide uit tot een geoutil-
lieerd streekhospitaal.
In datzelfde jaar werd aan de zuidzijde van de
stad buiten de wallen het eerste slachthuis
gebouwd. Een betere en meer hygiënische verzor-
ging van de vleesvoorziening werd hiermee ge-
waarborgd. Voor de koelvoorziening werd 1911
aan de Engelkampstraat de coöperatieve ijs-
fabriek St. Antonius gebouwd.
In 1911 werd de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek
Sint Rosa opgericht, die zich in 1915 vestigde
in een fabrieksgebouw aan de Agricolastraat.
Om de snelle bevolkingsaanwas tijdig te kunnen
opvangen werd van gemeentewege de oprichting
gestimuleerd van woningverenigingen, die nieuwe
complexen huizen begonnen te projekteren op
diverse punten buiten het stadscentrum. In 1911
kwam voor het eerst door toedoen van het ge-
meentebestuur een groep van twaalf woningen tot
stand langs de zuidzijde van de Slachthuis-
straat en in 1917 nog eens 12 woningen. Dit
complex moest na ruim een halve eeuw in 1968
verdwijnen voor verdere stadsontwikkeling.

In 1919 werd langs de Tuddernderweg op Stad-
broek een aantal arbeiderswoningen gebouwd. In
opdracht van diverse woningbouwverenigingen
werd ten zuiden van de stad de uitgebreide
woongroep Kleindorp-Sanderbout aangelegd. Rond
1920/1921 verrees aan de oostzijde van de
Rijksweg ten noorden van Overhoven eenzelfde
woninggroep en tenslotte kwam aan de westzijde
van de spoorlijn en ten noorden van de oude
Limbrichterweg het complex woningen gereed dat
is uitgegroeid tot de wijk Limbrichterveld.
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Van gemeentewege werden daarna in 1916 midden-
standswoningen gebouwd aan de kort van te voren
aangelegde Wilhelminastraat ten westen van de Rijks-
weg, evenals aan de toen ontstane Kruisstraat die
later is omgedoopt in de Pastoor Jacobsstraat. Door
de woningbouwverenigingen werd dit wooncomplex vol-
tooid door bebouwing aan de Steegstraat en de Land-
weringstraat. Langs de Rijksweg-Noord werd door de
gemeente eveneens in 1916 een groep middenstandswo-
ningen gebouwd, aansluitend aan de daar reeds be-
staande huizengroep. In de twintiger jaren tenslotte
kwam bij de Molenbeek het woningblok rond het Julia-
naplein gereed. Hiermee kwam voorlopig een einde aan
de ongewoon voortvarende bouwactiviteit omdat in de
behoefte aan woonruimte voldoende was voorzien. Na
het einde van de eerste wereldoorlog werd in het
vooruitzicht van een te verwachten bevolkingsaanwas
in verband met de opkomst van de westelijke mijn-
streek de nieuwbouw weer opgepakt.

De woningen aan de Steegstraat en Ophoven uit
1918zijn de eerste woningen die specifiek voor
de werknemers van de mijnindustrie werden ge-
bouwd .

In 1920 werd een groep van 46 arbeiderswoningen
aanbesteed op Stadbroek. Ook het particulier
initiatief zag perspectief in de huizenbouw.
Langs de noordzijde van de nieuw aangelegde
Odastraat (nu Odasingel), die geprojekteerd was
als verlengstuk van de Baandert in de richting
van de Rijksweg werden 21 middenstandswoningen
gebouwd. Langs de Leyenbroekerweg, tegen de
voet van de Kolleberg, werd een aantal villa's
gebouwd.
Bijlage I geeft een gedeelte van de bebouwing
van Sittard in 1924 weer.
Kaartmateriaal uit 1935 bevestigt het bovenge-
schetste beeld. Aaneengesloten bebouwing bevond
zich binnen de vroegere omwalling en vanuit de
kern in de richting van het spoorwegstation. De
overige bebouwing had het karakter van lintbe-
bouwing langs verschillende wegen in noordelij-
ke, zuidwestelijke en westelijke richting.

Overige kernen

Rond 1870 bestond de kern Limbricht uit enige
bebouwing aan de zuidzijde van het kasteel
Limbricht. De kernen Guttecoven en Einighausen
bestonden uit lintbebouwing van beperkte om-
vang. Munstergeleen bestond uit enige bebouwing
langs een kruising van wegen op de oostelijke
oever van de Geleenbeek.
Zeventig jaar later was de structuur van deze
kernen ongewijzigd, wel was in de aanwezige
lintbebouwing enige verdichting opgetreden.
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-woningbouw door de mijnindustrie
Ten behoeve van de vele werknemers van de nabij
gelegen steenkoolmijnen werden ook in Sittard
honderden woningen gebouwd. Deze zijn eerder in
deze paragraaf al deels behandeld. Een over-
zicht van deze specifieke woningbouw wordt
gegeven in Bijlage I.

Ontwikkeling na 1940
Ook na de tweede wereldoorlog hield de groei
van Sittard onverminderd aan. In de stadskern
kwam o.a. de nieuwbouw van het gemeentehuis en
een winkelcentrum tot stand. Aan de noordzijde
van de kern Sittard (Sittard-Noord) is een
groot industrieterrein aangelegd. Aan de zuid-
zijde van dit industrieterrein ligt een nieuwe
woonwijk die de vroegere kern Overhoven groten-
deels omsluit. Ten noordoosten van de oude kern
Sittard is Stadbroek uitgegroeid tot een grote
woonwijk. De nieuwe bebouwing van deze wijk
loopt aan de noordoostzijde door tot aan de
bebouwing van Broeksittard.
In de bebouwing van Ophoven is een verdere
verdichting opgetreden terwijl deze vroegere
kern vrijwel geheel is ingekapseld door nieuwe
woonwijken. Ten zuidoosten van de kern Sittard
is Kollenberg uitgegroeid tot een grote villa-
wijk. De wijk Limbrichterveld, ten westen van
de spoorlijn Maastricht-Roermond heeft na de
tweede wereldoorlog ook een forse groei doorge-
maakt. Ten zuiden van het Limbrichterveld is
het industriegebied Bergerweg ontstaan.
De kern Munstergeleen heeft na de tweede we-
reldoorlog een forse groei doorgemaakt. Aan de
zuid- en noordzijde van het vroegere bebou-
wingslint zijn nieuwe woonwijken verrezen. De
kleinste kernen Guttecoven en Einighausen heb-
ben een groei van beperktere omvang doorge-
maakt. De kern Einighausen groeide vooral aan
de zuidoostzijde. In Guttecoven was enige ver-
dichting in de bestaande bebouwing opgetreden.
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6. Conclusies Sittard

6.1. Naar aanleiding van het voltooide veldwerk en een
nader onderzoek in het bouwvergunningenarchief kan
de gemeentebeschrijving van Sittard afgerond worden
met een aantal gevolgtrekkingen. Opgemerkt dient te
worden dat mede dankbaar gebruik gemaakt is van
recente publicaties en onderzoek in het kader van
het 750-jarig jubileum van de stad Sittard.

