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Situatie medio november afgelopen jaar. Het bouwbord met daarop de sponsoren en een bordt van Bouwmensen 

Limburg.   

De restauratie van de Zuidwestelijke bouwhoeve en toren is sedert eind september 2016 in volle 

gang, reden waarom wij u kort verslag willen uitbrengen omtrent de ontwikkelingen en voortgang 

van dit aansprekende project.  

Na een aanbesteding net voor de bouwvakvakantie, waarbij drie aannemers hun prijs in een envelop 

bij opdrachtgever en ondergetekende neerlegde, is de gebruikelijke controle uitgevoerd en is de 

voordeligste aannemer, in dit geval Janssen bouwgroep uit Venlo-Blerick het werk gegund door de 

particuliere eigenaar van het complex.  

De eigenaar had het afgelopen jaar reeds voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals het 

geheel opschonen van de overwoekerde tuin. Ook werd het hele gebouw ontdaan van de jaren 80 en 

90 interieur afwerkingen welke geheel door lekkages van verwarmingen en diverse sanitaire 

toestellen waren verwoest. In overleg met gemeente werd vastgesteld wat er allemaal uit gehaald 



mocht worden. Bureau Bouwwerk uit Amsterdam voerde onafhankelijk bouwhistorisch onderzoek 

uit, in opdracht en voor rekening van de Gemeente Venlo. De rapportage ervan, gaf een deel van de 

leidraad voor de restauratie filosofie en gaf aan welke belangrijke onderdelen zeker bewaard 

moesten blijven. Wij zullen beide rapportages bij het eindverslag als bijlage toevoegen.  

De restauratie is begonnen met het afhalen van de oude rode hand pannen en daarna het 

verwijderen van het asbest dakbeschot. Dit werd kundig uitgevoerd door de firma Perfect Finisch uit 

Lottum. De eikenhouten originele kapspantconstructies inclusief krommers en makelaars werden 

ontdaan van hun recente kapsporen en er werd een nieuwe traditionele sporenkap van Douglas en 

vuren aangebracht, waarop een vurenhouten horizontaal dakbeschot geschroefd werd. Al het hout is 

vooraf door de eigenaar en vrijwilligers met een insecten werende kleurbeits geschilderd. Twee 

originele eikenhouten paneeldeuren in de toren werden ontdaan van hun laatste verflagen en 

opgeslagen voor latere herplaatsing.  

De kap is vervolgens geïsoleerd met speciale renovatie dakplaten met een Rc waarde van 5,00 en na 

het aanbrengen van een dampdoorlatende en UV bestendige folie, zijn de oude uitgeselecteerde 

handpannen terug gelegd. Een 6500 pannen werden elders nog gekocht, om het tekort aan te vullen. 

Na het dichten van de kap zijn binnen de recentere betonvloeren verwijderd en vervangen voor 

isolatie en een nieuwe beton- constructievloer. Verder werd de verdiepings-balklaag versterkt en 

delen werden vervangen. Ook zijn beide schoorstenen vanaf de begane grond geheel opnieuw 

opgemetseld.  

De gehele afhang aan de achterzijde werd herbouwd, inclusief een nieuwe fundering. Juist deze 

afhang heeft een lange vergunningsprocedure gekost. De Commissie ruimtelijke kwaliteit heeft de 

architect meerdere malen om een nieuw ontwerp gevraagd. De afhang aan de zuidkant zal nu 

uiteindelijk in plaats van een traditioneel uiterlijk, een meer eigentijds uiterlijk krijgen. Hiervoor zijn 

nog constructieve berekeningen gemaakt door constructeur en adviesbureau Vander Weide van 

Bragt te Venlo.  

Ook de schuur is geheel ontmanteld en is inmiddels weer onder dak. Delen van de spanten konden 

worden hergebruikt en het geheel is constructief verzwaard en de kap geïsoleerd. 

De toren zal binnenkort in de steigers gezet worden.    



 De zuidgevel met afhang na asbestverwijdering. 

 Het restant vlechtwerk en leemstuc wordt behouden en is 

straks weer gewoon zichtbaar in de grote zolderkamer van de semipublieke ruimte.   

 

 



 Deel voor deel werd de zuidgevel hersteld. Gelukkig 

konden we net over de grens in Duitsland nog passende stenen vinden voor inboeten van het metselwerk.  

 De originele openingen in de zuidgevel kwamen weer 

terug. Er is eigenlijk geen echt nieuwe doorbraak gekomen. Bestaande doorbraken die in het verleden dicht gemetseld 

zijn, werden weer geopend.  Alles wordt met kalkmortel gemetseld, passend bij de overige muurdelen.  



 

 

De afhang (uiterst links); het hoofd-dak (links) weer gesloten. De schuur (rechts)  krijgt ook langzaam zijn vorm weer 

terug.  



 

Een brandwerende muur is aangebracht tussen de toekomstige woning en semi- publiek toegankelijke gedeelte. De 

onderste uitsteken regel is een tijdelijke regel voor het beloopbaar maken van het dak tijdens werkzaamheden. Op de 

“woning scheidende muur” komt verder nog een Fermacell afdekking en steenwolisolatie.  

 De pannen er bijna 

allemaal weer op.  

 



 Een “ossenoog” raampje biedt straks vanaf de sanitaire 

ruimte zicht op de nog aan te leggen landschapstuin.  

 De afhang aan de zuidkant in ruwbouw.  



 

Ook de zuidkant is inmiddels weer onder dak.  

 Intussen werd de bel in de klokkentoren onderworpen aan een 

nadere inspectie. Het idee is geboren om deze klok straks weer op 12:00 uur S’ middags en 18:00 uur S’ avond, kort te 

laten luiden. Voor de restauratie van de bel en ophangconstructie, alsmede het elektrificeren van de bel, hebben wij 

separaat een subsidie aangevraagd bij een Venlose cultuur stichting.  

 



Ondertussen werd nog een oudere waterput op het terrein gevonden. Aan de noordzijde, op het gezamenlijke 

voorterrein is de waterput gevonden. Maar er staat nu nog de bouwkraan op. (gek genoeg deed zich dezelfde situatie 

voor bij het project: “De puddingfabriek” te Venlo voor). Wij hadden reeds rekening gehouden met het herstel en 

opmetselen van een (recentere) waterput. Nu zal deze oudere waterput opgemetseld worden.  

 

 

Inmiddels zijn reeds de hemelwater afvoeren naar de gevonden oude waterput aangelegd.  

 

 

 

 

 



Deze restauratie wordt mede mogelijk gemaakt door:  

 

 

 

 

 

 

 

Talloze vrijwilligers;  

Verder worden werkzaamheden uitgevoerd door de WAA groep (sociaal return)  

Bouwmensen Limburg (en via R.O.P. en Fundeon) levert jonge restaurateur in opleiding (via 

aannemer Janssen bouwgroep)  
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