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Inleiding 
 

De Lomstraat in het centrum van Venlo is één van de oudste, middeleeuwse straten van de stad. De straat is noord-zuid 

georiënteerd en loopt met een lichte knik vanaf de Markt naar het noorden, richting het Mgr.Nolensplein. De straat 

begint bij de dwarsverbinding Peperstraat-St.Jorisstraat en eindigt nu bij de Kleine Kerkstraat (oost), net voorbij het 

Helschriksel (west). In de straat treft men vrijwel uitsluitend winkels aan, af en toe afgewisseld met horeca. Er is vrijwel 

alleen sprake van economische activiteit op begane grondniveau, er is nauwelijks nog bewoning op de bovenliggende 

etages. Als de bovenverdiepingen wel nog bewoond worden, dan zijn deze vaak ontsloten via een toegang aan de 

achterzijde, omdat winkels de gehele begane grond ruimte in hebben genomen. De meeste winkels in de Lomstraat zijn 

kledingwinkels, aangesloten bij landelijke winkelketens. De winkels zijn gevestigd binnen de individuele panden en 

eventuele achterbouwen. Alleen op de hoek met de Markt en de St.Jorisstraat zijn winkelpanden met een grotere schaal. 

Behalve deze (twintigste-eeuwse) schaalvergrotingen, is de middeleeuwse percelering van de Lomstraat nog in tact. Ook 

de opzet van de panden is nog middeleeuws. Vrijwel alle panden hebben een rechthoekige plattegrond, met de nok haaks 

op de straat. Ze zijn (of waren tot voor kort) meestal onderkelderd en ca. drie bouwlagen hoog onder de kap. De 

Lomstraat heeft hiermee de karakteristiek van een oude stedelijke hoofdstraat. Momenteel is de straat een 

voetgangerszone, waarbij het plaveisel van de ene tot de andere straatwand op één niveau ligt, met een verschillend type 

bestrating langs de zijkanten. De meeste gevels zijn bepleisterd en de begane grond is opengewerkt tot winkelpui, 

meestal volledig in glas. Er zijn vrijwel geen oude topgevels meer in het straatbeeld, op enkele jongere gevels uit het 

einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw na. Aan de oostzijde is een groot deel van de 

achterterreinen toegankelijk via de Brouwersplaats. Het karakter van het binnenterrein wordt bepaald door de 

achtergevels van de panden aan de Lomstraat, waarvan een aantal oorspronkelijk middeleeuwse topgevels. De 

noordzijde van dit bouwblok is toegankelijk via het Knibbelstraatje, vanaf de Kleine Kerkstraat. De achterzijde van de 

panden aan de westkant van de Lomstraat is zichtbaar vanaf de Kwietheuvel, ook hier zijn nog enkele middeleeuwse 

topgevels aanwezig. 

 

Ondanks dat de huidige moderne of gepleisterde voorgevels een andere indruk geven, dateren de perceelstructuur en een 

deel van de gebouwen in de Lomstraat nog uit de late middeleeuwen, de vijftiende en zestiende eeuw. De hoeveelheid 

middeleeuwse panden in de straat kwam pas duidelijk aan het licht tijdens een vluchtige inventarisatie van 

middeleeuwse panden in de binnenstad, in april 2004. Tijdens deze inventarisatie werd vanaf de straat en op luchtfoto’s 

gekeken naar mogelijk overgebleven middeleeuwse huizen in de historische stadskern van Venlo en er werd en zestigtal 

min of meer complete middeleeuwse constructies en een dertigtal gewijzigde constructies gevonden. 

De Lomstraat was één van de straten met de meeste vondsten. In de zomer van 2005 werd besloten tot een diepgaander 

onderzoek van de mogelijke middeleeuwse panden, te beginnen bij de Lomstraat. In het najaar van 2005 werden de 

geselecteerde panden in deze straat één voor één bezocht. Het betrof een twintigtal panden, waaronder ook twee 

achttiende-eeuwse huizen, die voor de volledigheid zijn meegenomen in het onderzoek. Alle waardevolle constructie- en 

interieuronderdelen werden gefotografeerd en er zijn schetsen gemaakt van kapspanten en plattegronden. Daarnaast 

vond er beperkt archiefonderzoek plaats, dat zich richtte op bouwdossiers van de gemeente Venlo en historische foto’s. 

