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Foto van de grote belangstelling tijdens de open dag op zondag 8 november. Bijna 2000 bezoekers mochten we verwelkomen.  

In mijn derde verslag liet ik u weten dat het complex voor 1 juli geheel gestript was door de hoofdaannemer, 

en vanaf die tijd begonnen is met de restauratie van het casco. Er is alles op alles gezet om de achterbouw aan 

de Ariensplaats casco gereed te krijgen. Alle moerbalken; kinderbinten en vloerdelen zijn toen gedemonteerd 

en een voor een vervangen/ hersteld. Bestaande trappen werden hergebruikt en opnieuw elders geplaats. Alle 

kozijnen en deuren werden gedemonteerd en naar de werkplaats gebracht voor herstel of vervanging. Het 

hoogste punt van het achterhuis was hiervan begin oktober…vrijdag 16 oktober werd met alle medewerkers 

van de aannemer en de opdrachtgever het zogenaamde “pannenbier” gevierd.  In deze eerste periode werden 

ook werkzaamheden aan de Houtstraat uitgevoerd, met name aan de 1e en 2e  verdieping balklagen, deze  

werden geheel gerestaureerd. Hierdoor ontstond een solide basis om de daken er boven van Houtstraat 9 te 

restaureren. (nr. 11 volgt later) Ook werd op de zoldervloer een water-werende noodvloer aangelegd, om de 

schilderingen onder het dak te beschermen.  Het dak werd half oktober er af gehaald om hier de eiken houten 
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constructie te restaureren. Hier bleken wel veel meer eiken houten sporen slecht te zijn voor hergebruik. Met 

name de sporen bovenin de kap, zo’n 5,5 meter boven de zoldervloer, waren door houtworm erg verzwakt. 

Deze zijn vervangen door nieuwe eiken exemplaren en zullen later bijgekleurd worden. De gevel tegen 

belendend aan de buren bleek  nauwelijks verankerd te zijn. Deze moest direct gesteund worden  en hier is een 

speciale entresolvloer tussen de beide gevels aangebracht, alsmede een extra eiken spantconstructie.  Door 

constructeurs Wim van Bragt en Patrick van Helden (van van der Weide van Bragt Venlo/Eindhoven) werden de 

constructieve berekeningen gemaakt en de bestaande constructie onderzocht.  

 

Ontelbare stempels en spanbanden moesten het achterhuis overeind houden….foto: Roy Denessen 



 

Muurwerk; tussenvloeren en het dak van de achterbouw aan de Ariensplaats werden  voor augustus dit jaar casco gerestaureerd.  

 

  

De kapconstructie aan de Ariensplaats kwam weer op een nieuwe muurplaat te staan en tal van extra verstevigingen werden hier 

verzonnen en aangebracht om de originele constructie zo veel mogelijk te kunnen behouden. Dit is ook gelukt op enkele strekkende meters 

na.   



 

Het trappenhuis aan de Ariensplaatst werd herbouwd. Door de vondst van een waterput moest wel de fundering iets aangepast en 

versterkt worden.  

 

 Nog een impressie van het achterhuis tijdens de casco restauratie.  



 

Bij het achterhuis hadden we “kaiserwetter”. Maar voor de huizen aan de Houtstraat is het tot nu toe niet veel goeds met het weer… 

 

De zolder na restauratie….. 



 

Een hergebruikte trap herplaats. Straks kan je vanaf de woonkamer, naar je slaapkamer in de kap lopen.  

  

Het muurwerk werd steen voor steen aangepakt en hersteld… 

 

 



 

Het gerestaureerde muurwerk aan de Ariensplaats. In eerste instantie werd aangenomen dat het muurwerk na verwijdering van de 

cementpleister, opnieuw gepleisterd moest worden (maar dan met kalk). Maar na het nodige herstelwerk bleek voegen een mooiere en 

mogelijke oplossing.   

 

 inpandig ging herstel onverminderd door.  



 

Het achterhuis weer bijna dicht.  

  

Het kleine dak tussen achterhuis en Houtstraat 9 (het zogenaamde steek-kapje) werd geheel gedemonteerd. Dit dak was reeds na de 

oorlog een keer vervangen maar te zwak gedimensioneerd.  



  

De bouwmuur tussen achterhuis en Houtstraat werd deels herbouwd en deels ingeboed. (de staande bouwnaad is origineel)  

 

Het steek-kapje van binnenuit gezien. De achtergevel moest worden herbouwd, maar de zijgevel kon juist behouden blijven.  

 



   

Binnen werd door de Firma Traas, (Traas ongediertebestrijding) balkkoppen; spantbenen hersteld/ aangegoten met epoxy en glasfiber 

staven. Zo konden we zo veel mogelijk hout handhaven.  

 

Een spantpoot in het achterhuis bleek toch ernstiger verzwakt te zijn dan aangenomen. Door de firma Traas is een epoxy voet gestord en 

gekoppeld aan de onderliggende moerbalk.  



 

Het dak boven de beschilderde kamer (zij-huis van Houtstraat 9) geheel gedemonteerd. Rechts de enorme bouwmuur welke niet verankerd 

bleek met het buurhuis.  

 

 

Een extra tussenvloer en een hulpspant onder de nok, bleek de oplossing. De tussenvloer is straks in de herbestemming een schitterende 

slaapverdieping met uitzicht op de oude stadhuistorens.   



