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Inleiding

1.1

Gemeente Swalmen
P-a. Markt 1
6071 JD Swalmen
Provincie Limburg
Inventarisatiegebied Midden-Limburg
Aantal inwoners : 8.409 (16-5-1988)
Oppervlakte : 21,93 km2
Nederzettingen : Asselt, Boukoul, Einde, Heide, Maalbroek
(gedeeltelijk gemeente
Swalmen, gedeeltelijk gemeente
Roermond), Swalmen, Wieier.

1.2

De
gemeente
Swalmen
,
deel
uitmakend
van
het
inventarisatiegebied
Midden-Limburg,
grenst
aan
de
noordzijde aan de gemeente Beesel (inventarisatiegebied
Maasvallei). De oostelijke begrenzing wordt gevormd door
de Nederlands-Duitse rijksgrens. Aan de zuidzijde is de
gemeente Roermond (inventarisatiegebied Midden-Limburg)
gesitueerd. De westgrens wordt gevormd door de gemeente
Neer (inventarisatiegebied Limburgs Peelgebied) en de
gemeente Haelen (inventarisatiegebied Midden-Limburg).
De gemeentegrenzen van Swalmen hebben in de periode 18501940 geen wijzigingen ondergaan.
Bij een grenscorrectie in 1959 werd een klein deel van het
gehucht Maalbroek bij de gemeente Swalmen gevoegd

2

Bodemgesteldheid
2.1

De westelijke begrenzing van de gemeente Swalmen wordt
gevormd door de rivier de Maas. Het dal van deze rivier is
bedekt met klei. Langs de Maas, bij de gemeentegrens met
Roermond, bevinden zich enkele waterplassen. Deze zijn
ontstaan als gevolg van de grindwinning.
Ten westen van de kern Swalmen ligt in het rivierdal een
vlakke zandopduiking. Tussen het rivierdal en de kern
Swalmen ligt een brede strook hogere zandgrond. Door dit
gebied stroomt de Swalm. In het dal van deze beek bevinden
zich klei-afzettingen. Deze waterloop snijdt de kern
Swalmen in twee delen.
Het overige grondgebied van de gemeente bestaat vrijwel
geheel uit hogere zandgrond. In het oostelijk deel van de
gemeente langs de Nederlands-Duitse rijksgrens bevindt
zich
een
vlakker
stuifzandachtig
gebied.
In
de
noordoostpunt van het gemeentelijk grondgebied ligt een
stukje steile helling en een droogdal. Hier ligt eveneens,
wat dichter bij de kern Swalmen, een klein heidegebied.
De kern Boukoul, in de zuidpunt van de gemeente gelegen,
bevindt zich op de hogere zandgrond aan de rand van het
dal van de Eppenbeek. In het dal van deze waterloop
bevinden zich klei-afzettingen.
De afwatering geschiedt op natuurlijke wijze via de Maas
en de genoemde beken.
Het grondgebied van de gemeente Swalmen ressorteert onder
het Waterschap Het Maasterras.
De gemeente Swalmen bevindt zich op het hoogste punt op
ongeveer 29 meter +NAP, en op het laagste punt nabij de
kern Asselt op 16 meter +NAP.