De resultaten van de inventarisatie zijn per pand uitgewerkt in een compacte pandsbeschrijving met foto’s. In sommige 

gevallen zijn schetsen van het veldwerk bijgevoegd voor een beter beeld van het pand. De schetsen van Lomstraat 12 zijn 

bij uitzondering op schaal uitgewerkt, omdat het om een bijzonder pand gaat. Kopieën van relevante bouwtekeningen uit 

de bouwdossiers en de overige schetsen van het veldwerk worden samengevoegd in een aparte bijlage, ter documentatie 

voor de gemeente. 

 

De onderzoekers zijn de bewoners, eigenaren en gebruikers van de bezochte panden zeer erkentelijk voor hun 

vriendelijke medewerking, waardoor het onderzoek tot een goed einde gebracht kon worden. Vrijwel alle geselecteerde 

panden konden bezocht en onderzocht worden, met als enige uitzondering het pand Lomstraat 15, dat mogelijk de 

laatste verrassing van de Lomstraat vormt. 
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Historische stratenstructuur van Venlo, de rode 
lijnen geven de oude landwegen van vóór 1200 weer, 
de grijze straten zijn ontstaan in de dertiende eeuw, 
de groene in de veertiende eeuw en de gele in de loop 
van de veertiende en vijftiende eeuw. De zwarte pijl 
geeft de Lomstraat aan.  
(tekening en idee, B. Klück) 

 

 

 

 

 

 

 
Een zicht op de zuidelijke kant van de Lomstraat 
vanaf de Markt, detail uit een tekening van Jan de 
Beyer in 1741. Op dat moment waren er nog veel 
middeleeuwse topgevels in het straatbeeld aanwezig. 
Let ook op het overkragende (vakwerk-) pand aan de 
rechterzijde. 
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De Lomstraat in historisch perspectief 
 

De Lomstraat is van oorsprong een oude landweg, daterend van vóór 1200, die parallel aan de Maas over een hoger 

gelegen gebied liep. De weg was noord-zuid georiënteerd. De oudste ontwikkeling van Venlo vond plaats in de tiende 

eeuw, ten oosten van deze weg, rondom de St.Martinuskerk. In de dertiende eeuw ontwikkelde zich in het zuidwesten 

een handelsnederzetting aan de Maas. De nederzetting groeide snel en breidde zich uit naar het noorden, waardoor er 

een lintbebouwing parallel aan de Maas ontstond; de Jodenstraat en het Maasschriksel met daartussen de Oude Markt. 

Een volgende uitbreiding kwam vanaf 1300 in oostelijke richting op gang, waarbij ook de reeds bestaande landweg werd 

bebouwd met handelshuizen. De landweg kruiste ter hoogte van de huidige Markt een tweede landweg, afkomstig uit 

oostelijke richting (Keulen), nu herkenbaar als de Gasthuisstraat-Steenstraat. Op de kruising ontstond een klein pleintje, 

het z.g. ‘Cruys’.1 

De eerste vermeldingen van de Lomstraat in archivalia dateren uit de veertiende eeuw. De eerste komen we tegen in 

1355, in de inventaris van het kruisherenklooster. Er is dan sprake van ‘een huis en moestuin op ter Lommestraten’.2 Een 

twintig jaar later, in 1374 wordt een belangrijk huis, aan de westzijde van de Lomstraat, dat in bezit is van Gerard van 

Bocholt, door de stad aangekocht en in gebruik genomen als stadhuis. Het wordt aangeduid als ‘het Steenen Huys’, wat 

laat zien dat het een belangrijk pand betrof, aangezien de meeste huizen in die periode nog in vakwerk waren 

opgetrokken. 