Tijdens de inventarisatie zijn 359 registratie-
formulieren gebruikt, waarop vaak meer dan een
object is beschreven. Een aanzienlijk aantal
objecten maakt namelijk deel uit van woning-
groepen en complexen.
Tot circa 1910 bestond de stedebouwkundige
ontwikkeling van Sittard in hoofdzaak uit een
verdichting van de 1850 reeds aanwezige struc-
turen. In het eerste kwart van de 20e eeuw was
in Sittard in het geheel geen sprake van ge-
coördineerde stadsuitbreiding. De eerste uit-
breidingsplannen verzandden in de planningsfa-
se; voor de daadwerkelijk gerealiseerde uit-
breiding waren zij van generlei betekenis.
Eerst toen het besluit tot definitieve ontgin-
ning van de zgn. Maasvelden ten behoeve van de
mijnbouw een feit werd raakte het uitbreidings-
denken in Sittard in een stroomversnelling.
Vanuit een "idee fixe", de zich zelf toebedach-
te rol van centrumgemeente der nieuwe mijn-
streek, preludeerde het gemeentebestuur met een
ongekend vooruitgangsoptimisme op de ontwikke-
lingen rond de nieuwe mijnzetel. De "Maurits-
stad-utopie" zette het gemeentebestuur in 1919
aan tot rigoreuze investeringen op het vlak van
de verkeersinfrastructuur, grondaankoop, wo-
ningbouw en volkshuisvesting. Onder het mom van
toenemende woningnood concurreerde men op de
bouw- en woningmarkt met de plaatselijke corpo-
raties. Grondpolitieke afwegingen, de ligging
van het gemeentelijk grondbezit en bijkomende
toevalligheden bepaalden de richting waarin de
stadsuitbreiding uiteindelijk gestalte kreeg.
Door dit alles resulteerden de eerste stadsuit-
breidingen in een zeer versnipperde stedebouw-
kundige struktuur van diverse, ver uit elkaar
gelegen, bebouwde kommen binnen het territorium
der gemeente Sittard.

De kwaliteit van enkele woninggroepen c.q.
stedebouwkundige structuren is momenteel nog
van dien aard dat zij de kwalificatie "bijzon-
der gebied" verdienen. Een kaart waarop deze
gebieden zijn aangeduid treft U in de bijlagen
aan.
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Gezien de specifieke aard van de ontwikkeling
die de gemeente tussen 1850 en 1940 heeft door-
gemaakt, is het van belang deze globaal weer te
geven in een stedebouwkundige typologie.
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6.2 Bijzondere gebieden

Bijzonder gebied Julianaplein e.o.

Algemene karakteristiek

In 1913 werd een begin gemaakt met de drainage
en ontginning van de "Baenje" (Ruitersbeemden),
het moerasgebied tussen Ophoven en de stad.
Naar een ontwerp van de Sittardse architekt
Maria Nicolaas (Nic.) Ramakers (1879-1954) werd
hier het stadspark aangelegd, dat tengevolge
van de Ie wereldoorlog eerst in de twintiger
jaren gereed kwam. In de loop van 1920 verrezen
de eerste villa's langs het wegenvierkant Agri-
colastraat- Emmastraat- Jubileumstraat en
Schuttestraat. Het betreft de huidige adressen
: Julianaplein 1-21, 2-22; Jubileumstraat 1-23;
Emmastraat 1-9, 2-8; Schuttestraat 2a-18; Agri-
colastraat 120-158. De in totaal 72 woningen
zijn verdeeld over blokken van twee tot vier
woningen onder een kap.

Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit

De woonstraat tussen dit stratenvierkant bezit
door zijn brede uitleg een pleinkarakter : het
Jubileumplein. De woninggroep heeft een trape-
ziumvormige plattegrond, waarvan een schuine
zijde parallel loopt aan de Geleenbeek. Cen-
traal ligt het Julianaplein. De woninggroep
wordt gekenmerkt door brede straten en veel
groenaanplant.
Aan dit stratenpatroon lag een duidelijk stede-
bouwkundig plan ten grondslag, uitzonderlijk
voor het planologisch denken in Sittard, dat
tot 1945 hoogst chaotisch verliep. De woningen
van het zgn. landhuis-genre, vallen op door hun
brede dakoverstekken. Als verbindend element
fungeren de horizontale baksteen banden in de
tweede bouwlaag.

Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving

De woninggroep Julianaplein e.o. met aanslui-
tend het langgerekte stadspark doorsneden door
de Geleenbeek is van betekenis vanwege de mar-
kering van het stadsbeeld.
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Gaafheid en zeldzaamheid

De 72 woningen bezitten een rijke en gediffe-
rentieerde detaillering o.a. bakstenen balkons
in "breiwerkachtig" metselverband; de speklagen
in de eerste bouwlaag zijn gemetseld als rolla-
gen; de portiekpijlers zijn uitgevoerd in be-
werkt hout. Het geheel bezit een hoge gaafheid.
Woninggroepen in deze vorm en bestaande uit dit
soort landhuis-achtige bebouwing zijn in Lim-
burg zeldzaam.
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Bijzonder gebied Geldersestraat e.o.

Algemene karakteristiek

Tussen 1922 en 1940 werden langs de Gelderse-
straat in Sittard een aantal gemeenschapsvoor-
zieningen gerealiseerd o.a. enkele scholen; de
H.Hartkerk en een patronaat. Deze waren bedoeld
voor de bewoners van een aantal omliggende
buurten o.a. Overhovenerheide. Diverse ontwer-
pen zijn van de hand van de Sittardse architect
Jos Wielders.

Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit

Het gebied is weliswaar beperkt van omvang maar
omvat een aantal gebouwen met architectonische
en architectuur-historische kwaliteit. Het
middelpunt wordt gevormd door de Heilig Hart-
kerk van architect Jos Wielders. De kerk werd
gebouwd tussen 1929 en 1931. Het ex- en inte-
rieur van de kerk vallen op door de sobere
harmonie en het ontbreken van elke overbodige
decoraties. Bijzonder is het schelpgewelf van
het priesterkoor dat volledig uit de hand is
gemetseld.
Aan de achterzijde van de Mariahof, een voorma-
lig klooster, ligt de Sint Jozefschool. Het
ontwerp vertoont invloed van de Amsterdamse
School. Opvallend is de daklantaarn met leien
dakje.
Invloed van Amsterdamse School is eveneens
aanwezig in het ontwerp van de voormalige nood-
kerk, thans gemeenschapshuis, naar een ontwerp
van Jos Wielders.

