
Oss, 16 september 2016

Geacht college, geachte eigenaar van het voormalig Hotel Luijk,

Enige tijd geleden hebben we tot onze spijt moeten vernemen dat het verzoek tot plaatsing van 
'Voormalig Hotel Luijk' op de monumentenlijst is afgewezen. De Monumentencommissie, die in haar 
advies melding maakt van een cultuurhistorisch waardevol object, acht de cultuurhistorische waarde 
van het pand onvoldoende om het pand (met aanhorige gebouwen langs de Spoorlaan) de status van
gemeentelijk monument te verlenen. 

Dat is op zichzelf al teleurstellend, maar spijtig genoeg ligt er op dit moment tevens een aanvraag om
de historische bebouwing te slopen en te vervangen door nieuwbouw…

Het is dus vijf voor twaalf voor Hotel Luijk. Een verlies van dit pand (met aanhorige gebouwen) zou 
een groot verlies betekenen voor onze prachtige stad. In deze brief lichten we u graag toe waarom.

We grijpen deze brief bovendien aan om u te wijzen op de toekomstmogelijkheden die de omgeving 
van Hotel Luijk en de Spoorlaan bieden. Een toekomst mét herkenbare dragers, historische 
elementen en poortpilasters.

Wij vernemen graag van u en zouden bijzonder graag een persoonlijk gesprek met u voeren om ons 
enthousiasme voor dit stuk historisch Oss nog uitgebreider met u te delen.



1. Advies Monumentenkamer

In het advies van de monumentencommissie schrijft men letterlijk: "De Monumentenkamer erkent 
dat het pand cultuurhistorische waarde bezit. Het is een cultuurhistorisch waardevol object, 
vanwege: 

 de historie van het pand als hotel dat tot ontwikkeling kwam door de bouw van het eerste 
station in Oss, 

 de ruimtelijke kwaliteit van de neoclassicistische hoofdvorm

 en de prominente ligging binnen het stedenbouwkundig ensemble van de noordelijke 
gevelwand van de Spoorlaan." 

Hotel Luijk 1919, nog onder de eerste naam 'Het Station'. Hotel Wilhelmina is er ook al en het station zelf is nog 
aanwezig. Verder is de Spoorlaan nog praktisch onbebouwd (©Stadsarchief Oss).

Vervolgens schrijft de Monumentenkamer: "Het pand is echter in het verleden al meermalen 
geïnventariseerd en beoordeeld op het mogelijk toekennen van een rijks- of gemeentelijke 
monumentenstatus. Het pand is bij deze selecties niet door de aanwijzingsprocedures gekomen 
omdat het op een aantal waarderingsaspecten als gaafheid, architectonische waarde en uniciteit 
onvoldoende scoorde." 

Ingeboet
Nu zal niemand ontkennen dat de panden gaaf zijn; er zijn in het verleden diverse verbouwingen 
geweest, waarbij met name het interieur en ook delen van het exterieur aan authenticiteit hebben 
ingeboet. Zo zijn de panden aangetast, witgesausd, voorzien van grote etalageramen, is er een 
zijgevel vol bouwkundige verminkingen en zien we half verdwenen overstekken van het naastgelegen
woningblok.



Hotel Luijk 2016: diverse malen verbouwd zonder naar de bestaande architectuur te kijken (dakpannen en 
dakkapellen vervangen door bituum, vensterramen vervangen door etalageruiten, etc.)

Daarom is het lastig om over de architectonische waarde te discussiëren. Want wat is immers deze 
waarde als een pand in meer of mindere mate is verminkt? Hetzelfde geldt voor de factor uniciteit.

Geen verrassing
Dat het voormalig Hotel Luijk de gemeentelijke monumentenstatus opnieuw niet heeft gekregen – 
op drie van de vier criteria scoort het pand een onvoldoende – komt overigens niet als een volslagen 
verrassing. Indien het die status nu namelijk wél had gekregen, zou dat in zekere zin een brevet van 
onvermogen zijn voor de leden van de vorige Monumentenkamer en zou er sprake zijn van 
onbehoorlijk bestuur door het college. Zij draagt immers óók de verantwoordelijkheid van haar 
voorgangers. 

Met andere woorden: al zou er goede wil aanwezig zijn om het pand alsnog een monumentenstatus 
toe te kennen, is dat praktisch onmogelijk.

En nu, begin september 2016, ligt er dan een aanvraag om de historische bebouwing te slopen en 
te vervangen door nieuwbouw…

Voor ons is dit hét moment om nog wat van uw kostbare tijd te vragen en opnieuw de aandacht te 
vestigen op dat wat nog resteert van Hotel Luijk en haar buurpanden aan de Spoorlaan. Maar 
waarom eigenlijk?