 

De vorm van de Lomstraat in de middeleeuwen komt nog grotendeels overeen met de huidige situatie. Ten noorden van 

de kruising met het Helschriksel maakt de Lomstraat een bocht naar het noordoosten. Deze wordt bepaald door de 

gekozen oversteekplaats van de Rijnbeek, die ten noorden van de Lomstraat vanuit het oosten naar de Maas liep. Iets ten 

zuiden van het Helschriksel, ter hoogte van het huidige pand Lomstraat 19, verbreedde de straat. De rooilijn springt hier 

aan de westzijde ongeveer een meter terug. De reden hiervoor is nog niet duidelijk. Een mogelijke verklaring zou te 

vinden kunnen zijn in het verschil in perceelbreedte ten noorden en ten zuiden van deze verspringing. Aan de noordzijde 

zijn de percelen gemiddeld smaller dan aan de zuidzijde, wat kan samenhangen met de aanwezigheid van voornamere 

panden aan de zuidzijde richting het stadscentrum en iets minder voorname  panden aan de noordzijde. De voorname 

panden zullen eerder versteend zijn, terwijl de minder voorname panden nog langer in vakwerk opgetrokken kunnen zijn 

geweest. Vakwerkgevels worden gekenmerkt door overkragende verdiepingen. Zodra een vakwerkpand versteent, moet 

men kiezen of men voor de nieuwe, stenen gevel de rooilijn van de begane grond aanhoudt, of dat men de uitkragende 

verdieping als nieuwe rooilijn neemt. Het is mogelijk dat voor nr.19 en alle volgende, noordelijke panden voor deze 

tweede optie is gekozen. De westelijke gevelwand van de Lomstraat liep oorspronkelijk door tot aan het Cruys, de 

oostelijke wand liep door tot aan de kruising met de Gasthuisstraat. Bij de vergroting van het Cruys tot nieuwe Markt, in 

de loop van de vijftiende en zestiende eeuw, werd een deel van de westelijke gevelwand van de Lomstraat afgebroken. 

Een achttiende-eeuwse tekening van de Markt door Jan de Beyer laat zien dat op dat moment de panden aan het begin 

van de Lomstraat en aan de Markt erg voornaam waren en grote topgevels hadden. Op deze tekening is ook een 

voorbeeld van een vakwerkhuis te zien met een overkragende topgevel, zoals Venlo er vele gekend moet hebben. Het huis 

bevond zich in de oostwand van de Markt, maar is bij de aanleg van de St.Jorisstraat gesloopt. 

Een aantal panden in de Lomstraat hadden – afhankelijk van hun status – een poortdoorgang naar het achterterrein 

naast het pand zelf. Deze poorten zijn in een later stadium vaak bij het pand zelf getrokken (Lomstraat 35) of overbouwd 

tot zelfstandig woonhuis (Lomstraat 8). De poortdoorgang van Lomstraat 11 was tot voor kort nog aanwezig, maar is 

momenteel bij de winkelruimte op de begane grond getrokken. 

                                                 
1 Dukers e.a., ‘Geschiedenis van het Q-4 gebied’, in: Venlose Katernen 3, Venlo 2005, p.5-7 
2 Hermans, Historische stedenatlas van Nederland, deel 6: Venlo, Delft 1999, p.32 
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Kadastrale minuutkaart 1842 

 

 

 

De Lomstraat in 1904, rechts nr.4-6 

 

Lomstraat 4-6 na de bombardementen van WOII 

 

 
Voorgevel Lomstraat 4-6 Achtergevel, links nr.4, rechts nr.6 
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Lomstraat 4-6 
 

Objectgegevens 
Adres:    Lomstraat 4-6, 5911 GN Venlo 

Kadastrale nummer: Sectie I nr. 6230 (nr.4), nr. 4484 (nr.6) 

Oudste fase:  XV-XVI 

Huidige functie:  BG: bakker (nr.4) en juwelier (nr.6) 1e/2e: opslag 

Datum opname:  1 september 2005 
 

Geschiedenis 
Kadastrale minuutkaart 1842: Op de eerste kadastrale minuutkaart is het pand Lomstraat 4-6 reeds verdeeld over twee 

percelen, twee eigendommen dus. Nr.4 heeft nog een tweetal achterbouwen. Nr.6 heeft eveneens een tweetal 

aanbouwen, waardoor het bouwvolume een L-vorm krijgt. 