Bijzondere historische betekenis

De gemeenschapsvoorzieningen aan de Gelderse-
straat t.w. de noodkerk, het patronaat, de H.
Hartkerk, het klooster en de scholen waren
allen specifiek bedoeld voor het katholieke
volksdeel. De opzet als zodanig, de concentra-
tie van deze bestemmingen o.a. onderwijs, reli-
gie en ontspanning en vorming passen bij de
specifieke culturele en geestelijke ontwikke-
ling van deze regio in dit tijdvak.

Gaafheid en Zeldzaamheid

De gaafheid van de hiervoor genoemde kwalitei-
ten is nog in hoge mate aanwezig.
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Door een veranderde funktie hebben aan enkele
objecten o.a. de voormalige noodkerk en het
voormalige klooster weliswaar aanpassingen
plaatsgevonden, als geheel is de bebouwing
inclusief de royale groenaanplant nog mooi
intact. Een dergelijke samenclustering van
gebouwen specifiek gericht op het katholieke
volksdeel en van architectonische en architec-
tuur-historische betekenis is zelfs voor Lim-
burg zeldzaam.

20



Bijzonder gebied Sanderbout-Kleindorp

Algemene karakteristiek

De oorspronkelijke dubbelwijk Sanderbout-Klein-
dorp werd door architect Jan Stuyt geheel in de
lijn van het tuinstad concept ontworpen, waar-
door de eerste stadsuitleg in zuidelijke rich-
ting een uitgesproken anti-stedelijk karakter
kreeg.
In 1919 kwamen 121 woningen tot stand van ar-
chitect Jan Stuyt, en rond 1926/1927 nog eens
200 woningen eveneens grotendeels van
Jan Stuyt, echter de woningen aan de Veestraat
werden door Jac. Beurskens ontworpen.
De oudste woningen zijn 1973/1975 gesloopt
thans resteren nog 199 woningen uit ca.
1926/1927. Het betreft de adressen : Veestraat
31-101 oneven; Irisstraat 2-18 even en 1-47
oneven; Bloemenweg 46-56 even; Resedastraat 1-
47 oneven en 2-32 even; Ericastraat 8-74 even;
Leliestraat 9-53 oneven en 2-56 even.
De oorspronkelijk 321 woningen werden door "Ons
Limburg" gebouwd voor de Woningvereniging Sit-
tard.

Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit

De woninggroep Sanderbout heeft een ruimtelijk
concept van redelijke kwaliteit geïnspireerd op
de tuinstadgedachte. De woningen uit 1926/1927
zijn verdeeld over een drietal in vorm afwij-
kende carrés met een groot gemeenschappelijk
binnenplein tussen Irisstraat, Resedastraat,
Ericastraat en Leliestraat.
De diverse woningtypen zijn allen opgetrokken
in twee kleuren baksteen voorzien van betonla-
teien en deels voorzien van geprofileerde
schoorsteenaanzetten. De meest opmerkelijke
architectuur treffen we aan bij de woonhuizen
aan weerszijden van de rondboogvormige toegan-
gen naar het centrale plein: topgevels met
asymmetrische zadeldaken, ronde baksteen erfaf-
scheidingen met rollagen.

Bijzondere historische betekenis

Sanderbout geeft qua structuur , bestemming en
verschijningsvorm duidelijk uitdrukking aan de
specifieke sociaal-economische ontwikkeling van
de Mijnstreek. Georganiseerde volkshuisvesting
voor de groeiende bevolking, op een schaal die
groter dan voorheen gebruikelijk was, gebaseerd
op de tuinstadgedachte.
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Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving

Architect Jan Stuyt hanteerde bij het ontwerp
het tuinstad-concept. Hij stelde dat de be-
staande wegen- en padenstructuur in het gebied
gehandhaafd diende te blijven. Zo bepaalde de
zgn. : "Veheweg", al in de 18e eeuw genoemd als
ontsluitingsweg van Ophoven naar de Graetheide,
het tracé van de latere Veestraat.

In zijn ontwerpen streefde Stuyt steeds naar
een verwevenheid tussen de stedelijke structuur
en de aanwezige landschappelijke elementen. De
bouw van Sanderbout-Kleindorp betekende het
opvullen van een groot deel van de ruimte tus-
sen de Rijksweg-Zuid aan de oostzijde en de
spoorlijn Sittard-Maastricht aan de westzijde.

In later jaren werd de resterende open ruimte
volgebouwd en vond aansluiting bij de overige
stedelijke bebouwing van Sittard plaats.

Gaafheid en Zeldzaamheid

De gaafheid van de hiervoor genoemde kwalitei-
ten is nog in redelijke mate aanwezig : niet-
uniforme aanpassingen en de sloop van het oud-
ste deel van de woninggroep beperken deze gaaf-
heid enigszins. Woninggroepen zijn in deze
regio niet zeldzaam.

Wanneer men de zeldzaamheid van dergelijke
woninggroepen vanuit provinciaal of nationaal
oogpunt bezit neemt de waarde ervan uiteraard
sterk toe.
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Bijzonder gebied Limbrichterveld

Algemene karakteristiek

Mede in verband met de aanleg van een rangeer-
terrein voor het toekomstig kolentransport
vanuit de Mijnstreek bij het Sittardse stati-
onsemplacement, benodigde de spoorwegen vol-
doende woongelegenheid voor de rangeerders en
het overige spoorwegpersoneel. De oorspronke-
lijk 109 woningen tellende groep werd ontworpen
door architect N.J. van Tiene, en werd gebouwd
tussen 1921 en 1924. De bouw geschiedde in
opdracht van de spoorwegcorporatie "Sittard
Vooruit". De thans resterende 56 panden hebben
een renovatie ondergaan.

Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit

Architect van Tiene lijkt in zijn ontwerp bein-
vloed door de tuindorpgedachte. De Onderste- en
Bovenste Limbrichterweg, later omgedoopt in
Limbrichterweg en Oude Limbrichterweg die van-
ouds de verbinding met Limbricht vormden, ble-
ven in zijn ontwerp gehandhaafd.
Van Tiene projecteerde zijn woningen echter
langs het tracé van de Tunnelstraat, die na het
gereedkomen van de spoortunnel ten noorden van
het station als nieuwe toegangsweg tot dit
westelijk stadsdeel zou gaan fungeren. De Sit-
tardse woninggroep is opgebouwd uit symmetri-
sche gevelwanden: hoekpanden in dwarsrichting
onder wolfsdaken, drie middenblokken met in
hoogte verspringende zadeldaken, lage tussen-
panden onder zadeldaken in de lengterichting.
Soortgelijke woninggroepen zijn in Venlo en
Gennep gerealiseerd.

