Peutz Wandeling Heerlen Totaal
Openluchtmuseum Heerlen
Frits Peutz werd in 1896 geboren in Uithuizen (Groningen) en ging op 14 jarige
leeftijd (1910) naar het jongensinternaat op Rolduc (Kerkrade). Vier jaar later (1914)
ging hij studeren voor civiel ingenieur aan de TH te Delft. Na twee jaar studie (1916)
neemt hij het besluit om architect te worden. In 1919 wordt zijn eerste ontwerp (Villa
Winands) aan de Caumerbeeklaan realiteit. In 1920 begint hij in Heerlen een
architectenbureau en studeert pas 5 jaar daarna (1925) af.
Tijdens zijn studie heeft hij kennis gekregen aan een mede studente (Leonie Tissen
(bella)) waar hij mee trouwt en 14 kinderen krijgt. Frits Peutz is op 24 oktober 1974
overleden en ligt begraven op de begraafplaats aan de Akerstraat.
Bongerd 18 Glaspaleis Begin jaren 30 was dit de schandvlek van Heerlen,
het werd dan ook het vieze hoekje genoemd. Hier stonden wat
bouwvallige huisjes en schuurtjes met kapotte dakpannen half ingestorte
muren, het zag er niet mooi uit.
De gemeente heeft de eigenaar firma Schunck (stoffenhandelaar) een
ultimatum gesteld dat ze het terrein netjes moesten maken anders zou
het onteigend worden. Dat heeft Peter Schunck zich ter harte genomen.
Samen met Architect Peutz, directeur van de publieke werken v.d.Ven en
dochter Christine zijn ze op zoek gegaan naar voorbeeld gebouwen. Dat
deden ze door ter plaatse te gaan kijken in diverse Europese steden. Een
warenhuis in Nantes viel erg in de smaak vanwege de grote ramen.
De opdracht voor Architect Peutz was: het maken van een overdekte,
gestapelde marktplaats met veel daglicht.
Op 31 mei 1935 werd dit gebouw geopend; negen verdiepingen in
bauhaus stijl, zonder dragende buitengevels. De draagconstructie bestaat
uit paddestoelvormige kolommen. Waardoor de buitengevels volledig in
(diamant) glas uitgevoerd konden worden. Op het dak kwam een café
restaurant met terras dat uitkeek over het centrum. En voor de familie
Schunck zelf een penthouse (door de familie de “daktuin” genoemd) met
eigen lift.
Om te voorkomen dat het gebouw een broeikas werd heeft Peutz 50 cm
ruimte gehouden tussen de vloeren en de stalen glaspuien. Door het
openzetten van luiken op het dak kan de warme lucht langs het glas
opstijgen en naar buiten wegstromen.
De hoofdentree bevindt zich in het gebouw, je moet dus eerst het gebouw
ingaan voordat je naar binnen kunt.

Dit gebouw is een rijksmonument en staat in de architectuur top 1000
van de 20ste eeuw.
-------------------------------------------------Vanaf de Bongerd loopt u rechts langs het Glaspaleis en gaat de eerste
straat rechts in (Geleenstraat). Op de hoek met de Doctor Poelsstraat
bevindt zich het volgende Peutz pand.
-------------------------------------------------Geleenstraat 7 Omdat de HEMA in 1938 had besloten af te zien van de
nieuwbouw aan het Emmaplein en daarvoor in de plaats nieuw ging
bouwen aan het nog aan te leggen Raadhuisplein moest er ook een weg
vanuit het centrum naar de Hema gemaakt worden daarvoor moest
anderhalf pand gesloopt worden, te weten de Nederlandse Handels
Maatschappij (voor de helft) en een winkelpand. Dan kon de Saroleastraat
doorgetrokken worden (verlengde Saroleastraat).
Het pand van de NHM werd netjes aangeheeld en op de andere hoek werd
een nieuw pand gerealiseerd voor wijnhandel Thissen naar een ontwerp
van architect Frits Peutz. In de stijl van de nieuwe zakelijkheid:
kubistische vormgeving, stalen ramen, plat dak en met hardsteen beklede
gevels. Typisch voor Peutz is de raamverdeling en de afschuining boven
de deur. Peutz bestede vaak extra aandacht aan de entree van een
gebouw.
-------------------------------------------------Loop verder de Doctor Poelsstraat in, aan de linkerkant bevindt zich
huisnummer 23.
-------------------------------------------------Doctor Poelsstraat 23 Kneepkens was ook een stoffen en kleding winkel
die het net als concurrent Schunck erg goed deed. Dus wilde Kneepkens
OOK een glaspaleis. Kneepkens had al panden aan de Akerstraat
(architect Stuyt) en wilde verder uitbreiden. Meeliftend op de
ontwikkelingen rondom de nieuwe vestiging van de HEMA gaf Kneepkens,
architect Peutz de opdracht een pand te ontwerpen zoals het Glaspaleis.
Het werd een pand met dezelfde paddestoelvormige kolommen en
(slechts) drie verdiepingen hoge glazen gevel met nog een vierde
verdieping daarbovenop met dakterras. Kneepkens liet het gelijktijdig met
de Hema bouwen, door hetzelfde bouwbedrijf (N.V. Dura uit Rotterdam.)
De opening vond plaats op 11 april 1940, één dag vóór de opening van de
Hema. Pand Kneepkens wordt ook wel het kleine glaspaleis genoemd en
zal over een tijdje het Nederlands MijnMuseum gaan huisvesten.