3.1

Agrarisch
De gemeente Swalmen kan vanouds gekarakteriseerd worden
als een overwegend agrarische gemeente. De dalbodems van
de Maas, de Swalm en de Eppenbeek waren in de periode
1850-1940 in gebruik als weilanden. Daarbuiten fungeerde
de grond voornamelijk als akkerland, terwijl een kleiner
gedeelte door bos en heide werd ingenomen.
De Tranchotkaart toont het bodemgebruik in het eerste
kwart van de negentiende eeuw.
Op de kleigrond, in het rivierdal van de Maas, lagen
weilanden met enige boombegroeiing. Op deze weilanden
waren populieren aangeplant. De kern Asselt lag op de
overgang van weiland en akkerbouwgebied. Langs de Swalm en
de Eppenbeek, destijds Veldtbeck genoemd, bevonden zich
weilanden en broekbos. Het middendeel van de gemeente,
rond de kern Swalmen, bestond uit akkerland. In de
noordpunt van de gemeente bevond zich een moerasgebied. In
het oostelijk deel van de gemeente, nabij de NederlandsDuitse rijksgrens, lagen bossen en heide. Ten zuiden van
de kern Boukoul lag een klein moerasgebied. Westelijk van
deze kern bevond zich akkerland en een klein bosgebied.
In de periode tussen het eerste kwart van de negentiende
eeuw en circa 1935 traden slechts geringe veranderingen op
in het agrarisch bodemgebruik.
In het rivierdal van de Maas lagen weilanden. Zeer
sporadisch, met name bij de kern Asselt, werd in de
weilanden boombegroeiing aangetroffen. Langs de Swalm
bevonden zich weilanden en broekbossen. Eenzelfde beeld
troffen we aan langs de Eppenbeek. Het middendeel van de
gemeente bestond voor het overige uit akkerland. Ten
noorden van de kern Swalmen lag een klein bosgebied. Het
vroegere moerasgebied was ontgonnen en met bos beplant. In
de noordoostpunt van de gemeente lag nog steeds een
heidegebied. In het oostelijk deel van de gemeente tussen
de kern Swalmen en de Nederlands-Duitse rijksgrens was
relatief veel grond in cultuur gebracht. Deze grond was
deels in gebruik als akker- en deels ale weiland. Het
overige gedeelte was met naaldbos aangeplant. Ten noorden
en noordoosten van de kern Boukoul bevond zich een
betrekkelijk groot gebied met naaldbossen. Oostelijk van
deze kern lag een klein heidegebied.
Het zuidoostelijk deel van de gemeente kende afwisselend
bos- en broekbosgebiedjes.
Het agrarisch bodemgebruik
volgende beeld te zien.

heden

ten

dage

geeft

het

Het rivierdal van de Maas is in gebruik als weiland en
deels met Maasheggen en populieren beplant. Oostelijk
hiervan, in de oude stroomgeulen van de Maas liggen

nattere
weilanden.
De
vlakke zandopduiking in het
rivierdal is in gebruik als akkerland. In de beekdalen van
de Swalm en de Eppenbeek liggen vochtige weilanden en
broekbossen. Een brede strook grond ten westen van de kern
Swalmen behoort tot het oud-bouwlandgebied en kent randof verspreide bebouwing. Ten oosten van de kern Swalmen
ligt
een
klein
oud-bouwlandgebied
met velden met
randbebouwing. Verder oostelijk bevindt zich een brede
strook met naaldbossen. In de noordoostpunt
van de gemeente bevinden zich een klein droog heidegebied
en een perceel naaldbos op steile hellingen en droogdalen.
Direkt ten oosten van
de
kern
Boukoul
ligt een
kleinschalig
landbouwgebied.
Aansluitend,
langs
de
zuidoostgrens met de Bondsrepubliek Duitsland, is een
grootschalig landbouwgebied gesitueerd.
De woeste gronden die in het begin van de negentiende
eeuw in de vorm van moerassen en heidevelden een groot
deel van het oostelijk grondgebied van de huidige gemeente
Swalmen in beslag namen, werden in loop van de tijd
grotendeels ontgonnen. Nadat de woeste gronden op basis
van de Franse wetgeving in het eerste kwart van de
negentiende eeuw in handen van de gemeente waren gekomen,
werd vanaf ca. 1825 een
deel
van
de
grond aan
particulieren verkocht. Na 1870 kwamen de ontginningen
echt op gang. In
de
gemeente
Swalmen
hadden de
ontginningen voornamelijk betrekking op het droogleggen
van moerassen die vervolgens werden omgezet in weilanden.
Daarnaast werd in deze gemeente heidegrond ontgonnen en
met naaldbos beplant.
Omtrent de verkavelingssituatie begin negentiende eeuw
geeft de Tranchotkaart geen duidelijk uitsluitsel. De
topografische kaart vervaardigd rond 1935 toont aan dat
vooral in het oostelijk deel van de gemeente ontginningen
hebben plaatsgevonden. De aangelegde weilanden langs de
Nederlands-Duitse rijksgrens bestonden uit vrij grote
kavels. Direkt rond de kern Swalmen waren enkele kleine,
smalle kavels te herkennen.