Bijzondere historische betekenis

De woninggroep Limbrichterveld was een initia-
tief van de spoorwegcorporatie "Sittard Voor-
uit". De woningen waren specifiek bedoeld voor
het spoorwegpersoneel werkzaam op het spoorwe-
gemplacement van Sittard. De ontstaansgeschie-
denis hangt zijdelings samen met de mijnindus-
trie aangezien het rangeerterrein van Sittard
zou worden gebruikt voor kolentransport vanuit
de Mijnstreek.
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Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving

De bouw van de spoorwegarbeiderswijk Limbrich-
terveld betekende dat de stadsuitbreiding, die
eerder in zuidelijke richting (Sanderbout) en
noordelijke richting (Stadbroek) had plaatsge-
vonden, thans ook in westelijke richting ge-
stalte begon te krijgen.

Gaafheid en zeldzaamheid

De gaafheid van de hiervoor genoemde kwalitei-
ten is nog in redelijke mate aanwezig: de sloop
van een deel van de woninggroep en de renovatie
van de resterende woningen beperken de gaafheid
enigszins. Woninggroepen specifiek bedoeld voor
spoorwegpersoneel zijn in Limburg zeldzaam.
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Bijzonder gebied Overhovenerheide

Algemene karakteristiek

De ontwerpen voor het complex Overhovenerheide
dat aanvang 1920 gereed kwam zijn van de hand
van architect Jan Stuyt in samenwerking met
zijn "Ons Limburg" collega F.W. de Rooy. Het
nog bestaande woninggroepje aan de Heistraat
e.o. telt slechts 25 woningen. Pas in 1928
kreeg de uitbouw van Overhovenerheide zijn
beslag met de bouw van 58 woningen langs de
Paulusstraat en het Paulusplein en aan de west-
zijde van de St. Petrusstraat. Het bijzonder
gebied omvat de navolgende adressen : Heistraat
67-91 oneven; St. Petrusstraat 2-12 /26-44/50-
60 even; Paulusstraat 2-32 even en 1-11 /17-35
oneven.

Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit

Architect Jan Stuyt ontwierp deze woninggroep
m.n. het gedeelte aan de Heistraat eveneens
vanuit de tuinstadgedachte. Oorspronkelijke
landschappelijke elementen bleven zoveel moge-
lijk gehandhaafd. Hier bleef de oude "Heiweg"
later omgedoopt in Heistraat gehandhaafd. Deze
weg fungeerde vanouds als ontsluitingsweg naar
de ten noorden van het dorp Overhoven gelegen
ontginningen in de "Overhovenerhei"

De 25 woningen aan de Heistraat volgen een
doorgaand gebogen straatprofiel dat vanaf de
Rijksweg door de Heistraat naar de St. Petrus-
straat voert. De variatie in woningtypen is
hier uitermate groot.
Stuyt wisselde liefst 7 maal van type. Zadelda-
ken en tentdaken vormen een noklijn die nu eens
parallel aan de straatas loopt en even verder
op de straatas staat. De verdiepingen zijn
afwisselend wit gesaust en in schoon metselver-
band uitgevoerd. Alle hoekhuizen zijn door
afwijkende dakvormen en verspringende rooilij-
nen geaccentureerd. Een bijzonder fraai over-
hoeks geplaatst hoekpand met een zeshoekige
plattegrond en opvallende halfronde raamopenin-
gen tussen rusticabanden vormt de overgang van
de Heistraat naar de St. Petrusstraat. Deze
woningen zijn enkele jaren geleden gerenoveerd.
De woningen langs de Paulusstraat, het Paulus-
plein en de westzijde van de Petrusstraat zijn
veel soberder van opzet. Deze woningen zijn
geformeerd als lintbebouwing en zijn op de
verdieping met hout afgewerkt, waarvan de on-
derzijde een gegolfd patroon laat zien.
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Bijzondere historische betekenis

Overhovenerheide geeft qua structuur, bestem-
ming en verschijningsvorm duidelijk uitdrukking
aan de specifiek sociaal economische ontwikke-
ling van de Mijnstreek : georganiseerde volks-
huisvesting op een schaal die groter dan voor-
heen gebruikelijk was gebaseerd op de tuinstad-
gedachte.

Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving

De woninggroep Overhovenerheide waarvan de
uitbouw rond 1928 zijn beslag kreeg met de
woningen aan de St. Petrusstraat, het Paulus-
plein en de Paulusstraat, vormde de noordelijke
begrenzing van de bebouwing van het vooroorlog-
se Sittard. Bij de projektie van het tuindorpje
Overhovenerheide speelde de segregatie van de
bewoners, de arbeiders- en mijnwerkersbevol-
king, een belangrijke rol. De gronden langs de
Rijksweg moesten gereserveerd blijven voor de
bouw van een twaalftal nog steeds bestaande
"betere" middenstandswoningen, die in 1920
opgeleverd werden. Vanaf de Rijksweg camou-
fleert dit later aangewitte complex midden-
standswoningen tegenwoordig nog steeds het
tuindorpje Overhovenerheide.

Gaafheid en zeldzaamheid

De gaafheid van de hiervoor genoemde kwalitei-
ten is nog in redelijke mate aanwezig. De sloop
van enkele panden van het jongere gedeelte van
de woninggroep doet hieraan weinig afbreuk. Het
geheel vormt het laatste als zodanig herkenbaar
tuindorpcomplex binnen Sittard en mag zeldzaam
genoemd worden.
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Bijzonder gebied Everstraat e.o.f kern Einiq-
hausen

Algemene karakteristiek

Het bijzonder gebied Everstraat e.o. bestaat
uit een vijftiental boerderijen en wppnhuizen
en een kerkgebouw met pastorie allen gelegen
langs de Everstraat en aansluitende Brand- en
Heistraat in de kern Einighausen.
De meeste objecten dateren uit de eerste decen-
nia van de 20e eeuw. Enkele boerderijen dateren
uit de tweede helft van de vorige eeuw. Het
geheel vormt een typisch dorpsgezicht uit de
periode 1850-1940 met weinig verstoringen door
recentere invullingen. Apart vermeld dienen te
worden : de R.K. kerk O.L.V. Ten Hemelopneming,
een ontwerp van architect Caspar Franssen uit
Roermond uit 1905 in neoromaanse trant; en de
pastorie uit 1935, naar een ontwerp van archi-
tect Schinkel uit Sittard.
Vermeldenswaard zijn tevens de kapel O.L.V. van
Rust, gebouwd rond de eeuwwisseling in een
neogothische stijl en het H. Hartbeeld uit
1920.

Bijzondere historische betekenis

Het gebied met bijzondere waarden is geconcen-
treerd rond een pleinvormige ruimte t.w. een
voormalige dries.
De Everstraat, Brandstraat en Heistraat komen
hier bij elkaar.

