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Activiteit: EXCURSIE MIDDELEEUWS ROERMOND  
Wanneer:  Zaterdag 23 oktober om 11.00 uur  

Locatie:  Hoofdingang Munsterkerk: Munsterplein 12 Roermond 

Aanmelden: Vóór 20 oktober: Let op: in de wandeling zitten enkele steile trappen! 

 
 
 
 
Het bestuur van de Sectie Monumenten nodigt u uit voor de excursie naar Roermond op 
zaterdag 23 oktober 2021 om 11:00 uur. Het wordt de eerste excursie sinds de 
beperkende corona-maatregelen anderhalf jaar geleden zijn ingegaan. In Roermond zal Erik 
Caris de eerder uitgestelde rondleiding in de Munsterkerk verzorgen. In een simultaan 
programma verzorgt Birgit Dukers een stadswandeling langs middeleeuwse huizen en 
kelders. 
 
 
Programma: 
 
11.00 uur:    Verzamelen voor de hoofdingang van de Munsterkerk te Roermond 
12.30 uur:    Lunch op eigen gelegenheid. Rond het Munsterplein zijn tientallen   
            horecagelegenheden    
14.00 uur:    Opnieuw verzamelen voor de hoofdingang van de Munsterkerk  
15.30 uur:    Afsluiting op het Munsterplein  
 
 
Aanmelden: 
 
U kunt zich aanmelden voor deze excursie tot 20 oktober 2021. Het aantal deelnemers is 
beperkt tot 30 personen. Deelname geschiedt in volgorde van aanmelding.  
Graag uw naam c.q. namen mailen aan de secretaris van de sectie monumenten 
serve.minis@hotmail.com. 
 
Deelname is geheel kosteloos. 
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Toelichting: 
 
800 Jaar Munsterkerk: Rondleiding o.l.v. van Erik Caris 
 
In de aanloop naar het 800-jarig 
wijdingsjubileum van de Munsterkerk 
in Roermond in 2020 is door een 
internationale groep wetenschappers 
onderzoek verricht naar de 
geschiedenis van de kerk en de abdij. 
Dit heeft geleid tot vele nieuwe 
theorieën en inzichten in de 
bouwgeschiedenis en architectuur, de 
gebruikte steensoorten, de 
steenbewerkingsmethoden, de 
bouwsculptuur, het praalgraf van graaf 
Gerard en zijn vrouw, de vroege 
wandschilderingen, de verering van relieken, de liturgische kalender, de in de kerk 
aanwezige grafzerken, de toevoegingen door Pierre Cuypers en de sloop van de abdij in 1924. 
Erik Caris zal de rondleiding verzorgen. Hij is architectuurhistoricus en redacteur van het 
boek dat naar aanleiding van al deze onderzoeken is verschenen. 
 
Stadswandeling Middeleeuwse Roermond o.l.v. Birgit Dukers  
 
Roermond is in de zestiende en 
zeventiende eeuw tweemaal getroffen 
door een stadsbrand. Beide keren 
brandde een groot deel van de 
binnenstad af: kloosters en kerken, 
huizen, maar ook het stadhuis en de 
vleeshal raakten beschadigd en moesten 
hersteld of herbouwd worden. Door de 
branden en de herbouw erna is er 
ondergronds een andere wereld 
ontstaan dan bovengronds: veel oude, 
middeleeuwse kelders hebben de 
branden doorstaan en getuigen van de 
stad vóór het vuur. Bouwhistorica Birgit Dukers neemt u mee naar de kelders onder het 
Roermondse stadhuis, die een verhaal vertellen van de Roermondse elite en het stadsbestuur 
in de periode vóór 1500. 