3.2

Niet-agrarisch
Rond 1850 kwam in Swalmen de eerste industrie van de
grond.
Het
betrof
houtverwerkingsindustrie.
Deze
gebruikte aanvankelijk het hout van de in het Maasdal
aangeplante populieren. Later werd het hout uit Duitsland
geïmporteerd.
De dakpannen- en steenfabrieken die in de tweede helft van
de negentiende eeuw te Swalmen tot ontwikkeling kwamen,
betrokken in de eerste jaren van hun bestaan klei uit de
direkte omgeving van de fabriek. Na 1862 wer ien zowel klei
als hout uit Duitsland ingevoerd. Hierop zal in hoofdstuk
5 nader worden ingegaan.

Infrastructuur
4.1

Wegen
Uit kaartmateriaal vervaardigd rond
1810 blijkt dat
Swalmen over een voor deze tijd redelijk ontwikkeld
wegennet beschikte. De belangrijkste verbinding was de weg
van Roermond naar Venlo. Deze weg doorkruiste de gemeente
van zuidwest naar noordoost en liep door de kern Swalmen.
Een andere weg liep van Roermond via de kern Swalmen naar
Bruggen en Düsseldorf in Duitsland. Daarnaast bestond het
wegennet uit een aantal onverharde interlokale wegen die
Swalmen met de omliggende kernen verbonden. Zo liepen
wegen in zuidelijke richting naar kasteel Hillenraad en de
kern Boukoul.
Er waren
verbindingen in noordelijke
richting met de kern Wieier en in westelijke richting met
de kern Asselt.
Rond 1860 hadden enkele verbeteringen aan het bestaande
wegennet plaatsgevonden. De weg Roermond-Venlo staat op
kaartmateriaal uit deze tijd aangegeven als straat- en
kunstweg. De
tweede belangrijke verbinding RoermondDüsseldorf staat op
genoemd
kaartmateriaal eveneens
aangegeven als
straat- en kunstweg. In het overige
interlokale wegennet hadden geen nieuwe ontwikkelingen
plaatsgevonden.
Tussen ca. 1850 en ca. 1940 vond een uitbreiding van het
verharde wegennet plaats. Dit gold met name voor de
verbindingen van de kern Swalmen met de omliggende kernen.
De wegen Roermond-Venlo en Roermond-Düsseldorf bleven het
belangrijkst.
In de bosgebieden in het oostelijk deel van de gemeente
ontstond een net van weggetjes en paden, geënt op een
systematisch ingedeeld patroon .

4.2

Waterlopen
De belangrijkste waterloop op het grondgebied van de
gemeente Swalmen is de rivier de Maas. Jeze vormt de
westelijke begrenzing. Sporen van oude Maasmeanders zijn
direkt oostelijk van de rivier op de kaart van de
bodemgesteldheid aan te treffen.
De
Swalm
is
een meanderende waterloop. Deze beek
doorkruist de gemeente en de kern Swalmen van oost naar
noordwest. Deze waterloop mondt uit in de Maas.
Een zijtak van de Swalm, de Eppenbeek, doorstroomt de
zuidoost hoek van de gemeente. Deze beek passeert de kern
Boukoul aan de westzijde en voorziet de frachten rondom
kasteel Hillenraad van water.

4.3

Spoorwegen en tramlijnen
De gemeente Swalmen wordt doorkruist door de spoorlijn
Roermond-Nijmegen.
Rond
1865-1866
werd het baanvak
Roermond-Venlo voltooid. Het doel van deze lijn was het
zuiden via Venlo en Eindhoven indirekt met de havens in
West-Nederland te verbinden. De spoorlijn liep over de
oostelijke Maasoever praktisch parallel met de rivier. De
lijn doorkruist Swalmen van zuidwest naar noordoost en
passeert aan de westelijke zijde de kern Swalmen. Hier
werd in 1865 een station gebouwd.
Ten behoeve van enkele plaatselijke bedrijven werden
oostelijk van de kern Swalmen, ten noorden van de Swalm,
bedrijfssporen aangelegd in de vorm van smalspoorlijnen.
De aldaar gelegen dakpannen- en steenfabrieken maakten
gebruik van een kilometers lang smalspoornetwerk. Deze
lijnen
liepen
in
oostelijke
richting
naar
het
Diergardtschen Wald in West-Duitsland. Daar werd de klei
afgegraven en vervolgens per smalspoor naar de fabrieken
in Swalmen getransporteerd.

