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Vierde verslag Restauratie St. Martinusstraat 2 Tegelen  

“De Gouden Berg” 

Kenmerk Provincie Limburg: SAS-2014- 

 

In het derde verslag berichte ik u over de werkzaamheden tot de bouwvak- vakantie van. De 

aannemer had er toen 4,5 maanden kei hard werken op zitten. Een groot deel van het gehele casco 

van de stijfselfabriek was toen gereed, in ieder-geval zo ver dat de schilder al vast de zogenaamde 

kopwoning verder kon afwerken. De cv installatie was geplaatst en ook het tegelwerk van de 

badkamer was gereed. In de bouwvak vakantie heeft de firma Stienessen het buitenriool aangelegd 

op het voorterrein. Organisatorisch was dit de beste periode omdat dan ook het voorterrein vrij was 

van containers en materialen. Het riool van de stijfselfabriek werd toen bedrijfsklaar aangelegd. 

Verder werd elektrawerk afgemonteerd en sanitair geplaatst. Ook de keuken werd geplaatst en de 

hele woning werd met hulp van de nieuwe bewoner grondig gereinigd. Begin  September werd ook 

de nutsvoorzieningen door Enexis aangelegd, waarna de eerste woning direct opgeleverd werd aan 

de nieuwe bewoner. Deze “nieuwe” bewoner is de heer F. Oehlen, hij verhuisde voor het eerst in zijn 

leven, na 70 jaar, weliswaar van het hoofdhuis naar het bijgebouw. Deze kopwoning in de 

stijfselfabriek is verder drempel-vrij gebouwd en de mogelijkheid bestaat om op de begane grond 

eenvoudig een douchruimte te maken en een slaapgedeelte. Dit was aanvankelijk ook de bedoeling: 

Echter, tijdens de bouw stuitte we op een alleraardigste vondst! In de keukenruimte, grenzend aan 

de oude beekloop van de Engerbeek, werd in de vloer een verlaging gevonden en een gemetselde 

trap die rechtstreeks toegang gaf naar de voormalige Engerbeek. Historisch gezien was dit zo 

interessant dat de indeling gewijzigd werd en de doucheruimte naar de verdieping “verhuizende” Er 

werd verder onderzoek gedaan (een verslag hiervan zal later ook aan u gemaild worden) en voor het 

herstel van de trap een extra subsidie aangevraagd. Deze werd snel gehonoreerd door de stichting 

ter bevordering van het cultuurbezit Venlo (waarvoor hartelijk dank!). De trap is nu geheel zichtbaar 

gemaakt. Middels twee opklapbare vloerluiken is het bouwkundige restant zichtbaar  te maken en is 

er ook nog een kleine kelder/koelruimte ontstaan.  
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De trap naar de Engerbeek tijdens de werkzaamheden. Bij de peil de voormalige deuropening die 

direct toegang gaf aan het water. De trap en vloer ligt ca. 1 meter onder het huidige vloerniveau. 

(foto: J.G. Selen)  

  

Aan de andere zijde van de gevel, in de voormalige  

Engerbeek, werd in opdracht van de gemeente Venlo voorbereidend werk uitgevoerd door de 

aannemer. De beek werd vrij gegraven en er werd archeologisch onderzoek  uitgevoerd door Jacob 

Schotten, stadsarcheoloog van de Gemeente Venlo. (foto: J.G. Selen).  



Nadat de hoofdconstructie van het gehele dak was gerestaureerd werden verder de gevels hersteld. 

Veel inboetwerk en versterkingen werden aangebracht en een groot deel van het voegwerk 

vervangen. Kozijnen en raamvleugels werden verder van het bedrijfsgedeelte van de stijfselfabriek 

gerestaureerd of exact nagemaakt. Hier is gekozen om geen dubbel glas toe te passen. Dit om reden 

dat dan de exacte dimensies gehandhaafd kunnen blijven. Mocht het in de toekomst wenselijk zijn, 

dan kan alsnog gekozen worden voor achterzet-beglazing.   

 

Op zaterdag 27 juni organiseerde Vereniging Hendrick de Keyser en Gemeente Venlo een open dag 

voor het publiek (u werd hier ook voor uitgenodigd). Tussen 13:00 uur en 15:00 uur kwamen ruim 

250 bezoekers. De media aandacht van omroep Venlo en de diverse kranten had goed gewerkt. Dit 

initiatief riep weer een nieuw initiatief op: De Heemkundige kring Tegelen is begonnen aan de 

“repatriëring” en vervolgens restauratie van een oude travalje. Deze Travalje stond in een tuin ergens 

in Millingen aan de Rijn, is inmiddels terug naar Tegelen en secuur gerestaureerd. Het origineel komt 

straks tegenover de Gouden Berg, in of voor het pand te staan. Wij zullen in het volgende verslag hier 

verder mededeling van doen.   