-------------------------------------------------Loop verder in dezelfde richting en ga rechts af. De eerstvolgende straat
weer rechts af. Aan uw rechterhand ziet u het Raadhuis.
-------------------------------------------------Raadhuis Het oude raadhuis uit 1877 was te klein geworden voor
Heerlen, dat inmiddels 50.000 inwoners telde.
Na een openbare aanbesteding kreeg N.V. Dura uit Rotterdam op 27
januari 1939 de opdracht voor het bouwen van het eerste deel.
Ondanks het uitbreken van de tweede wereldoorlog werd het
representatieve deel in 1941 in gebruik genomen. Nog voordat het eerste
deel klaar was werd er besloten ook direct het tweede deel te bouwen
De Algemene Gemachtigde (de Duitsers) gaf geen vergunning af voor de
bouw van het tweede deel en daarbij was er ook nog een verbod op het
gebruik van cement. Maar na een persoonlijk onderhoud van
burgemeester van Grunsven met de gezaghebbende heren waren deze
problemen snel van tafel.
Eind 1941 werd het oude stadhuis afgebroken en begin 1942 werd gestart
met de bouw van het tweede deel, het administratieve deel van het
nieuwe raadhuis. Op de planning stond een bouwtijd van 16 maanden,
maar door bouwverbod, verbod op gebruik van cement, inbeslagnames
van materialen en materieel, personeelstekort en de psychische druk van
de bezetting kon de oplevering van dit modern, sober en voornaam
gebouw pas plaatsvinden in 1948. Uiteindelijk is het dit sobere gebouw
geworden met een omgezette dakrand en met aan iedere gevel iets om te
bekijken. De zuidgevel heeft een balkon, de westgevel heeft zuilen die
verwijzen naar de Romeinse tijd, de noordgevel heeft het beeld van
Pancratius die het wapenschild van Heerlen vasthoudt en de oostgevel
heeft een ronde erker (burgemeesterskamer) De plaatsing van de ramen
(typisch Peutz) is gedaan volgens de guldensnede (a:b zoals a+b:a). Een
ander leuk detail is de iets naar buiten wijkende dakrand en de grote
glaspartij aan de Raadhuisstraatzijde.
-------------------------------------------------Als u verder loopt de Raadhuisstraat naar beneden kunt u ook de andere
kant van het raadhuis bekijken tevens loopt u dan langs de Oranje
Nassau Flat.
--------------------------------------------------

Raadhuisstraat 2-68 - Oranje Nassau flat
Vroeger woonde de winkelier boven zijn eigen zaak dat was handig en
eigenlijk vanzelfsprekend. De Oranje Nassau flat is in 1952 gebouwd in
opdracht van de Oranje Nassau mijn en vertoonde een nieuw fenomeen in
Heerlen. De winkelier woonde niet meer boven zijn winkel. Er werden
appartementen gemaakt boven de winkels die niet bewoond werden door
de winkeliers die op de begane grond hun winkel hadden.
-------------------------------------------------Keer onder aan de Raadhuisstraat om en loop terug. In de verte ziet u
een groot Heilig Hartbeeld. Ga op dat plein rechtsaf, aan de rechterkant
ligt huisnummer 33.
-------------------------------------------------Tempsplein 33 is gebouwd in 1925 Peutz had de opdracht gekregen
voor het ontwerpen van deze woning. H.A.H de Ronde die bij Peutz
werkte ging het uitwerken. Toen de Ronde voor zichzelf begon heeft hij
deze opdracht meegenomen. (al dan niet in goed overleg) De entree
doet denken aan de broederhuis. De trapgevel is erg “onPeutz”. Bouwstijl
traditionalisme.
-------------------------------------------------Volg de weg en sla links af het parkje in (naar het Heilig Hartbeeld toe).
Loop rechtdoor het park weer uit de Kapelaan Berixstraat in. Ga aan het
einde van die straat rechts af (Nobelstraat) aan de linkerkant ligt
huisnummer 27.
-------------------------------------------------Nobelstraat - 27 Dit halfvrijstaande woonhuis is gebouwd in 1938 als
dokterswoning voor opdrachtgever huisarts Bax, met praktijkruimte en
garage. Architect Peutz heeft hier ook weer de Modernistische stijl
toegepast. Er zijn stalen kozijnen gebruikt en de hoofdentree die op het
eerste gezicht vrij eenvoudig lijkt te zijn is bekleed met lichtgrijze Naamse
steen. De afwijkende raamindeling is ook een typisch kenmerk van Peutz.
De praktijkruimte ligt lager dan het straatniveau.
-------------------------------------------------Loop verder en ga de eerste straat links in (Laan van Hövell tot
Westervlier). Aan de linkerkant bevindt zich huisnummer 23.
--------------------------------------------------