5.

De gemeente Swalmen. nederzettingen

5.1

Swalmen
De kern Swalmen kon in haar oorspronkelijke vorm rond 1820
gekarakteriseerd worden als een lineaire nederzetting aan
weerszijden van de Swalm. Deze beek sneed de kern Swalmen
in twee delen. Het zuidelijk deel had de vorm van
lintbebouwing langs de weg in oostelijke richting naar
Duitsland. Het noordelijk deel van dit dorp bestond
eveneens uit lintbebouwing langs de weg naar Bruggen
(Duitsland). Daarnaast bevond zich een concentratie van
bebouwing zuidelijk van deze weg in een meander van de
Swalm. De gemeente Swalmen telde in het eerste kwart van
de negentiende eeuw ongeveer 1400 inwoners. Rond 1835
bestond de plaatselijke nijverheid uit een zgn. pannensjop
en enkele molens.
Rond 1850 was de kern Swalmen niet wezenlijk veranderd. De
lineaire structuur langs beide wegen aan weerszijden van
de Swalm was ten opzichte van het begin van de negentiende
eeuw ongewijzigd.
Swalmen wordt in de landbouwgeschiedenis tot het gebied
Roermond-Echt oostelijk van de Maas gerekend. Dit stuk
Maasvallei was vanouds een vrij welvarend gebied met grote
bedrijvigheid en belangrijke akkerbouw en veeteelt. Rond
het midden van de negentiende eeuw telde het hele gebied
ongeveer 20% woeste grond en 14% bos. Men trof er veel
moerasgrond aan die eigendom van de gemeente was. Op de
gemeentegronden waren populieren aangeplant, waaruit later
de houtzagerij en houtbewerkingsindustrie ontstonden.
Rond 1850 was het beschikbaar cultuurareaal als volgt
verdeeld : 46 % van de oppervlakte bestond uit bouwland,
en 15 % uit weiland. Tussen 1847 en 1870 werd in dit
gebied ontgonnen. De woeste
gronden werden voorheen
gemeenschappelijk gebruikt
door de
bewoners van de
omliggende dorpen. Op grond van Franse wetgeving kreeg de
gemeente het eigendom van deze gemeenschappelijke gronden.
Dit gaf aanleiding tot geschillen tussen de burgers van
verschillende dorpen. Zo ontstond in Swalmen een conflict
over het Swalmer bos, een bosgebied oostelijk van de kern
Swalmen. Extra problemen ontstonden doordat de rijksgrens
door dit gebied liep.
Tussen 1850 en 1940 onderging Swalmen een flinke groei,
deze werd vooral veroorzaakt door een streke toename van
de plaatselijke industrie. De toename van de bebouwing
vond met name plaats tussen de oude kern en de rond 1865
aangelegde spoorlijn Roermond-Venlo. Het spoorwegstation
met laad- en losplaats fungeerde als magne ït voor nieuwe
bebouwing. Daarnaast vonden uitbreidingen plaats langs de
wegen Roermond-Venlo,
Roermond-Düsseldorf en SwalmenBoukoul. Hierop wordt in hoofdstuk 6 nader ingegaan
Het aantal inwoners nam toe van 2024 in 1869 en 2963 in
8

