BOUWWERK

HUIS OP DE LINDE
HEERLEN

< Edgar Roelofs
< Ron Crombaghs

NAAM:
Ron Crombaghs en Edgar Roelofs.

FUNCTIE:
Advocaat-partner.

BEDRIJFSNAAM:

WAAROM GEKOZEN VOOR DIT GEBOUW:

Rutten x Welling Advocaten.

Het gebouw sprak ons aan. Vooral omdat het zo overduidelijk
anders is dan de gebouwde omgeving. Het heeft een Bauhausachtige stijl, vergelijkbaar met de Tugendhat villa in Brno
(Tsjechië) van de Duitse architect Ludwig Mies van der Rohe
(1886-1969). Frits Peutz had het vermogen de wensen van de
opdrachtgevers te begrijpen en uit te voeren. Een uitdaging
overigens waar wij ons als kantoor ook zeker in herkennen.
Peutz vergat daarbij echter nooit om steeds zichzelf te blijven
en al zijn bouwwerken daardoor net dat beetje extra klasse mee
te geven, waardoor deze ook nu nog steeds als Peutz-gebouw
herkenbaar zijn.

NAAM GEBOUW:
Huis Op De Linde.

LOCATIE:
Oude Lindestraat 1, Heerlen.

BOUWJAAR:
1931.

OORSPRONKELIJKE FUNCTIE:
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ANNE LEFÈVRE

Architect Frits Peutz (1896-1974) ontwierp dit pand als zijn
woonhuis annex bureau. Het is een van de eerste werken van
Peutz in Heerlen.

PLUSSEN:

HUIDIGE FUNCTIE:

MINNEN:

Kantoorpand. Sinds 2004 is Rutten x Welling advocaten hier
gevestigd. Wij hebben bouwkundig niets aan het pand veranderd.
Wel hebben wij het pand opgeknapt. Voor ons hebben Coman
Raadgevende Ingenieurs en Stienstra Nouville Ontwikkelaars het
in gebruik gehad. Coman heeft het pand destijds overgenomen
van Jan Peutz, de zoon van Frits. Jan was de laatste Peutz die het
gebouw in gebruik heeft gehad.

Het is voor mindervaliden niet zo goed toegankelijk.

Zeer veel licht, ruim en een huiselijke sfeer. Grote parkeerplaats
voor een gebouw in de stad. Goed gelegen aan de snelwegen.

ANDERE WETENSWAARDIGHEDEN:
Opmerkelijk is de quasi-pilaster rechts naast de glaswand aan
de gevel van de Oude Lindestraat-zijde. Het kapiteel toont een
gestileerde Bokkenrijder van beeldhouwer Charles Vos en tevens
de naam van het huis.

ruttenwelling.nl
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