 

 

 

 



De noordgevel werd partieel gevoegd. Zo kunnen de goede oude delen voegwerk behouden blijven. 

Wel zal later nog getracht worden om het nieuwe voegwerk bij te kleuren, meer passend bij het 

oude.  

 

 

 Detail van een 

hersteld kozijn met vleugelstel. De oude scharnieren werden weer herplaatst en ontbrekende 

nagemaakt. (foto: J.G. Selen)  

 



  

Alles wat maar enigszins bruikbaar was, werd hergebruikt. (foto: J.G. Selen)   

  

zelfs de ijzeren tussenroeden zijn hergebruikt en enkele werden nagemaakt. (foto: J.G Selen)  



  

Tussendoor werd door ondergetekende een oude kruiwagen met een stoomreiniger schoon 

gemaakt. De kruiwagen die werd gevonden op de zolder van de bedrijfsruimte, zal daar aan het 

plafond met kettingen worden bevestigd om zijn  “laatste dienst” te bewijzen als “industrieel 

ornament”.  

 

De achterste bedrijfsruimte aan de beekzijde. De 1,5 deuren werden geheel hersteld en weer op de 

originele plaats gehangen, aan een nieuw kozijn. De zogenaamde “blind kozijnen” werden 

vervangen, de raamvleugels secuur gerestaureerd. (foto: Ton Desar, gemeente Venlo)  



 

 

 

De grote bedrijfsruimte op de 1e verdieping van de stijfselfabriek. De trapezium vormige kap levert 

een interessante plattegrond en leuke “hangkamer” op. Deze hangkamer bedacht ik ook uit  

constructieve redenen. De vloer van deze hangkamer levert nu de broodnodige dwarsstabiliteit 

tussen voor, achter en de tussengevel. In de vloer en spantconstructie zijn ook diverse ijzeren 

trekstangen opgenomen. (foto: Ton Desar, gemeente Venlo)  



  

Gezien vanaf de hangkamer richting voormalige buitengevel van de bierbrouwerij. (foto: J.G. Selen)  

 

De begane grond van de stijfselfabriek is geheel voorzien van EPS isolatie en vloerverwarming. De 

cementdekvloer in het bedrijfsgedeelte geeft een extra industrieel karakter, maar later zou 

eventueel ook gemakkelijk voor een tegelvloer als afwerking gekozen kunnen worden. Alle vloeren 

werden waterpas aangebracht…de restanten oude tegel en baksteenvloeren konden grotendeels 

blijven liggen en zijn nu voor de komende decennia afgedekt. Door de keuze van cement dekvloer 

i.p.v. beton is e.e.a. ook reversibel. (foto: Ton Desar, Gemeente Venlo)  



 

De meterkast van de bedrijfsruimte werd deels gemaakt van hergebruikte bouwmaterialen. De 

schilder zal e.e.a op kleur brengen. (foto: J.G. Selen)  



 

De keuken van de kopwoning. De oude stookplaats waar eerder het vuur brandde voor water te 

verwarmen, doet nu dienst als fornuisopstel plaats. Het hele rookkanaal is hersteld en hierin is de 

afzuigkap en natuurlijke ventilatie geïntegreerd. Het keukenblok staat tegen een geventileerde 

achterwand, omdat de bouwmuur met zijn “voeten” in de Engerbeek staat. (foto: Ton Desar,) 

 weet u het nog…zo’n 5 maanden er voor….. 