1909, tot 3403 in 1914.
Rond de eeuwwisseling was de functie van de akkerbouw
gewijzigd. Ten behoeve van de veeteelt legde men zich toe
op de produktie van veevoedergewassen. Om deze reden werd
in Swalmen, net als in de hele streek rond Roermond, de
aardappelteelt belangrijk. De veeteelt kon in belang
toenemen vanwege de veeëxport naar Duitsland. Daarnaast
was in
Swalmen de
fruitteelt belangrijk. Onder de
boerenbevolking gingen rond de eeuwwisseling veel mensen
naar Duitsland pendelen, enerzijds vanwege de agrarische
crisis in de laatste decennia van de negentiende eeuw.
Anderzijds vanwege de hoge lonen die in deze tijd in
Duitsland voor land- en fabrieksarbeid werden betaald.
In 1897 werd te Swalmen een coöperatieve boerenleenbank
opgericht, en in 1905 de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek
St. Lambertus. Vijftig jaar later in 1955 sloot deze haar
poorten. Door de voortdurende schaalvergroting in de
zuivelindustrie konden de kleinere fabriekjes zich niet
handhaven.
In
deze
periode
kreeg de gemeente een duidelijke
industriële signatuur. In Swalmen kwamen in deze tijd
houtzagerijen, keramische industrie, een machinefabriek en
een ijzergieterij tot ontwikkeling. Deze waren langs de
Rijksweg en langs de verbindingsweg Rijksweg-spoorlijn
gesitueerd.
In 1873 bouwde Michael Königs, naderhand noemt de familie
zich Konings, met zijn zoon Peter te Swalmen een fabriek.
De fabriek legde
zich
toe
op
de
produktie van
landbouwwerktuigen o.a. dorsmachines. Deze onderneming
heeft zich tot op heden kunnen handhaven. Aanvankelijk
werden de machines aangedreven door een waterrad in de
Swalm, later werden hiervoor motoren gebruikt. De fabriek
legde zich o.a. toe op de produktie van kermisattracties
en zelfs automobielen.
In 1904 werd de N.V. Gebroeders Hendrix Kleiwarenfabriek
te Swalmen
opgericht en
zeven jaar later de C V .
Gebroeders Noten Dakpannenfabriek.
De
vestiging van
ondernemingen die dakpannen produceerden was ten nauwste
verbonden aan de vindplaatsen van de grondstof. Dit in
verband met de hoge eisen die aan klei voor dakpannen
werden gesteld. Werd de klei aanvankelijk ter plaatse
gewonnen, later werd deze via enkele smalspoorlijnen uit
Duitsland aangevoerd. In
1912
werd
de moutfabriek
Hendrickx-Crijns
opgericht.
Mout
vormt een van de
grondstoffen voor de bierbereiding.
In 1866 waren in Swalmen zeven houtzagerijen in bedrijf,
in 1899 vier en in 1925 nog drie.
In 1935 werd door de Gebroeders van Houtum een kleine
papierfabriek te Swalmen opgericht. Deze onderneming is
thans nog steeds in bedrijf. In 1938 tenslotte kwam de
veevoederfabriek Hilkens in produktie.

5.2

Asselt
De kern Asselt was begin negentiende eeuw een kleine
nederzetting op de oostelijke Maasoever, gesitueerd op de
grens van rivierdal en hogere zandgrond. De panden lagen
in een lineaire structuur langs de parallel aan de Maas
lopende weg. De Maas was ook hier van
belang als
kolonisatiestartpunt.
In de periode tot circa 1850 veranderde deze kern qua
grootte
en
structuur
nauwelijks.
Kaartmateriaal
vervaardigd rond 1935 toont aan dat sinds circa 1850
slechts weinig groei had plaatsgevonden. De noordelijke
uitloper van de bebouwing van Asselt, eveneens lineair van
structuur en gelegen langs een parallel aan de Maas
lopende weg, droeg de naam Einde.
In de jaren dertig exploiteerde de gemeente te Asselt een
loswal. Aanvankelijk werd deze vooral gebruikt door de
dakpannenfabrieken. Van hieruit werden in de jaren voor de
tweede wereldoorlog duizenden dakpannen naar Engeland
verscheept. Na de tweede wereldoorlog werd ter plaatse
hoofdzakelijk mout en hout geladen. Thans is deze loswal
niet meer in gebruik.

5.3

Boukoul
Deze kern is gelegen in het zuidelijk deel van de
gemeente Swalmen, op de grens van een broekbosgebied en
hogere zandgrond. Begin negentiende eeuw bestond dit
dorpje uit lintbebouwing aan
beide
zijden
van de
Eppenbeek.
In de periode tot circa 1850 veranderde deze kern qua
grootte en structuur niet of nauwelijks.
Kaartmateriaal vervaardigd rond 1935 toont aan dat in
deze kern een geringe groei heeft plaatsgevonden met name
in oostelijk richting. Hier had enige uitbreiding van de
lintbebouwing plaatsgevonden en was tevens een verdichting
binnen de bestaande structuur opgetreden.