Gaafheid en zeldzaaamheid

De gaafheid van de hiervoor genoemde kwalitei-
ten is nog inhoge mate aanwezig. De deels ge-
sloten hoeven uit de tweede helft van de 19e
eeuw verkeren in vrijwel authentieke staat. De
boerderijen en woonhuizen uit de 20e eeuw ver-
tonen eenzelfde beeld.
Dorpsgezichten uit de periode 1850-1940 in
vrijwel gave toestand rond een voormalige dries
zijn in Limburg zeldzaam.
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6.3 Complexen

Op het grondgebied van de gemeente Sittard
bevonden zich een aantal woningcomplexen.
De woninggroep Stadbroek dateert uit 1919/1920
en werd ontworpen door de gemeente-architect
Vroomans. Vroomans wek in zijn ontwerp totaal
af van het door "Ons Limburg" corporaties ge-
hanteerde tuindorp-concept. Langs de Tudderen-
derweg en de parallel daaraan lopende St. Jo-
sephstraat domineren rationele verkavelingen
langs de twee straten van de wijk. De woningen
langs de Tudderenderstraat en de
St. Josephstraat vormen eikaars spiegelbeeld.
Het straatbeeld van de lintformatie geschakelde
woningen wordt enigszins verlevendigd doorde
verspringende rooilijnen van sommige woning-
blokken. Tot deze woninggroep behoren de adres-
sen : Tudderenderweg 76-102 even, 106-168 even;
en de St. Josephstraat 13-107 oneven; 20-32 en
40-166 even.
Opvallend zijn de pilastergevels van de woning-
blokken Tudderenderweg 96-102 en gespeigeld
daaraan de St. Josephstraat 33-43. De toegepas-
te gevelornamenten bestaan uit driehoekige
tympanen boven sommige deuren en ramen en de
verticale pilasters.

Aan de Geleenstraat e.o. bevinden zich 32 woon-
huizen verdeeld over twee straatwanden. De
woningen dateren uit de twintiger en zijn van
een sobere traditionele architectuur. Het be-
treft de adressen : Geleenstraat 3-15 oneven;
Gulicksestraat 8-14, 18-42, 48-50 even. De
negentien woningen aan de Gulicksestraat werden
in 1939 gerenoveerd.

Aan de Pastoor Jacobsstraat bevindt zich een
woninggroepje van zes eenheden in een gesloten
straatwand. Het betreftde huisnummers 1-11
oneven. De woningen werden rond 1930 gebouwd in
een traditionele bouwstijl met expressionisti-
sche invloeden. Elk pand heeft een L-vormige
plattegrond. De panden tellen twee bouwlagen
onder schild- en zadeldak. Deze straatwand
wordt gekarakteriseerd door een drietal risa-
lieten waarin zich de entreepartijen bevinden,
die uitlopen in afgevlakte topgevels met verti-
caal metselwerk en verticale muizetand decora-
ties.

In dezelfde straat aan de overzijde bevindt
zich een woninggroepje bestaande uit een
straatwand met zes eenheden, per twee gedekt
door een schilddak.
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De voorgevels van de panden zijn onderling
gespiegeld. Twee bouwlagen in de lengterich-
ting; decoratieve lisenen, afgeschuinde por-
tiekhoeken. De woningen werden gebouwd rond
1928.

In Munstergeleen bevindt zich het restant van
een woninggroep. Het betreft de adressen Apol-
liastraat 1-5 oneven en 2-6 even; en Kerkstraat
25-31 oneven.
Het groepje bestaat uit vijf blokken van twee
woningen onder een kap. Per blok een rechthoe-
kig grondplan in de lengterichting met een
symmetrische opbouw. Voorgevel met middenrisa-
liet en decoratief metselwerk in de topgevel.
De woningen werden rond 1918 gebouwd.

Op de Kolleberg bevinden zich een zevental zgn.
voetvallen t.w. kleine kapellen voorzien van
beeldennissen met afbeeldingen van de Passie
van Christus. De beeldennissen bevinden zich op
robuuste sokkels met gevelsteenmet inscriptie.
De zeven voetvallen zijn van belang in het
kader van de cultuurgeschiedenis. De oudste
kapel dateert uit 1907 en de jongste uit 1925.

Eveneens op de Kolleberg ligt het Algemene
Moederhuis der Karmelitessen van het Goddelijke
Hart van Jezus. Het kloostercomplex dateert uit
1925 en is gebouwd in een traditionele stijl.
Het complex bestaat uit drie bouwdelen. De
centrale bouw bevat de entree in een middenri-
saliet bekroond door een topgevel met vleila-
gen. De bijbouwen links en rechts hebben een
rechthoekig grondplan in de lengterichting. De
middenbouw wijkt terug t.o.v. de bijbouwen.
Achter de linkerbijbouw bevindt zich een vier-
kante torenachtige uitbouw met onder een tent-
dak met leien en met een Mariabeeld op de nok.
Het complex is van belang in het kader van de
cultuurgeschiedenis.

Aan de Leyenbroekerweg staat de kerk van Chris-
tus Koning. De kerk betreft een ontwerp van de
architect Jos Wielders uit 1928, met schip,
absis, kapellenkrans, zijbeuken, toren en sa-
cristiebijbouw. De toren is opgetrokken in
Amsterdamse Schoolstijl.
De kerk is vastgebouwd aan het voormalige
klooster en de seminariekerk van de priesters
van het Heilig Hart, deze gebouwen dateren uit
ca. 1888. Daarnaast zijn er enkele latere aan-
bouwen. De voormalige seminariekerk en het
kloostergebouw zijn gebouwd in neo-gothische
trant.
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Het complex is van belang vanwege de bijzondere
vormgeving en in het kader van de cultuurge-
schiedenis .

In de kern Ophoven bevindt zich een kleine
woninggroep
bestaande uit 15 panden. Het betreft de adres-
sen Steegstraat 30-44 even en Ophoven 51-63
oneven. De woninggroep is verdeeld over twee
straatwanden van respectievelijk 8 en 7 woon-
eenheden. Het betreft
geheel symmetrisch opgebouwde architectuur. De
woonhuizen op de uiteinden bezitten tentdaken.
Een middenrisaliet van een of twee panden
onder schilddaken en daartussen woonhuizen
onder zadeldaken. De woningen werden gebouwd in
1918 i.o.v. de Woning Vereniging Sittard.

Eveneens in Ophoven bevindt zich een woning-
groep van 23 eenheden. Het betreft de adressen
Steegstraat 13-23 oneven; Landweringstraat 10-
24 even en 3-17 oneven, en de Pastoor Jacobs-
straat 14. Het betreft een ontwerp van archi-
tect M.N. Ramakers uit 1924. Het complex is
verdeeld over drie straatwanden waarvan er een
uitloopt in een dubbele hoekpartij. De straat-
wanden zijn symmetrisch opgebouwd : hoekpanden
onder schilddaken, tussenpanden met zadeldaken.
De panden hebben opmerkelijke achtergevelloggi-
a's en deels gecombineerde portieken, het met-
selwerk is deels gesaust.