 

De douchruimte is behendig tussen bestaande spantbenen in gemanoeuvreerd. Tegelwerk is alleen 

aangebracht: daar waar strikt noodzakelijk. Leidingwerk deel opbouw en deels ingebouwd 

aangebracht. (foto: J.G. Selen)  

 

Tegelvloer in de douchruimte van rest materiaal in een motief gelegd. De borstwering links werd 

bewust niet betegeld en is alleen met een kalkmortel geschlemd en met een minerale verf van 

Caperol geschilderd. Zo ontstaat, samen met de deels houten wanden, een ideale vochthuishouding 

in deze natte ruimte. (foto: Ton Desar, Gemeente Venlo)  



 

Nog even het een deel van het dak van de stijfselfabriek van bovenaf gezien: De trapezium vorm is 

hier goed te zien. In het platte dak gedeelte zijn de lichtkoepels en later ook de cv dak doorvoeren 

gesitueerd. Door de nokpannen hoger te leggen en het geïsoleerde plat dak gedeelte juist lager, zijn 

deze lichtkoepels en cv doorvoeren onzichtbaar vanaf de straat. Onder het dak van de brouwerij nog 

deels open. Rechts is nog net de aansluiting te zien met het hoofdhuis. Bovenaan rechts op de foto 

nog net een deel van het vorige project te zien: Het Kranenbreukershuis. (foto: J.G. Selen)  



 Op de eerste verdieping werden 

traditionele houten “stokken” wanden geplaatst. Dit refererend aan de bestaande situatie. Hier voor 

onder op de foto het trappengat en rechts naast het raam het herstelde rookkanaal. (foto: J.G. Selen)  

  

Nieuw hout werd op kleur gebracht, passend bij de oude onderdelen. (foto: J.G. Selen)  



 

Impressie van de slaapkamer op de eerste verdieping van de kopwoning. Een oud, verzwakt 

samengesteld spant is wel opgenomen tegen de brandmuur aan. Het heeft nu verder geen 

constructieve functie meer. De nieuwe vloerdelen; deurkozijnen en deuren werden met een speciale 

verf geschilderd zodat het lijkt of het er al decennia aanwezig is. Muren werden met damp-open 

minerale verven geschilderd. Deze verven (in dit geval van Caparol) geven een mooie mat uiterlijk, 

gelijkwaardig aan het vroeger gebruikte wit-kalk. Door een juiste afstemming van kleurgebruik is in 

deze kamer toch meer dan voldoende licht. En dat met alleen twee zeer kleine ramen en een heel 

kleine lichtkoepel. (foto: J.G. Selen) 

Nergens in het gehele complex zijn extra gevelramen toegevoegd of extra deuren gemaakt! Er is net 

zo lang ontworpen tot dat er een goede leefbare plattegrond ontstond, die tevens recht doet aan het 

oorspronkelijke gebruik.  Alleen één  extra zeer kleine dakramen en één zeer kleine lichtkoepel is  

voldoende gebleken om overal voldoende daglicht te krijgen.  

De elektro technische installatie is zo aangelegd dat waar het kon, gekozen is voor inbouw. Op 

plaatsen waar het beter is en esthetisch juist fraai, is gekozen voor opbouw. Een deel van de 

verlichting is zelfs automatisch geregeld met sensoren. Hierdoor kon ook bespaard worden op 

leidingwerk.  



 De grote slaapkamer gezien vanaf de hal.   

  

Er werd door ondergetekende met milieu vriendelijke water-gedragen isolatie- verf gewerkt. En voor 

de verandering deze keer echt veel beter isolerend en verwerkbaar! (foto: J. G. Selen)  



 

Je zou het bijna vergeten zijn….hier kwam ik alleen twee maal om in te meten…met helm; en de 

nodige hoop dat e.e.a. niet zou instorten. 

 De kap boven de brouwerij heeft nog de 

meeste authentieke onderdelen. Het oude hout contrasteert schitterend met de nieuwe vuren 

horizontale delen. (foto J.G Selen)  



  

Detail van de noordgevel met een kleur proef van het houtwerk. SRAL (stichting restauratie atelelier 

Limburg) doet kleuronderzoek aan de voorgevel van het hoofdhuis. Alle resultaten en vondsten 

samen zullen op het laatst gewogen worden, om het geheel in evenwichtige en historisch 

verantwoord kleuren  te kunnen schilderen. Hiervoor wordt ook kleurhistorisch onderzoek 

uitgevoerd door SRAL (stichting Restauratie Atelier Limburg) en maken we gebruik van de expertise 

van het culturrhistorisch onderzoek van Bureau Bouwwerk Amstyerdam en Buro4 Roermond.  E.e.a 

zal dan eerst ook nog met de commissie CRK van de gemeente Venlo worden besproken.  

Het kleurgebruik is natuurlijk in de loop der eeuwen onderhevig aan mode. Het vergt het nodige 

onderzoek en discussie, welke kleur nu bij welke tijdsperiode past. Dit is vooraan in het proces lang 

niet altijd al vast te leggen. Juist niet zeg ik dan altijd! Men moet de kans gunnen om tijdens de 

restauratie op basis van vondsten en onderzoek, de kleuren weloverwogen te kiezen.  