Laan van Hövell tot Westervlier 23
De Pancratius ULO is een drielaags schoolgebouw in modernistische stijl
uit 1931, opvallend zijn de kubistische element en de grote witte vlakken.
Een aantal typische Peutz kenmerken zijn onder andere het dakoverstek,
dakranden zijn aandachtspunten voor deze architect. Er zijn stalen
kozijnen toegepast en ook hier weer een afwijkende raamindeling aan de
achterzijde en de bandvensters aan de voorzijde. De hoofdingang is
bijzonder door de halfronde trap.
In 1997/98 is het gebouw gerestaureerd door Wiel Arets Architecten in
opdracht van AZL.
-------------------------------------------------Loop tegenover deze locatie de Kortstraat in en vervolgens rechtsaf
(Bekkerweg). Aan de overkant op de hoek met de Oude Lindestraat (dat
is de tweede straat aan de linkerkant) ligt Huis op de Linde.
-------------------------------------------------Oude Lindestraat 1 Huis op de Linde was het woonhuis en kantoor van
Frits Peutz en gebouwd in 1931. Opvallend aan dit kantoor woonhuis is de
luifel die we vaker zien in ontwerpen van Peutz (beddenhuis - lucas sonnehuis Maastricht - ….) Een trap leidt naar de voordeur waar in het
midden van het langgerekte raampje een bevindt zich een klein rond
raampje dat open kan en waar een opgerolde bouwtekening doorheen
past. Het hoge stalen raam aan de zijgevel is ook toegepast aan
achterzijde van het glaspaleis. Ook de raamindeling aan de zijgevel is
zoals we de van Peutz kennen. Het beeld van Charles Vos met de titel de
bokkerijder is te zien boven aan de zijgevel. Het is een groot huis maar
dat was ook wel nodig voor het herbergen van 14 kinderen.
-------------------------------------------------Op de andere hoek (Oude Lindestraat - Kruisstraat) staat een
kantoorpand (Kruisstraat 80).
-------------------------------------------------Kruisstraat 80
Toen het kantoor in zijn woonhuis te klein werd heeft Peutz dit gebouw
ontworpen (wederopbouwarchitectuur) en in 1954 laten bouwen; drie
verdiepingen met lift. De bovenste verdieping was voor zijn eigen kantoor
en de andere twee waren verhuurd aan de belastingdienst. Opvallend zijn
de vele klein kelderraampjes, alsof het gebouw de grond is ingezakt.
Wat ook opvalt is dat de raamverdeling regelmatig is en de entree vrij
eenvoudig is gebleven. Vergelijkbare panden van Peutz zijn het V&D

magazijn aan de Klompstraat dat in de nacht van 18 december 1964 is
afgebrand. En winkel-woonhuis Meulenberg aan de Akerstraat.
-------------------------------------------------Volg de hoofdweg (Kruisstraat), ga de tweede straat links (Deken
Nicolayestraat). Aan het einde van deze straat aan de rechterkant ligt
huisnummer 26.
-------------------------------------------------Deken Nicolayestraat 26 Dit traditionalistische pand is in 1931
gebouwd voor Dhr Vaessen, een leraar van de MTS
Strakke vormen, een opmerkelijke raamverdeling en de afgeschuinde
hoek verraden dat het ook hier om een ontwerp gaan van architect Peutz.
Het was de eerste keer dat er bij een woonhuis een garage gebouwd werd
om de automobiel in te parkeren. Dit plein is voor de architectuur
liefhebber een lust is voor het oog, waar het werk van veel verschillende
architecten te bewonderen kan worden.
-------------------------------------------------Ga rechtsaf om vervolgens weer rechtsaf te gaan (Schoolstraat) aan het
einde van de Schoolstraat de tweede straat links (Kruisstraat). Aan de
overzijde van de rotonde ziet u het Thermenmuseum liggen (dit ligt net
buiten de route).
-------------------------------------------------Thermenmuseum Gebouwd in 1976 en ontworpen door
architectenbureau Peutz. Architect Frits Peutz was toen al overleden.
-------------------------------------------------Volg de Kruisstraat die bij de volgende kruising overgaat in Geerstraat.
Na de Apollolaan komt u op een groot plein met de schouwburg.
-------------------------------------------------Schouwburg Omdat het dak van de schouwburg aan de Klompstraat
gedeeltelijk was ingestort moest er op korte termijn een nieuwe
schouwburg komen dat was niet een opzichzelfstaand idee, er hing een
hele renovatie van de binnenstad aan vast op advies van
stedenbouwkundig Holt. Heerlen wilde een moderne stad zijn en daarom
moest er een verbinding gemaakt worden tussen het middeleeuwse en
het moderne deel dat tussen de Geerstraat en de Geleenbeek
geprojecteerd werd. In 1960 werd er gestart met de aanleg van een
boulevard omdat iedere zichzelf respecterende stad een boulevard moest