6.4 Objecten

Behalve bijzondere gebieden en complexen be-
schikt Sittard over de nodige objecten die
zeker nadere aandacht verdienen. Ter illustra-
tie een alfabetisch overzicht van deze panden.
Het pand Beqiinhofstraat no. 6 dateert uit
1908. Dit woonhuis is gebouwd in een traditio-
nele bouwstijl met neo-renaissance elementen.

Het pand Beqiinhofstraat no. 8 is een zeer goed
onderhouden monumentaal pand uit de 2e helft
van de vorige eeuw met eclecticistische invloe-
den. Hetzelfde geldt voor de panden Beqiinhof-
straat 5,7,9, en 11.
Aan de Beqiinhofstraat no. 23 bevindt zich een
woonhuis met zeer opmerkelijke architectuur.
Het pand dateert van ca. 1925 en het ontwerp
vertoont classicistische en zakelijk expressio-
nistische elementen.
Rond 1925 bouwde architect Jos Wielders uit
Sittard aan de Berqerweq het waterleidingpomp-
station.
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Dit opvallend vormgegeven en gesitueerd water-
pompstation bestaat uit een bouwlaag op een
kubische plattegrond onder een tentdak met
lantaarn. Het object is van belang vanwege de
vormgeving en de situering in het land-
schapsbeeld.
Pierre en Joseph Cuypers waren verantwoorde-
lijk voor de bouw van de H. Salvius kerk aan
het Burg. Coonenplein no.2 . De kerk werd in
1922 gebouwd en kent neo-romaanse invloeden. De
kerk is geheel opgetrokken in natuursteen. Het
vooraanzicht wordt bepaald door de massieve
toren en de ingangspartij met een reliëf in het
vulstuk. De naastgelegen pastorie betreft een
ontwerp van architect Wagemans uit Roggel en
werd in natuursteen en rode baksteen gebouwd.
Het "Huis Op 't Fort" aan de Dominicanerwal
no.1 dateert uit 1924. Het betreft een zeer
goed onderhouden monumentaal kantoorpand met
elementen van neo-classicisme.
Aan de Dorpstraat no. 17 en 18 staan een twee-
tal vrij gave gesloten hoeven uit de 2e helft
van de 19e eeuw.
Het schoolgebouw aan de Enqelenkampstraat no.
23 thans MAVO, dateert van ca. 1920. Het tradi-
tionele ontwerp kent licht classicistische
invloeden. Het gebouw met zijn aanzienlijke
bouwvolume neemt een dominante plaats in aan de
Engelenkampstraat.

Aan de Enqelenkampstraat no. 68 staat de Forum
bioscoop van architect Jos Wielders uit Sit-
tard. Het ontwerp bevat stijlelementen van de
Amsterdamse School. De bioscoop dateert uit
1929. Opvallend is de horizontale ingangspartij
met etalages en de verticale accentuering ervan
door de raampartij erboven, en door de plasti-
sche uitbouw in het linker gevelvlak. Een ander
markant ontwerp van Jos Wielders treffen we aan
aan de Gouverneur van Hövellstraat no. 2. Het
betreft de Hogeschool Sittard. Het gebouw da-
teert uit 1935 en vertoont stijlelementen van
het Nieuwe Bouwen. Het vrijstaande schoolgebouw
bestaat uit diverse blokvormige bouwmassa's die
in elkaar grijpen. De bouwmassa is verlevendigd
door diverse soorten en tinten baksteen.
In de kern Munstergeleen aan de Haaqstraat no.
13 staat een gave gesloten hoeve. De boerderij
werd in 18 61 gebouwd.

In de kern Broeksittard, In de Camp no.1, staat
de R.K. kerk O.L.V. Geboorte. De kerk dateert
uit 1934 en werd ontworpen door eveneens Jos
Wielders.

31



Het betreft een traditioneel ontwerp met neo-
gothische en zakelijke stijlkenmerken. Het
interieur is opgetrokken in schoonmetselwerk en
bezit o.a. gele baksteengewelven.
Aan de Jubileumstraat no. 2 bouwde bureau Thu-
nissen uit Den Haag in 1937 een grote vrij-
staande villa met o.a. een rieten schilddak.
In de Sittardse binnenstad aan de Kapittel-
straat 1 staat een opvallend pand uit 1907 met
een trapgevel. En aan dezelfde Kapittelstraat
op no. 8 staat een pand uit 1863 dat qua bouw-
stijl lichte invloeden van de Waterstaatsstijl
verraadt.
In Munstergeleen aan de Kerkstraat no. 3,5 en 7
staat de R.K. kerk van de H. Pancratius. De
kerk dateert uit 1926 en werd ontworpen door N.
Ramaekers uit Sittard. Het ontwerp kent neogo-
thische en expressionistische stijlelementen.
Opvallend is de ranke expressionistisch vormge-
geven toren aan de rechterzijde van de entree.
De pastorie vormt een onverbrekelijk geheel met
de Pancratiuskerk. Deze dateert eveneens uit
1926 en werd ook ontworpen door N. Ramaekers in
eenzelfde stijl.
In de kern Broeksittard, Kerkvoor no. 44 staat
een markante kerkhofkapel uit 1874 gebouwd in
een traditionele stijl.

Aan het Kloosterplein no.1 staat een markant
herenhuis gebouwd in een eclectische stijl. Het
pand dateert uit 1910. In het middendeel van de
frontgevel bevindt zich in de eerste bouwlaag
een dubbele deur met hierboven een forse erker.
Dit geveldeel loopt uit in een halsgevel met
klauwstukken en wordt bekroond door een fronton
met nokpion.
Aan de Kromstraat no. 42a staat de R.K. kerk
van de H. Antonius van Padua uit 1921. De bouw-
stijl is beïnvloed door de neo-gothiek en het
expressionisme. In 1954 werd de kerk vergroot
door architect Palmen. Het nabijgelegen voorma-
lige klooster, no. 42 en 44, is inmiddels ver-
bouwd tot wooneenheden.
Een ander klooster bevindt zich aan de Leyen-
broekerweg no. 52 t.w. het Gemma klooster. Dit
werd in 1938 door architect Jos Wielders ge-
bouwd i.o.v. de Maastrichtse Paters Passionis-
ten.
Aan de Limbrichterstraat staan enkele opvallen-
de winkelpanden. No. 51 dateert uit ca. 1920,
het ontwerp vertoont licht expressionistische
elementen; no. 52 betreft een hoekpand met
aanzienlijke kubische bouwvolumes. Het werd
waarschijnlijk in de dertiger jaren gebouwd in
een zakelijk expressionistische stijl.
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Op nummer 68 tenslotte staat een apotheek-woon-
huis daterend uit het laatste kwart van de 19e
eeuw en gebouwd in een eclectische stijl. Het
pand is geheel van stucwerk voorzien.
Op de hoek van Markt en Putstraat, Markt no.
26, staat een winkelpand eveneens daterend uit
de 2e helft van de vorige eeuw in een eclecti-
cistische trant. M.n. de dakconsoles in de vorm
van mensenhoofden zijn opvallend.