  

Boven het eindresultaat van de restauratie van beide daken: De stijfselfabriek en het hoofdhuis De 

Gouden Berg. Op het bedrijfsgedeelte meer rood en op het hoofdhuis meer blauwe pannen. De partij 

oude holle pannen werd reeds aan het begin van het jaar door een dakdekker in een partij 

verworven. Zo konden we de niet passende rode ovh pannen van het hoofdhuis vervangen door de 

beter passende oude holle pan. Op de stijfselfabriek lagen deels blauwe Mulder of Mulden pannen 

(zeer slecht en niet meer bruikbaar); rode oude holle pannen (deels bruikbaar) en een zeer fraaie 

pan: Een vlakke blauwe pan van Mehroog, ofwel ruitpan.  

 

 Het dak van het hoofdhuis, met de OVH pan.  



  

De Ruitpan of dakpan van Mehroog, in dit geval van fabrikant Simons uit Tegelen.  

Nadat het casco van de stijfselfabriek geheel gerestaureerd werd, de laatste bewoner van het 

hoofdhuis verhuisde naar de kopwoning, kwam het hoofdhuis dus geheel leeg en werd hier 

begonnen aan het constructieve herstel van de voorgevel en kap. Het eerdere beschreven (derde 

verslag) funderingsherstel van het hoofdhuis door Uretek, was toen zeker uitgehard en eventueel 

minimale zettingen hebben plaats kunnen vinden. In de voor; zij en achtergevel werd divers 

inboetwerk verricht en vele weg gerotte lateien (boven de ramen) vervangen door deels staal en 

deels betonnen exemplaren. Murfor en rvs wokkels werden in de gevel verwerkt. Tegelijkertijd werd 

de spantconstructie en onderliggende zolderbalklaag gerestaureerde en constructief sterker 

gemaakt. Hiervoor leverde de firma Van der Weide Van Bragt uit Venlo/Eindhoven de berekeningen, 

welke gecontroleerd werden door de constructeur van de Gemeente Venlo. Na diverse oplossingen 

overlegd te hebben tussen de diverse partijen werden ook betere oplossingen bedacht. Zo kon de 

zoldervloer van bovenaf verzwaard worden zodat de tussenliggende zeer oude maar gave gestuukte 

trog-gewelven behouden blijven. Ook werden stalen lateien boven de zijgevel ramen, zo 

aangebracht, dat de er boven gelegen spanten tegelijkertijd opgevangen konden worden. Door de 

verschillende balken met elkaar te koppelen, is ook weer een sterkere verbinding tussen alle 

spantbenen ontstaan. Mooi was het dat we onder een eerder bestaande slechte dakbedekking 

(platte dak tussenbouw), toch voldoende “donor” vloerdelen konden halen, om de in het zicht 

blijvende oude vloeren van de zolder, mee te herstellen!  



 

Na het eerste constructieve herstel van vloeren; spanten en gevels was het geoorloofd om de 

dakpannen te verwijderen en het asbest dakbeschot te laten verwijderen. RPS uit Breda verzorgde de 

asbestinventarisaties. Asbestsanering het Zuiden uit Panningen had de inschrijving uit drie partijen 

“gewonnen”. De gemeentelijke vergunningen voor het verwijderen waren eind 2014 al aangevraagd 

en gegund.  



  

Asbest het Zuiden medewerkers op het dak van de tussenbouw. (foto J.G Selen). De diverse vrijgave 

metingen; stortbonnen en na-controles werden uitgevoerd en de stukken hiervan naar de gemeente 

gezonden.   

 

De kap geheel ontdaan van asbest. De gordingen en sporen bleken, zoals verwacht, in gave staat te 

zijn. Er werden “alleen” twee sporen vervangen en verder delen van muurplaten en de enkele 

balkkoppen hersteld. (foto: J.G Selen)  



  

De voorgevel van het hoofdhuis bleek helemaal “vol” met water te staan. Op de buitengevel bleek 

onder diverse damp-open verflagen, een bitumenverf/chloor-rubberverf aangebracht te zijn. Het 

verwijderen bleek een enorme opgave te zijn. Uiteindelijk moest met verfbranders en 

schraapmessen de gevel ontdaan worden van zijn plastic laag. Vervolgens moest nog gestraald 

worden. Voeg en straalbedrijf Thijs Zegers uit Belfeld heeft zijn uiterste best gedaan om zoveel 

mogelijk te verwijderen. Begin van het jaar was een proef gedaan, waaruit bleek dat e.e.a. goed te 

verwijderen was. Echter na het verwijderen van piepschuim; aluminiumfolie en stucwerk aan de 

binnenzijde van deze voorgevel..is deze gevel gaan drogen…waarna de verflagen juist meer vast op 

de gevel bleef hechten.  



