Joep Selen Bureau voor Restauratie erfgoed en vastgoedbeheer
gevestigd in Huis “Soomers”, Arenborgweg 113 5916NL Venlo en Burgemeester Knappertlaan 18c 3117BA Schiedam
telefoon 06-24813062 jgselen@hotmail.com KvK. Nr. 59657324 Rotterdam BTW 160529803B01

derde verslag Restauratie Houtstraat 9-11 Venlo
“De puddingfabriek van Javero”
Kenmerk Provincie Limburg: SAS-2014-01010

De gevel aan de Ariensplaats in de steigers. Foto: Ton Desar, Gemeente Venlo

Ik wilde u graag toch nog voor de Bouwvak vakantie even informeren over de vorderingen van de
restauratie aan de Houtstraat 9 en 11 te Venlo.
De hoofdaannemer, In “T Zandt uit Lomm, in samenwerking met J.van Horck uit Horst aan de Maas
heeft de deelopdracht: Sloopwerk en stucwerk verwijderen eind juni afgerond. Deze deelopdracht
bestond met name uit het slopen van een recent gebouwd volume aan de Ariensplaats. Hierdoor
ontstond een opening naar de grote binnenplaats. Na restauratie wordt deze open ruimte ingericht
als gezamelijke tuin voor bewoners. Nu kan deze ruimte de broodnodige plaats verschaffen voor de
bouwkraan. Ook werd in het gehele complex op veel plaatsen het los zittende stucwerk verwijderd
en werden nog vele verlaagde stucplafonds verwijderd, alsmede de gewelfde kelders geleegd. De

bouwkraan werd geplaatst en de steigers op de beide binnenplaatsen en bij de gevel aan de
Ariensplaats gezet. Vele dekvloeren verwijderd en uiteindelijk werden ook de dakpannen bij de
achterbouw afgenomen en opgeslagen voor hergebruik. Na afronding van deze werkzaamheden kon
dit onderdeel voor 1 juli worden afgerekend door de opdrachtgever.
Verder werd ook voor 1 juli al het asbest uit het pand verwijderd door Asbestverwijderingsbedrijf:
Asbest het Zuiden uit Panningen. Dit was deels inpandig, maar ook via steiger en bouwkraan
uitgevoerd. Ondergetekende deed alle meldingen aan gemeente. De vrijwaringen zijn in bezit en
doorgestuurd naar de desbetreffende instanties.
Ik beloofde dat we het pand nog voor de bouwvak vakantie 2015 zouden kunnen laten tonen aan alle
betrokken partijen en de media. Echter uit veiligheidsoverwegingen is dit niet wenselijk. Het complex
is op veel plaatsen na de laatste sloop en opruimwerkzaamheden niet veilig te betreden met grotere
groepen. Wij zullen medio oktober een open dag gaan houden. Wij zullen iedereen t.z.t. informeren.
We hebben een prachtige waterput op de grote binnenplaats gevonden. Deze is ca. 8 meter diep en
nu nog overkluist en dus nu niet toegankelijk voor onderzoek. Dit zal in een later stadium gebeuren
als de gevels en daken gerestaureerd zijn. We kunnen nu al vast melden dat we het regenwater van
de daken in deze put gaan leiden, i.p.v. naar het gewone gemengde riool. Zo zal er een milieu
vriendelijker gescheiden rioolstelsel ontstaan en zal het hemelwater weer rechtstreeks teruggegeven
worden aan het grondwater.
Een oude rollaag van een poort/doorgang in het zij-huis van Houtstraat 9 kwam achter het stucwerk
tevoorschijn. Diverse sleutelstukken uit de 16e; 17e en 18e eeuw kwamen onder het stucwerk
vandaan. Een groot aantal zijn enorm aangetast door bonte knaagkever en houtworm…maar we
gaan toch kijken of we deze kunnen behouden en herplaatsen.
Een prachtig oude moer en kinderbinten balklaag met vloerdelen van meer dan 60cm breed kwam in
de voorkamer van Houtstraat 9 tevoorschijn. (zie foto) Evenals een schitterend vroeg 16e eeuws
deurtje: compleet gaaf! (ondanks dat het op de zolder heeft gelegen onder lagen duivenmest en alles
er om heen is opgevreten door de houtworm (?!)
Een deel van de ooit verwijderde bouwmuren worden nog voor de bouwvak opnieuw gemetseld. Dit
is met name nodig om de achterbouw te stabiliseren.
Bestaande tegelvloeren zijn afgedekt of verwijderd en opgeslagen voor hergebruik.
In de kelder van nr. 11 is aan de voorzijde, grenzend aan buurpand nr. 13 een tweede (water?) put
gevonden. Bij gelegenheid en als er stagiaires beschikbaar komen zullen we verder onderzoek hierna
laten uitvoeren.
Birgit Dukers en Bart Kluck van Buro4 Monument en Ruimte, uit Roermond deden onderzoek op
dinsdag 25 juni. Zij hebben in 2003/2004 het eerste grote onderzoek uitgevoerd, toen het complex
nog dicht gespijkerd was en vol stond met inventaris.
Het SRAL (Stichting Restauratie Atelier Limburg), Angelique Friedrichs is momenteel doende met het
historisch onderzoek naar de schilderingen in de zaal op de eerste verdieping van het zij-huis. (zie
verslag 2) Ik hoop u in het volgende verslag de uitkomsten als bijlage te kunnen presenteren.
Constructeur Van der Weide van Bracht heeft de balklagen en spantconstructies berekend en deze
worden vergeleken met de bestaande constructie. Met name het hoofdspant van nr. 9, die midden
op een vloer rust en de balklagen van de achterbouw aan de Ariensplaats krijgen extra aandacht om
zo veel mogelijk te behouden. Dit behoud bleek na berekening en vergelijk met de huidige