2. Helikopterview

Eigenlijk is het antwoord op die vraag door de huidige monumentenkamer al deels gegeven. Zij 
schrijft namelijk: "De Monumentenkamer betreurt het evenwel dat een dergelijk cultuurhistorisch 
waardevol object geen onderdeel kan uitmaken van een nieuwe planontwikkeling, mede gelet op 
het feit dat er in Oss al zeer veel laat-negentiende-eeuwse panden zijn gesloopt." 

Een goede lezer distilleert hier twee belangrijke zaken uit: 

 Het onbestreden, maar wel betreurenswaardige feit dat er in Oss al zeer veel laat-
negentiende-eeuwse panden zijn gesloopt 

 Het feit dat de Monumentenkamer feitelijk aanspoort om Hotel Luijk – ondanks dat het pand
onvoldoende scoort voor het verkrijgen van de monumentenstatus – nu te redden van de 
slopershamer, te behouden en in te passen in een nieuwe plantontwikkeling. 

Dáár ligt de uitdaging voor ons allen, college van burgemeester en wethouders én nieuwe 
eigenaar-ontwikkelaar! 

Een nieuwe planontwikkeling zouden wij niet op postzegel willen bekijken, maar graag op een wat 
grootschaliger vlak: een helikopterview zogezegd. 

Driehoek
Een driehoek, of drie-eenheid, staat symbool voor verbondenheid, kracht en steun, en speelt zowel 
in de constructie, in de religie, als in de geschiedenis van veel culturen een prominente rol. Binnen in 
die driehoek kan er van alles gebeuren, maar de driehoek blijft zijn functie en uitstraling 
onverstoorbaar behouden. Een driehoek staat of valt echter ook bij de hoeken: neem je er één weg, 
dan is de driehoek weg. 

Wel, hier in Oss ligt zo'n driehoek – met veel cultuurhistorische potentie – klaar om te gebruiken en 
nieuw leven in te blazen!

Op de plattegrond van Oss wordt de bedoelde driehoek gevormd door de zijden Spoorlaan-
Molenstraat-Oostwal/Bram van den Berghstraat, waarbij alle drie de hoeken gemarkeerd worden 
door laat-negentiende-eeuwse panden: 

 Hoek Spoorlaan-Molenstraat: negentiende-eeuws pand met chiropractor, geen 
monumentenstatus, gaaf met enigszins achterstallig onderhoud

 Hoek Molenstraat-Oostwal: negentiende-eeuws pand, gemeentelijke monumentenstatus, 
recent gerestaureerd)

 Hotel Luijk: negentiende-eeuws pand, zonder toegekende monumentenstatus, aangetast in 
de recente jaren. 



Deelplattegrond Oss 1920 (de noordpijl wijst naar onder, niet gericht). Hotel Luijk (5) is een van de eerste 
gebouwen aan de (toenmalige) Stationsstraat, samen met Hotel Wilhelmina (4) en iets verderop het 
Hoofdkantoor (nu: Bergoss-kantoor). Het Villapark is nog in aanbouw (© BHIC).

Identiteitsloos
Binnen in die driehoek en in de naaste omgeving heeft veel van de karakteristieke negentiende-
eeuwse bebouwing plaatsgemaakt voor enigszins identiteitsloze nieuwbouw. Het wooncomplex 
Bram van den Berghstraat-Meier van Leeuwenstraat is hier een voorbeeld van. Om misverstanden te 
voorkomen: met de kwalificatie ‘identiteitsloos’ spreken wij geen oordeel uit over de bouwkundige 
kwaliteit van deze bouw, maar willen we slechts aangeven dat men deze bouw in iedere willekeurige 
gemeente kan tegenkomen. 

Vergelijk hierin ook de aanwezigheid van veel grootwinkelketens in binnensteden waardoor je als 
winkelend publiek geen idee hebt in welke stad je aan het winkelen bent. 

Kansen
Gelukkig zijn er ook voorbeelden dat behoud kansen biedt: Molenstraat 56 bijvoorbeeld, dat recent 
is gerestaureerd. Maar ook een voor Oss héél belangrijke: het Bergoss-kantoor aan de Bram van den 
Berghstraat, dat enige jaren geleden is gerestaureerd (en deels is gefinancierd door de provincie). 
Beide voorbeelden zijn parels aan het entreesnoer voor iedereen die Oss vanaf het spoor inwandelt. 