In de kern Ophoven, Qphoven no.1, staat het
restaurant 't Guliks Hoes, gevestigd in een
voormalige 19e eeuwse hoeve van het gesloten
type. Het geheel bezit een monumentale uitstra-
ling.

De basiliek O.L.V. van het H. Hart aan de Oude
Markt no.3, betreft een van de mooiste voor-
beelden van neogothische kerkenbouw in Limburg,
en is reeds aangewezen als rijksmonument. Dit
geldt eveneens voor het tegenover gelegen Mari-
apark met een neogothische kruisweggalerij
(Oude Markt 16). De basiliek dateert uit 1875-
1879 en werd ontworpen door Johannes Kayser uit
Maastricht. Waarschijnlijk was hij ook de ar-
chitect van het Mariapark.
Het voormalig Pensionaat van de Ursulinen aan
de Oude Markt no.5 dateert uit de 2e helft van
de vorige eeuw. Het imposante stadspand telt
drie bouwlagen en is van belang in het kader
van de cultuurgeschiedenis. In de onmiddellijke
nabijheid van het voormalige Pensionaat staat
het voormalige Aloysiuscollege. Het jongere
gedeelte werd rond 1875 gebouwd en telt drie
bouwlagen. Vermeldenswaard zijn de decoratieve
gevelstenen met klaverbladmotief in de frontge-
vel. Het oudste gedeelte dateert van rond 1850
en telt vier bouwlagen plus een dakverdieping.
De vensters en deuren zijn deels voorzien van
hardstenen omlijstingen. Een gedeelte van het
gebouw was ingericht als collegekapel. Aan de
Oude Markt no. 18 staat het kloostergebouw van
de Zusters Dochters van de O.L.V. van het H.
Hart. Het markante pand dateert uit het laatste
kwart van de vorige eeuw.
In de kern Munstergeleen aan de Overstraat no.
43 staat een woonhuis gebouwd in 1915. Het
traditionele ontwerp vertoont elementen van
neo-renaissance. Het pand Paardestraat no. 31
aan de voet van de oude stadswal is beïnvloed
door het ecclecticisme en is van belang vanwege
de vormgeving en de ornamentiek. Aan de Par-
klaan no. 3 en 5 treffen we de Casa Mia aan.
Dit merkwaardige kasteelachtige bouwsel ont-
wierp Jos Wielders in 1937. Opmerkelijk zijn de
torens met kantelen.
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Eveneens aan de Parklaan maar op nummer 4 be-
vindt zich het gebouw van het voormalig Bis-
schoppelijk College. Het pand dateert uit 1908
en werd gebouwd in een traditionele stijl. Aan
de Parklaan no. 15 staat het vroegere woonhuis
van architect Jos Wielders. Hij ontwierp deze
stadsvilla in 1932 en liet zich beïnvloeden
door het Nieuwe Bouwen. Het grondplan bestaat
uit een rechthoek in de lengterichting en di-
verse daarin grijpende rechthoeken. Het geheel
heeft een plat dak. Op de nummers 26 en 28
staat een dubbel woonhuis, eveneens een ontwerp
van Jos Wielders uit 1921. Invloed van de Am-
sterdamse School is onmiskenbaar.
Aan de Parklaan no. 27 staat een vrijstaande
stadsvilla gebouwd rond 1924/1925. De architect
was wederom Jos Wielders. De villa is ontworpen
in Amsterdamse School stijl. Op nummer 29 staat
een ontwerp van Wielders uit ca. 1924.
Deze vrijstaande villa vertoont eveneens ele-
menten van de Amsterdamse School. Opmerkelijk
is het schilddak gedekt met leien.
In de kern Limbricht aan de Platz no. 1 staat
een monumentaal woonhuis uit ca. 1890.
De villa Maria aan de Putstraat no.63 werd
gebouwd in 189 3 in eclectische trant. Deze
imposante stadsvilla bezit rijkelijk geornamen-
teerde geveldelen. Aan de Rijksweg Noord no.
54,56,58 en 60 staat het pand van de drukkerij
Kurvers. Het dateert uit 1896 en is van belang
in het kader van de sociaal economische ge-
schiedenis. Aan de Rijksweg Zuid no. 10 staat
een voornaam vrijstaand herenhuis uit ca. 1910
gebouwd in een eclectische bouwstijl. Opvallend
is de rijke detaillering. Het pand Rijksweg
Zuid no. 20 betreft een ontwerp van Jos Wiel-
ders uit 1932. Dit vrijstaande opmerkelijk
vormgegeven pand met een aanzienlijk bouwvolume
vertoont elementen van de Nieuwe Zakelijkheid.
Het Oranje Hotel, Rijksweg Zuid no. 23, dateert
uit ca. 1934. Elementen van het Nieuwe Bouwen
zijn onmiskenbaar aanwezig. De voormalige Te-
kenschool, Rijksweg Zuid no. 43 dateert van
1907. Het ontwerp is traditioneel met histori-
serende invloeden o.a. tuitvormige topgevels.
In de frontgevel is een gevelsteen aangebracht
met afbeeldingen van de patroonheilige en di-
verse tekengereedschappen. Het markante gebouw
van de Apostolische Gemeente aan de Stations-
straat no. 15 en 15a betreft een ontwerp van
architect N. Reijmans uit Nijmegen en dateert
uit 1936. Het winkelpand aan de Steenweg no. 36
is een van de weinige ontwerpen in Sittard waar
invloed van de Jugendstil onmiskenbaar is.
Opvallend is het hoefijzerboogvormig etalage-
venster.
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Eveneens op de Steenweg, no. 56 en 58, staat
een markant dubbel winkelpand uit de 2e helft
van de 19e eeuw. De bouwstijl is beïnvloed door
de neo-renaissance.
Aan de Vijverweq no. 7,8 en 9 staan een drietal
landhuizen die samen een ensemble vormen. Het
pand no. 8 wordt geflankeerd door de nummers 7
en 9 die eikaars speigelbeeld vormen. Het drie-
tal werd in 1933 ontworpen door de Sittardse
architect Jos Gartner. De invloed van het Nieu-
we Bouwen is duidelijk aanwezig. Het voormalige
zwembad aan de Vijverweq no. 19 werd in 1932
ontworpen door de Dienst Gemeente Werken van
Sittard. Door de diverse aan- en bijbouwen en
de slechte onderhoudstoestand is het oorspron-
kelijk ontwerp met invloeden van het Nieuwe
Bouwen aangetast.
Aan de Watersley staat de kapel van het voorma-
lige Huize Watersley. De kapel dateert uit het
laatste kwart van de 19e eeuw en is gebouwd in
een neogothische stijl. In de kern Broeksit-
tard, Weidom no. 12, staat het Missiehuis
O.L.V. van de Apostelen. Het pand dateert uit
ca. 1935 en bestaat uit woonverblijven en een
kapel. Aan de Wilhelminastraat no. 1 staat een
stadsvilla van architect N. Ramaekers uit Sit-
tard. Het pand dateert uit 1920.