5.4

Maalbroek
Deze kern behoort deels tot de gemeente Roermond, deels
tot de gemeente Swalmen. Tot 1959 vormde dit buurtschap
samen met de kernen Maasniel, Asenray en Leeuwen een
zelfstandige gemeente.
Begin negentiende eeuw bestond de bebouwing op Swalmer
grondgebied uit slechts enkele panden. In de periode tot
circa 1940 kwam in deze situatie geen verandering.

5.5

Wieier
De kern Wieier in de noordwestpunt van de gemeente
Swalmen, lag aan de oostzijde van
de Swalm. Begin
negentiende eeuw bestond deze kern uit slechts enkele
10

panden.
Tot circa 1850 vonden in Wieier geen veranderingen van
betekenis plaats. Rond 1935 was deze kern, die nu wordt
aangeduidt als Weiier noch in grootte , noch in structuur
veranderd.
5.6

Verspreide bebouwing
De gemeente Swalmen bevatte in de periode 1850-1940
slechts een geringe hoeveelheid verspreide bebouwing.
Rond 1850 bestond deze uit een aantal vrij geïsoleerd
gelegen boerderijen verspreid
over
het gemeentelijk
grondgebied en kasteel Hillenraad. In de periode 1850-1940
nam deze bebouwing slechts in geringe mate toe. Met name
in het oostelijk deel van de gemeente, langs de diverse
landwegen, werden enkele boerderijen gebouwd.

5.7

Nederzettingen na 1940
In de periode na 1945 vonden in de kern Swalmen op
relatief grote schaal uitbreidingen plaats. Tegenover de
oude kern, aan de oostzijde van de weg Roermond-Venlo,
kwamen enkele
nieuwe woonwijken tot stand. Ook ten
noordoosten van de oude kern, eveneens direkt oostelijk
van de weg Roermond-Venlo, werden woonwijken gebouwd. Deze
laatste wijk kreeg een eigen kerkgebouw. Aan de noordzijde
van deze
uitbreiding kwam
een industrieterrein tot
ontwikkeling.
Aan de westzijde van de kern Swalmen vond langs de weg
naar Beesel (inventarisatiegebied Maasvallei) en naar de
kern Wieier op beperkte
schaal uitbreiding
van de
bebouwing plaats. Aan deze zijde van de kern lijkt de
spoorlijn Roermond-Nijmegen uitbreidingen in de weg te
staan.
De kern Boukoul is na 1945 bijna verdubbeld wat bebouwing
betreft. Aan de noord-oostzijde van deze kern is een
nieuwe woonwijk tot stand gekomen.
De overige kernen vertoonden nauwelijks enige groei.
De gemeente Swalmen kan gekarakteriseerd worden als een
gemeente met een woonfunctie maar met daarnaast een
duidelijke
industriële
functie.
Le
aanwezige
infrastructuur heeft de opkomst van allerlei vormen van
nijverheid en industrie bevorderd. Dit heeft op zijn beurt
weer een stimulans betekend
voor het
ontstaan van
woonbebouwing .
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6-

Conclusies Swalmen

6.1

Naar aanleiding
van het
verrichtte veldwerk dienen
omtrent de gemeente Swalmen de volgende opmerkingen de
gemeentebeschrijving af te ronden.
De industriële ontwikkelingen die in deze gemeente in de
periode 1850-1940 hebben plaatsgevonden zijn voor de regio
Midden-Limburg uitzonderlijk te noemen. Deze hebben geleid
tot het ontstaan van enkele fabrieken en bedrijfsgebouwen.
Deze bebouwing is geconcentreerd langs de Rijksweg, de
Stationsstraat en in de nabijheid van de spoorlijn. Deze
bebouwing is aangegeven op de bijgevoegde kaart van de
ruimtelijk functionele ontwikkelingen in Swalmen. Hierop
zal in paragraaf 6.2 dieper worden ingegaan.
Het geven van een stedebouwkundige typologie is gegeven de
ontwikkelingen binnen de gemeente in het tijdvak 1850-1940
niet relevant.