Overigens zou ook de eigenaar van het Bergoss-kantoor het behoud van Hotel Luijk prefereren boven
sloop en nieuwbouw. Sterker nog, de eigenaar is zelfs bereid een actieve rol te willen spelen in het 
herstel van Hotel Luijk naar zijn oorspronkelijke staat en het geven van invulling aan een 
herbestemming. 

Hotel Luijk 1919, met entree concertzaal en naastliggende woningen (©Jules van Son)

Herkenbare drager
Zoals de Monumentenkamer aangeeft, biedt Hotel Luijk nog voldoende cultuurhistorische waarde 
om goed te bezien of het pand inpasbaar is in een nieuwe planontwikkeling voor de driehoek 
Spoorlaan-Molenstraat-Oostwal/Bram van den Berghstraat. Het herbestemmen, herstellen en 
ontwikkelen van bestaande bouw creëert namelijk een herkenbare drager van de culturele identiteit 
van Oss als ontwikkelde industriegroeistad. 

De Monumentenkamer spoort hier ook toe aan met haar opmerking ‘gelet op het feit dat er in Oss al 
zeer veel laat-negentiende-eeuwse panden zijn gesloopt’. Het is een opmerking die iemand met enig 
cultureel verantwoord bewustzijn niet zomaar naast zich neer kan leggen. Feitelijk schrijft de 
Monumentenkamer het te betreuren dat er zoveel verloren is van het pand...

Bouwensemble
Bovendien beveelt De Monumentenkamer een optimaal gebruik aan van de bestaande bouw. Hotel 
Luijk, met de naastgelegen panden, is zo'n bestaand bouwensemble dat het verdient om op deze 
wijze te worden bekeken en benaderd. Het complexje maakt welhaast onlosmakelijk onderdeel uit 
van de gehele noordelijke gevelwand van de Spoorlaan, grofweg van de hoek Molenstraat tot en met
de Booglaan (spoorzone). 

Geschiedenis
Hoewel er diverse elementen uit die gehele gevelwand verdwenen zijn, verdient het aanbeveling om 
terughoudend te zijn met sloop en vervangende bouw van de aanwezige elementen, mét of zonder 



monumentenstatus. De bestaande gebouwen staan voor onze geschiedenis en laten je lezen wat er 
in deze omgeving is gebeurd. Om die redenen verdient Hotel Luijk het eigenlijk al om behouden te 
blijven, maar verdient het op zijn minst dat er grondig naar die mogelijkheid gekeken wordt.

Met moderne technieken kan er eenvoudig een complete nieuwbouw gerealiseerd worden die 
voldoet aan alle huidige eisen. Dat is echter evengoed mogelijk met herbestemmingen van 
historische panden; er bestaan talloze voorbeelden van dat soort geslaagde projecten. 

Poortpilasters
Wanneer er wordt gekozen voor nieuwbouw, raakt de entree van de stad vanaf het station één van 
haar poortpilasters kwijt: Hotel Luijk op de ene hoek van de Bram van den Berghstraat, Hotel 
Wilhelmina op de andere. Samen vormen ze als het ware een karaktervolle uitnodiging om de 
binnenstad van Oss te gaan verkennen... Een klein stukje verderop worden bezoekers al getrakteerd 
op een aanblik op het gerestaureerde Bergoss-kantoor en de sheddaken. Prachtig!

Behoud
We willen het daarom nogmaals benadrukken: Hotel Luijk verdient het om behouden te blijven. Mét 
of zonder officiële monumentenstatus. Immers: monumenten moet je handhaven, tegen de 
versnelling van de vernieuwing in.



3. Grotere afstand

Net als de Monumentencommissie van de gemeente Oss, denken we echter dat het óók de moeite 
waard is om eens van een wat grotere afstand naar Hotel Luijk te kijken. Om eens naar de Spoorlaan 
te kijken. Om eens naar de hele omgeving van de Spoorlaan te kijken. En om dan eens te bezien wat 
voor een mogelijkheden er allemaal zijn voor die omgeving, voor de Spoorlaan, voor Hotel Luijk...

Prominente ligging
De gemeentelijke monumentenkamer spreekt immers niet voor niets van een prominente ligging 
binnen het stedenbouwkundig ensemble van de noordelijke gevelwand van de Spoorlaan. Anders 
gezegd: Hotel Luijk is een belangrijk onderdeel van een waardevol ensemble en heeft om die reden 
zeer degelijke ensemblewaarde. Zonder meer meegaan met een aanvraag tot sloop en vervanging 
door nieuwbouw leidt onherroepelijk tot (verdere) verminking van dit ensemble (één van de 
weinigen dat Oss nog binnen haar stadsgrenzen bezit). 