  

Het dak weer gesloten…hoewel, het inpandige balkon deed heel wat stof opwaaien bij de commissie CRK van de Gemeente Venlo.  

 

 De loggia vanuit binnen gezien. Ik wil even kort mededelen dat wij 

vergunning hadden voor het casco te restaureren. Gaande de restauratie zouden we de herbestemming uitwerken, mede aan de hand van 

de vondsten en markt-verkennend onderzoek. Dit resulteerde er onder andere in dat we een tweetal extra loggia’s in het complex mogelijk 

en zeer wenselijk vinden. Dit heeft de nodige discussie gegeven (terecht en voor te stellen uit oogpunt van de commissie CRK/ 

welstandscommissie). Het is voor het pand straks een enorme toegevoegde waarde, maar voor de Gemeente de eerste concrete aanvraag 

in een monument. Welke dus op de voet gevolgd wordt en straks wellicht als voorbeeld zal dienen voor meerdere aanvragen. Wordt 

vervolgd….. 



 

Ook het steiger aan de Houtstraat werd geplaatst. Goed beschermd tegen de “kroegtijgers” van de binnenstad. Ondanks de komende 

feestdagen mochten we toch van de gemeente, na goed overleg de steiger plaatsen: Dank!  

 



 

Dan is het zover….het complex is stabiel en veilig genoeg om aan iedereen getoond te kunnen worden. De aannemer (bouw combinatie In 

T Zandt Lomm en J. van Horck Horst) heeft het pand op een voortreffelijke manier opgeruimd; beveiligd en noodtrappen aangelegd. “De 

Meisjes van de Puddingfabriek”, welke zich min of meer spontaan gevormd heeft, hebben in opdracht van de eigenaar het hele complex 

versierd en klaar gemaakt met speciale verlichting en decorstukken. Diverse kranten en de stadsomroep hadden veel aandacht voor het 

complex en de aanstaande open dag. En niet voor niets! Bijna 2000 bezoekers wisten tussen 11:00 uur en 16:00 uur het complex te vinden. 

Er werden rondleidingen verzorgt door Buro4; Gemeente Venlo en ondergetekende. Het was een prachtige manier om het grote publiek 

kennis te laten maken met deze restauratie en de fondsen die dit mogelijk maken. Zo ie zo heeft het project niet aan aandacht te kort, 

diverse speciale rondleidingen zijn op andere dagen gehouden voor medewerkers van de Gemeente Venlo; voor de stadsgidsen en voor 

medewerkers van de Provincie Limburg.  

Een tweede open dag zullen wij bij de afronding van het project houden.  

 Stilte voor de storm….  



 

De laatste vondst…..de achtergevel van het zijhuis nr. 9 is ontdaan van zijn pleister. Opnieuw zullen we hier de afweging maken of we 

opnieuw gaan pleisteren of dat voegen technisch mogelijk is. Let op de dubbele “ontlastingsbogen” of spaarbogen boven de vensters van 

de begane grond.  

 

Ik zou jullie tot slot nog melden wat de precieze invulling gaat worden van het complex, of wel de 

herbestemming. Want we hadden hiervoor natuurlijk reeds een plan in gedachte, maar omdat we vele fraaie 

vondsten hebben gedaan en hier juist mee rekening willen houden in het plan, maar ook rekening houden met 

alle brandweer eisen en eisen van de welstandscommissie, hebben de eigenaar en ondergetekende het plan 

behoorlijk aangepast. In de positieve zin!  

De gehele begane grond zal openbaar voor het publiek worden gemaakt. (in plaats van wonen op de begane 

grond). Serieus wordt gezocht naar een passende invulling, zodat de begane grond een ware belevenis voor de 

stad zal worden. Een invulling die met name recht doet een de eeuwen en gelaagdheid van het pand. Middels 

een leuke bestemming (nu nog geheim) krijgt het grote publiek kans om het complex te bezoeken en te 

beleven. De te creëren tuin met originele waterput; de kleine binnenplaats; de gewelfde kelders; een 18e 

eeuwse zaal; een 16e eeuws “open” woonhuis en een puddingfabriekje, zullen als een “tijdsreis” door de 

eeuwen heen ervaren kunnen worden.  

Op de verdiepingen aan de Houtstraat komen vijf stuks appartementen. Vier er van hebben twee verdiepingen 

boven elkaar. (zo kunnen we de hoofdstructuur behouden en de originele balklagen in het zicht houden). Twee 

appartementen krijgen een inpandige loggia in de kap. Een appartement, de kleinste, heeft de beschilderde 

lambries. (Welke nog onderzocht zullen worden op herstel mogelijkheden). 

Twee appartementen komen in het achterhuis aan de Ariensplaats. Ook beide bestaande uit twee lagen. De 

eerste verdieping en de kapverdieping.  

De tekeningen hiervan komen in het volgende verslag.  

 

 

 



 

Verder wil ik verwijzen naar de bijlage van dit verslag: Het verslag van Angelique Friedrichs van SRAL 

(stichting Restauratie Atelier Limburg).   

 

 

 

 

 

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

Limburg en Gemeente Venlo. Verder in samenwerking met WAA Venlo; Fundeon en R.O.P. en het 

SRAL.  

 

 

 

 

 

 

 

J.G. Selen , ontwerper en projectleider 

Venlo,  30 november 2015 