6.2

Swalmen
Langs de
Rijksweg bevinden zich enkele (voormalige)
bedrijfsgebouwen. IJzergieterij Konings werd gebouwd rond
de
eeuwwisseling.
De
gebouwen zijn voor Limburgse
begrippen betrekkelijk rijk versierd met geel geglazuurde
baksteen. In de direkte nabijheid van dit bedrijf bevindt
zich een garagebedrijf gebouwd in 1925. Mogelijk bestaat
er een verband met de aanwezigheid van ijzergieterij
Konings. Aan het begin van deze eeuw produceerde de
gieterij ook personenauto's, mogelijk werden deze in de
garage verkocht of gerepareerd.
Langs
de
Stationsstraat,
de
verbindingsweg tussen
Rijksweg, spoorlijn en de weg richting gemeente Beesel
bevinden zich eveneens een aantal bedrijfsgebouwen van
rond de eeuwwisseling. Het betreft o.a. de houtzagerij
Geraedts daterend uit 1901. Aan deze straat iiggen ook de
gebouwen van moutfabriek Hendrickx-Crijns gebouwd in 1880,
en van de aardewerkfabriek Thomassen eveneens uit het
laatste kwart van de 19e eeuw.
Nabij het in 1865 gebouwde station is rond 1900 enige
stationsbebouwing ontstaan. De spoorlijn heeft hier een
uitbreiding van de bebouwing in westelijke richting in de
weg gestaan.
Aan de oostzijde van de kern Swalmen bevinden zich nog
enige restanten van gebouwen van de klei^arenindustrie.
Vanwege de aanvoer van de grondstof uit Duitsland waren
deze gebouwen nabij
de grens gesitueerd. Een gedeelte van de voormalige
fabriek Noten, thans De Keyenberg genaamd, verkeert nog in
redelijk
authentieke
staat. Het betreft langwerpige
gebouwen met sobere versiering die karakteristiek genoemd
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mogen worden voor de grof-keramische industrie.
De in het kader van het onderzoek in aanmerking komende
woonbebouwing bevindt zich grotendeels langs de rijksweg
Roermond-Swalmen-Venlo. Het betreft veelal vrijstaande
woonhuizen en villa's uit de jaren twintig en dertig,
ontworpen door
plaatselijke architekten en architekt
Klaarenbeek uit Roermond.
Vermeldenswaard is de villa
" Antonelly"
met neoromaanse invloeden o.a. pilasterballustrades en lichtrode
dakpannen. Een ontwerp van architekt L. Noten uit Tegelen.
Asselt
Van de aanwezige bebouwing in de kern Asselt zijn slechts
enkele gebouwen opgenomen in deze inventarisatie. Het
voornaamste gebouw betreft het St. Dionysiuskerkje gelegen
aan de rivierkant van het dorpje. Dit kerkje werd tussen
1916 en 1918 ingrijpend verbouwd door P.J.H. Cuypers. Het
gebouw op de terrasrand van de Maas dateert uit de 15e en
16e eeuw, en is op de Rijksmonumentenlijst geplaatst.
Tegenover dit kerkje ligt het museum van Asselt. Dit is
gevestigd in het voormalige
bak- en
koetshuis van
boerderij
Asselterhof.
Het
museum is eveneens een
beschermd monument en dateert uit de 19e eeuw.
Boukoul
In de kern Boukoul bevindt zich eveneens een gebouw met
duidelijke invloeden van architekt P.J.H. Cuypers. Dit is
het huidige hotel-restaurant Graeterhof. Graeterhof was
oorspronkelijk bedoeld als jachtverblijf en werd in drie
fasen gebouwd namelijk in 1854, 1892 en 1915. Het gebouw
vertoont elementen van de Chalet-stijl o.a. decoratief
houtwerk
in
de
topgevels
en
decoratieve
houten
gootconsoles.
Vermeldenswaard zijn verder de grafkelder en het kruis in
de omgeving van kasteel Hillenraad.
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