Om die reden dient sloop en vervanging bijzonder kritisch bekeken te worden en dient primair 
voorrang gegeven te worden aan behoud en herstel van de oude waarden. Niet in de laatste plaats 
om een domino-effect tegen te gaan. 

Spoorlaan
Laten we met de Spoorlaan beginnen. Vanaf de Booglaan tot en met café De Machinist is het een 
praktisch ononderbroken (laat-)negentiende-eeuwse gevelwand. Prachtige twee-onder-één-
kapwoningen, stadsvilla's, restaurants, de oude fietsstalling, hotels... Pas vanaf het pand met café De 
Machinist tot op de hoek met de Molenstraat staan er enkele jongere panden met commercie op de 
benedenverdieping en appartementen op de bovenverdieping. Daarvan staan er overigens een 
aantal te koop, maar dat kan morgen anders zijn. 

Dit stuk Spoorlaan bergt – alle individuele panden samen – een enorme potentie in zich: een 
identiteit van jewelste! Natuurlijk van een heel andere schaal dan de Stationsweg, de Oranje 
Nassaulaan en de Koninginnelaan in Den Bosch, maar wél met een vergelijkbare en vooral 
herkenbare identiteit: als je de trein uitstapt zie, voel en wéét je dat je (weer thuis) in Oss bent! 
Vanaf het perron loop je richting de stad en word je als het ware verleid om tussen Hotel Luijk en 
Hotel Wilhelmina door te gaan, richting de Koningsloper, langs het Bergoss-kantoor (wéér: identiteit, 
herkenbaarheid, eyemark), naar het centrum…

Ruimere omgeving
Maar ook voor de ruimere omgeving biedt de Spoorlaan veel potentie. Aan de zuidzijde van het 
spoor ligt het Pivotpark, een bruisend geheel geschoeid op een van de pijlers van de Osse groei. Zou 
het niet eens de moeite lonen om over dat spoor heen te kijken en te verbinden? Om over dat spoor 
te lopen? Of er onder door? 

Stel je voor: een fly-over die beide gebieden met elkaar verbindt... Op die manier bied je de mensen 
die op Pivotpark werken de gelegenheid om even 'buiten de deur' te lunchen, te vergaderen, samen 
te komen... Langs de Spoorlaan, Hotel Luijk, Hotel Wilhelmina, restaurant De Uitwijck (de naam al ver
vooruit gekozen wellicht). Samen ‘het Osse Gare du Nord’ als station, een portaal naar de stad, via 



een fly-over verbonden met ‘het Osse Gare du Sud’, waar onder meer het Pivotpark Oss op de kaart 
blijft zetten. Allemaal onderdelen van een herkenbare, unieke identiteit... Kansen die voor het 
oprapen liggen!

Gevelwand
Cruciaal is dan echter wél dat de gevelwand van de Spoorlaan intact blijft en dat er geen eyemarks 
meer verdwijnen. In dat kader moet Hotel Luijk worden behouden en binnen de wenselijke en 
mogelijke kaders hersteld worden. Iets wat bovendien een geweldige aanzet kan zijn tot verdere 
ontwikkeling van de Spoorlaan – Spoorzone, Gare du Nord, ontspanning, Gare du Sud, arbeid, 
inspanning...

Hotel Luijk 2017...? Artist impression van mogelijke toekomst door behoud en ontwikkeling (© antoons.org)

Vijf voor twaalf
Mooie toekomstdromen, maar voor Hotel Luijk is het nu vijf voor twaalf. Er ligt een bijzondere 
uitdaging voor de gemeente en ontwikkelaar. Kiest u voor de makkelijke weg van sloop, vervanging 
en verminking van het ensemblebeeld van de noordelijke gevelwand van de Spoorlaan? Of kiest u 
voor behoud en ontwikkeling van de bestaande bouw en neemt u daarmee de verantwoordelijkheid 
voor de historie van de stad, voor haar groei en dus voor haar toekomstige identiteit? 

Met de tweede optie zou u recht doen aan de ensemblewaarde van de noordelijke gevelwand van de
Spoorlaan én aan de Erfgoednota 2011 van de gemeente, waarin zij schrijft zorg te willen dragen 
voor cultuurhistorische identiteit. Dat betekent: zorgvuldig omgaan met waardevolle stadsgezichten, 
beeldbepalende panden, straatbeelden met een samenhang met meerdere panden en objecten, hun
vorm en historische dateringen. 

Wij vernemen graag van u en zouden bijzonder graag een persoonlijk gesprek met u voeren om ons 
enthousiasme voor dit stuk historisch Oss nog uitgebreider met u te delen.



Met vriendelijke groet,

Ossensia