Op de hoek van de Wilhelminastraat no.2 en de
Parklaan no. 13 staat een voormalige jongens-
school en onderwijzerswoning. Architect Jos
Wielders ontwierp school en woning in 1924. De
bouwstijl vertoont elementen van Amsterdamse
School.
Aan de Wilhelminastraat no. 30,32 en 34 staan
een drietal opmerkelijk vormgegeven panden
bestaande uit twee hoekpanden en een tussen-
pand. Het blok dateert uit ca. 1925 en vertoont
expressionistische elementen.

6.5 Bouwstijlen en architecten

De bebouwingsuitbreiding van Sittard in de
periode 1850-1940 heeft bouwkunst opgeleverd
die in overgrote meerderheid behoort tot de
traditioneel-ambachtelijke (19e eeuw) of tradi-
tionele bouwstijl (20e eeuws). De neo-renais-
sance, neo-romaans, neo-gothiek of invloeden
daarvan komen slechts incidenteel voor. Bekend-
ste voorbeeld voor wat betreft neo-gothiek is
de Basiliek van O.L.V. Vrouw van het H. Hart
aan de Oude Markt. Voor enkele panden kan in-
vloed van het Eclecticisme en Jugendstil worden
geconstateerd.
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De Amsterdamse School is wat ruimer vertegen-
woordigd m.n. door het werk van de architect
Jos Wielders, terwijl Jos Gartner de architect
van de drie villa's aan de Vijverweg zich liet
inspireren door het Nieuwe Bouwen.

In de periode 1850-1940 zijn vele architecten
in de gemeente Sittard actief geweest. De
namen van Jos Wielders, Jos Gartner, Nic. Ra-
maekers en Willem Schelberg komen veelvuldig
voor. Daarnaast worden de namen van A. Vergoos-
sen, H. Smit, Jac Beurskens, T. Claessens, Jos
van Beek, G. Geelen, J. Bronnenberg, C. Roe-
lofs, P. Kohlen, B. Schinkel, J. Schroders, Leo
Fiddeler, Joh. Bovendeerd, J. Muyris, J. This-
sen, G. de Kok, allen uit Sittard, en Jos en
Pierre Cuypers (uit Roermond), C. Franssen (uit
Roermond), Jos Philips (uit Geleen), N.H.
Ritzen (Hasselt, België), L. Willems (Eindho-
ven), Jac Grubben (uit Venlo-Blerick), Johannes
Kayser (uit Maastricht), Stephan Dings (uit
Beek), A. Jeurissen (uit Merkelbeek), P. van
Dam (Leiden) , G. de Kok (Culemborg), en N.
Reijmans (uit Nijmegen) komen een of enkele
malen voor.
De architecten betrokken bij de diverse woning-
groepen o.a. Jan Stuyt, F. W. De Rooy en N.J.
van Tiene mogen niet onvermeld blijven.
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Biilaoe II

Woningbouw in Sittard ten behoeve van werkne-
mers mijnindustrie.

1. Sanderbout-Kleindorp
De 321 woningen zijn in 1919 (121) en 1928
(200) door "Ons Limburg" gebouwd voor de wo-
ningvereniging "Sittard". De woningen uit 1919
naar ontwerp van J. Stuyt zijn alle gesloopt.
De woningen waren o.a. gesitueerd aan de Poel-
derstraat, Eggelstraat, Veestraat en Bloemen-
weg.

2. Heistraat e.o.
25 woningen naar ontwerp van J. Stuyt werden in
1920 door "Ons Limburg" gebouwd voor de woning-
vereniging "Sittard" o.a. aan de Heistraat. De
woningen zijn op de etage versierd met een
pleisterlaag, terwijl in de voordeur een ge-
pleisterde boog is verwerkt. Een wiselend dak-
patroon geeft het geheel een grote levendig-
heid.

3. Paulusplein en omgeving.
Deze woningen zijn in 1928 door "Ons Limburg"
gebouwd voor de woningvereniging "Sittard". De
woningen zijn gerenoveerd. Het betreft o.a, de
woningen Petrusstraat 26-60 en Paulusstraat 22-
32. De bakstenen huizen zijn op de verdieping
met hout afgewerkt, waarvan de onderzijde een
gegolfd patroon laat zien.

4. Ophoven e.o.
De 15 woningen langs de Steegstraat en Ophoven
zijn volgens een gevelsteen gebouwd in 1918;
het betreft o.a. Ophoven no. 51-63.

5. Tunnelstraat-Oude Limbrichterweg.
De 109 woningen naar ontwerp van N.J. van Tie-
nen zijn in 1921-1924 gebouwd. 56 woningen zijn
opgeknapt, de rest is gesloopt. Het betreft
o.a. Tunnelstraat 27-67 en Oude Limbrichterweg
7-55.
6. St. Josephstraat / Tudderenderweg.
De 140 woningen langs de St. Josephstraat en de
Tudderenderweg zijn in 1919 (94) en 1921 (46)
gebouwd. Architekt was J.M. Vroomans. Een klein
aantal is inmiddels gesloopt. De vormgeving
wijkt enigszins af van de overige woningbouw in
de mijnstreek.
7. Julianaplein en omgeving. De 66 woningen
zijn omstreeks 1921 gebouwd.
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Kaartmateriaal

Kartenaufnahme der Rheinlande durch Tranchot
und von Muffling 1803-1820
nrs.
64 Sittard
65 Gangelt

Topografische kaarten 1 : 25.000, nrs.
755 Sittard (1935)
756 BroekSittard (1935)
758 Geleen (1935)
759 Schinveld (1935)

Kaart provincie Limburg 1982
1 : 50.000

Kaart gemeente Sittard
Provinciale Planologische Dienst 1982
1 : 10.000

Bodemkaart Zuid-Limburg z.j.
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Afbeeldingen bij de aemeentebeschriivina Sittard

I De huidige gemeente Sittard

IIa,b De gemeente Sittard begin 19e eeuw, noordelijk
deel

c idem, zuidelijk deel

IIIa De gemeente Sittard in 1865
b De gemeente Munstergeleen in 1869
c De gemeente Limbricht ca. 1866

IVa,b De gemeente Sittard in 1935, noordelijk deel
c idem, zuidelijk deel

V Gedeelte van de stad Sittard in 1924

VI De gemeente Sittard, ruimtelijk functionele
ontwikkelingen in hoofdlijnen, 1850-1940

VII De gemeente Sittard, ontwikkeling van de uit-
breidingen, 1850-1940

VIII De gemeente Sittard, gebieden met bijzondere
waarden
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