 Achter de ronde gaatjes zat nog water ten tijde van het 

afbranden. Daar kwam de bitumenverf, in lagen van enkele mm er wel sneller af. Echter op de 

andere plaatsen bleek het een zeer hardnekkig goedje. (foto: J.G. Selen)  

 Alle voorheen onzichtbare scheuren kwamen 

zo aan het licht en zullen nu hersteld moeten worden met de juiste mortel. (foto: J..G. Selen)  



 Binnen op zolder wordt de nieuwe kamerindeling 

getimmerd. (op dezelfde plaatst als het origineel) De badkamer was aan de voorzijde gepland. Maar 

bleek in het werk toch beter en fraaier aan de achterzijde. Dit omdat we dan bepaalde bouwkundige 

onderdelen kunnen behouden. Hierover in het volgende verslag meer. (foto J.G. Selen)  

 Ook op de zolder werd aan de binnenkant van de 

buitengevels, het stucwerk verwijderd. Elektra werd deels in opbouw aangelegd en deel in wanden 

verwerkt. Vloerdelen één voor één nagezien of vervangen.  



 binnen werd, waar het stucwerk los zat en 

door jarenlange vochtopeenhoping onthecht, het stucwerk verwijderd. Ten tijde van de opname voor 

de begroting was het gehele huis nog bewoond. Achter lagen van behang bleek een dunne 

piepschuim laag te zitten waarover een aluminiumfolie. Hierdoor bleef het vocht wat van buitenaf de 

gevel introk door de scheuren,  jarenlang zich opgehoopt te hebben.  Hierdoor waren ook diverse 

houten lateien boven de ramen ingerot. (foto: J.G. Selen)  

 

 

 Het opgedeelde “voorhuis” werd weer in zijn oude maatvoering 

hersteld door een recent tussenwandje uit te nemen. Het verlaagde plafond werd verwijderd om het 

bestaande trog-gewelven plafond weer in het zicht te krijgen. Hier zijn de meterkasten geplaatst ter 

voorbereiding voor de aanleg van de nutst voorzieningen. WML en Enexis ( Johan Janssen; Jan 

Rongen en Lei Fila) dachten mee aan oplossingen.  (foto: J.G. Selen)  



 

Het “voorhuis” vanuit de andere zijde gezien. Direct naast de voordeur stond eerst een recent 

tussenwandje van hout. Het vlakke verlaagde plafond was onder de doorhangende balklaag 

aangebracht. We hadden voorzien dat er een steunbalk gemonteerd zou moeten worden…dat we de 

vloer bijna waterpas konden opkrikken was een verrassing! Door het enorme vochtgehalte in het 

stucwerk en houten vlechtwerk, bleek e.e.a. heel flexibel. Nu alles gedroogd is zou dit omhoog halen 

niet meer schadevrij lukken.    



 één doorbraak werd er in het hele project maar 

gemaakt: voor een nieuw te maken toiletruimte, bereikbaar vanaf de midden-gang. Prachtige 

zogenaamde “zonnenbakkers” (in de zon gebakken/ gedroogde bakstenen) kwamen gaaf uit de 

muur. Klaar voor hergebruik. (foto: J.G. Selen)  

 De verrotte balklaag met vloerdelen op de begane 

grond wordt geheel vervangen door een geïsoleerde onderlaag waarop een slappe betonvloer. 

Vervolgens zal straks hierop regels en een houten delen vloer gelegd worden. Voordeel is dat we hier 

alle cv leidingen en elektra leidingen in hebben kunnen wegwerken. De muren hebben we hierdoor 

zo veel mogelijk kunnen sparen. (foto: J.G. Selen)  



 

 

Het plafond er boven werd “zwevend”, onder de bestaande balklaag gemonteerd. Hierdoor zal een 

zo sterk mogelijke geluidreductie behaald worden tussen de toekomstige buren boven. Deze 

oplossing is echter alleen mogelijk in deze woonkamer /keuken. De overige ruimtes hebben originele 

balklagen met trog-gewelven. Hier gaan we van bovenaf isolatie aanleggen. En de huurder zal alleen 

tapijt mogen leggen in plaats van harde vloerafwerkingen.  