hebben. Kort na de opening van de boulevard in 1969 hebben ze er een
promenade van gemaakt. De schouwburg is ontworpen door de
architecten Peutz en Bijvoet die niet zo heel gemakkelijk samen door één
deur konden. Daarom heeft Peutz de buitenkant ontworpen en Bijvoet de
binnenkant Bijvoet was een specialist op akoestisch gebied en had zijn
sporen al verdiend bij ander theaterzalen in Tilburg en Nijmegen.
Achttien november 1961 is de schouwburg officieel geopend.
Het grootste theater van Limburg heeft drie zalen met een capaciteit van
1103 (RABOzaal), 362 (LIMBURGzaal) en 142 (INGzaal) stoelen.
-------------------------------------------------Keer om en steek de Geerstraat over om vervolgens de Promenade op te
lopen. Ga na 140 meter linksaf de Honigmannstraat in en daarna de
eerste rechts (Dautzenbergstraat).
-------------------------------------------------Dautzenbergstraat 46 Peutz - Wielders - Boosten sr op een rij.
Huis Hochstenbach uit 1933 vertoond een opvallende symmetrie die we
niet gewend zijn van architect Frits Peutz, wel herkenbaar is de aandacht
voor de entree. Een terugliggende entree deur bovenaan een trap terwijl
de toegang met een hekwerk afgesloten kan worden. Ook de stalen
kozijnen zijn een herkenbare Peutz elementen.
-------------------------------------------------Loop verder in de Dautzenbergstraat en ga de eerste links
(Saroleastraat). Ga vóór de hellingbaan naar links. U staat dan voor de
Royal.
-------------------------------------------------Stationsplein 5 - Royal De grootste en mooiste bioscoop van Nederland
is ontworpen door Jan Bongaerts samen met Frits Peutz. De tekeningen
van Bongaerts werden afgekeurd waarna Peutz wat rechte lijn heeft
vervangen door gebogen lijnen en toen werd het ontwerp wel
goedgekeurd.
Bouwtijd 20 weken van maandagochtend heel vroeg tot zaterdagavond
heel laat.
Geopend op 29 januari 1938. Uiteraard heeft Peutz weer allerlei
noviteiten toegepast. Zoals het verwarmingssysteem. Herkenbaar zijn ook
hier weer de aandacht voor de entree, de raamindeling en de dakrand
bovendien zien we hier een kleine ronde opbouw op het dak die we ook
bij een aantal ander Peutz panden tegenkomen, o.a. het Glasplaleis en
het Retraitehuis op de Molenberg.

-------------------------------------------------Loop rechts langs de Royal, na 50 meter ziet u aan uw linkerhand de
Rivoli.
--------------------------------------------------

Rivoli In 1957 wilde Max van Bergen naast de Royal en de Scala (die
vanwege de cowboyfilms de knokboet werd genoemd) een derde bioscoop
om klanten te binden. Hij gaf architect Peutz opdracht een bioscoop te
ontwerpen achter de Royal. Deze bioscoop met 348 stoelen kreeg de
naam Rivoli en werd op 27 november 1958 geopend. De doelgroep voor
deze bioscoop waren de hoger opgeleiden en diende als tegenhanger van
de knokboet. Maar de Rivoli stond altijd letterlijk en figuurlijk in de
schaduw van de Royal.
De luxe entree met de daarboven gelegen open overloop, samen met de
prachtige neon verlichting aan de gevel maakte dat je er gezien wilde
worden. De open projector ruimte op de bovenste verdieping was voor
het personeel minder prettig omdat ook die van buiten goed zichtbaar
was.