bouwkundige toestand slechts ten dele te realiseren. Wel zullen de goede delen van de moer en
kinderbinten elders in het pand hergebruikt worden. De aannemer is druk doende met het
benodigde hout in de gewenste dimensies bij elkaar te krijgen.
Naar aanleiding van alle vondsten en een uitgebreide verkenning van de vastgoedmarkt, kan de
opdrachtgever en ondergetekende het ontwerp voor de herbestemming verder voorbereiden. We
zullen het verrassende plan later aan uw presenteren!

Sleutelstuk en plafond in Houtstraat 9 voorkamer begane grond, donker oker geschilderd (1 laag!) Foto J.G.Selen

Prachtig vroeg 16e eeuws deurtje, gevonden op de zolder van het achterhuis door de aannemer gelukkig herkent en veilig gesteld. Mooie
profilering; gesmede nagels en puntgaaf! Foto: J.G.Selen

De zolder aan de Ariensplaats nog onderdak, Foto: J.G.Selen

De pannen zijn verwijderd van de achterbouw aan de Ariensplaats. De pannen liggen tijdelijk opgeslagen bij de dakdekker A. Segers te
Baarlo om later dit jaar terug te keren. Foto: Menno de Groot van bouwbedrijf in T Zandt

De zolder gezien vanaf de Ariensplaats richting Houtstraat 9. De eiken spanten en de hierop staande grenen spanten, alsmede de
rondhouten sporen zijn grotendeels goed en dus te handhaven. De moer en kinderbinten vloerbalklaag is technisch gezien redelijk tot
slecht, maar inmiddels voldoet de sterkte geheel niet meer aan welke norm dan ook. Foto: Ton Desar van Gemeente Venlo

Waterput op de binnenplaats van nr. 9. In beeld ook de loden zakleidingen van de later
aangebrachte handpompen. We gaan deze put weer opmetselen tot boven het maaiveld en dus zichtbaar maken. Ook kunnen we het
hemelwater van de daken hierin terecht laten komen zodat het water direct terug naar het grondwater wordt afgegeven. Foto: P. Pieterse
De andere put in de kelder van nr. 11 moet nog worden bloot gelegd…foto’s volgen

De kelder onder nr 9. van de kelders..maar met de tropische buitentemperaturen…wellicht wel de beste plek om te werken. Jongens van
de WAA hebben de klus wederom geklaard. Foto: Ton Desar van Gemeente Venlo

diverse dicht- gemetselde raam en deuropeningen vrij gekomen achter het stucwerk. Deze in de achterbouw grenzend aan het dakterras
van Houtstraat nr.13 We zullen deze interessante bouwsporen in het stucwerk uitsparen zodat het zichtbaar blijft. Foto: J.G.Selen

En licht grijs geverfde moer en kinderbinten plafond. Deze op de 1e verdieping achter in het zij-huis van nr. 9, De uitdaging zal worden om
deze plafonds in de herbestemming in het zicht te kunnen laten en toch een voldoende sterke constructie te krijgen voor het nieuwe
gebruik: en nog voldoende geluidsisolerend ook! Foto: J.G.Selen

handmatig afbreken van de schoorsteen en deel van de achtergevel Houtstraat
9. Stenen worden afgebikt en opgeslagen voor hergebruik. Foto: Menno de Groot.

Hier in het achterhuis, links in de hoek de voormalige doorgangen naar de “bedrijfssteeg” zoals deze al aangegeven was in het onderzoek
van B. Dukers van Buro4….maar nu ook daadwerkelijk tevoorschijn kwam. Maar verder zijn er meerdere doorgangen van verschillende
periodes vrij gekomen.

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 , projectleider
Venlo, 7 juli 2015