 In de ruimte er achter…de tussenbouw, werden de 

begane grondvloer; de eerste verdiepingsvloer en de dak-balklaag geheel gerestaureerd en 

geïsoleerd. (foto: J.G. Selen)  

 De tussenbouw gezien vanaf de eetkamer eerste 

verdieping. Een secuur werkje, de muren moesten wel gestabiliseerd worden.  (foto: J.G. Selen)  



 

Ondertussen werd de oude holle pannen gelegd op een onderlaag van folie; isolatie en horizontaal 

vuren dakbeschot. (foto: Ton Desar, Gemeente Venlo)  

 Door de keuze van eenvoudige dakramen is 

de impact op het dakvlak naar mijn mening gering en acceptabel.     



 Eigenlijk paste het niet in de begroting…maar die schroten wand 

moest er toch maar uit, in plaats van wit verven….en warempel! Er kwam iets moois 

tevoorschijn….(foto J.G. Selen)  

 Een geheel weg klapbare paneel wand. 4 

panelen zijn allen scharnier baar en geheel tegen de zijmuur te draaien. Hierdoor is één grote kamer 

(haast een zaal) te creëren.  (helaas is nu door de ophogingen van de vloer in het verleden dit niet 

geheel meer mogelijk..maar zal voor de middelste twee deuren wel gemaakt worden. Er ontstaat dan 

een soort kamer en suite. Het leuke is dat deze wand dus ook op de begane grond gezeten heeft 

(maar dan een paneel hoger), maar daar waren alleen nog minimale restanten van zichtbaar. We 

hebben hier echt te maken met een zeldzaam fenomeen: dat op beide verdiepingen, recht boven 

elkaar, een zaal te creëren was. En dan te bedenken dat dit medio 1780 aangebracht moet zijn. Ik 

ken in de burger woonhuizen uit die tijd geen andere voorbeelden. (foto J.G. Selen)  



 

En het hield nog niet op: in de kleine kamer boven de bedstee kamer waar ook al heel leuk behang 

werd aangetroffen (zie eerste verslag) werd op de zelfde wand er recht boven ook een heel leuk 

behang aangetroffen. Van verschillende data. De oudste kranten die we hebben gevonden (achter 

het behang) dateren van 1859. Roy Denessen van de Gemeente Venlo wist de originele en volledige 

uitgave nog te achterhalen. (zie hieronder)  

 

 

 



  

Links het fragment en rechts de volledige pagina! (met dank aan Roy Denessen)  

En ja…we hebben de streefdatum van eind december niet gehaald om alles af te krijgen. Maar er 

werd en wordt kei hard gewerkt en wil je de vondsten allemaal respecteren, behouden en weer een 

nieuw leven geven, geïntegreerd in het nieuwe plan…dan kost dat wat tijd. Maar het resultaat zal er 

straks zeker mogen zijn. Daar kan iedereen trots op zijn die er aan hebben meegewerkt, maar ook 

degene die dit financieel mogelijk hebben gemaakt.  

Hoofdaannemer: Bouwcombinatie In ’T Zandt Lomm en Van Horck en Zn. Horst aan de Maas; 

Onderaannemers of derden:  Fraku Venlo installatiebedrijf; Elektrotechnisch installateur JOKO 

Swalmen; Dakdekker A. Segers, Baarlo; Funderingsherstel: Uretek Nederland Lelystad; M. van Hees 

stukadoorswerken Lomm; Bruynzeel keukens Amsterdam; Keukentreffer Schiedam/Amsterdam; 

Vander Weide van Bragt constructeurs Venlo/Eindhoven; Thijs Zegers Voeg en straalwerken Belfeld; 

SRAL Stichting Restauratie atelier Limburg, Maastricht; Buro4 Roermond; BureauBouwwerk 

Amsterdam; Khalix, Borne; Caparol, Nijkerk; Asbestsanering het Zuiden Panningen; RPS advies, Breda  

De beschreven werkzaamheden en komende restauratie wordt mede mogelijk gemaakt door de 

Provincie Limburg; Gemeente Venlo; Familie Oehlen en div. particuliere geldschieters.  

 

 

 

 

 

J.G. Selen  Venlo,  3 januari 2016 