 

Historische foto’s: Op een foto van de Lomstraat uit 1904 is het onderste deel van de gevel van Lomstraat 4-6 zichtbaar. 

De gevel heeft twee houten winkelpuien op hardstenen sokkel. De verdiepingen zijn voorzien van een pleisterlaag. Op 

een foto uit 1945 is het zwaar beschadigde dak van Lomstraat 4-6 te zien, waarvan de meeste dakpannen zijn afgevallen. 
 

Beschrijving 
Hoofdopzet: Het pand is een z.g. middeleeuws dubbelpand; een breed handelspand met extra opslagcapaciteit, dat in 

een later stadium in twee wooneenheden is verdeeld. Het pand is vijf traveeën breed en wordt intern van de begane 

grond tot de tweede verdieping d.m.v. een tussenmuur gedeeld, die diende als extra ondersteuning van de opslagvloeren 

en later tot woningscheiding. De kapruimte is één geheel. Beide huishelften zijn geheel onderkelderd, daarboven zijn drie 

bouwlagen en de kap. 

 

Voorgevel: De voorgevel van het pand Lomstraat 4-6 is een eenvoudige, negentiende-eeuwse lijstgevel van vijf 

vensterassen breed. De linker twee vensterassen behoren bij nr.6, de rechter drie bij nr.4. Nr.4 heeft nog de vensters die 

het begin twintigste eeuw had; klapvensters met bovenlicht op de eerste verdieping en schuifvensters met bovenlicht op 

de tweede verdieping. Nr.6 heeft moderne ramen met bovenlicht op beide verdiepingen. Op de begane grond zijn twee 

moderne winkelpuien. 

 

Kelder: Nr.4: De kelder van nr.4 loopt onder de gehele diepte van het pand en heeft een bakstenen tongewelf haaks op de 

straat. De zijwanden zijn mogelijk deels van mergelsteen. De oorspronkelijke (middeleeuwse) toegang is aan de zuidzijde 

van de voorgevel. Aan de noordzijde van de voorgevel is een dichtgezet kelderlicht. In de tussenmuur met de voor- en 

achterkelder van nr.6 zijn twee doorgangen, beide dichtgezet. Achter de grote kelder is een kleinere kelder, mogelijk van 

een achterhuis(je), waarvan het bakstenen gewelf parallel aan de weg loopt en deels verstoord is. Vanuit deze kelder is 

een doorgang naar meer recente kelders aan de achterzijde. 

Nr.6: Nummer 6 heeft een diepe kelder met een tongewelf haaks op de Lomstraat, die in een later stadium door middel 

van een bakstenen muur in twee kelders verdeeld is. De zijwanden zijn van mergelsteen, de gewelven van baksteen. De 

oorspronkelijke ingang is aan de noordzijde van de voorgevel. In de achtergevel is een (dichtgezet) kelderlicht. 

 

Begane grond: Nr.4: De begane grond van nr.4 is in gebruik als bakkerij/lunchroom Bakker Bart en geheel voorzien van 

afwerkingen. Nr.6: de begane grond van nr.6 is in gebruik als juwelierszaak en kon tijdens het onderzoek niet bezocht 

worden. 

 

Eerste verdieping: Nr.4: De eerste verdieping van nr.4 staat momenteel leeg en heeft een laat negentiende-eeuwse 

afwerking. Het voorste deel van de middeleeuwse balklaag is in de negentiende eeuw verwijderd en vervangen door een 

iets hoger gelegen, grenen balklaag van rondhout. De achterste twee middeleeuwse balkvlakken zijn wel nog aanwezig. In 

het op-een-na-laatste balkvak van de zuidelijke zijmuur is een spaarboog. Waarschijnlijk hadden de overige balkvakken 

ook spaarbogen, maar zijn deze in een later stadium geëgaliseerd. In hetzelfde balkvak, maar tegen de noordelijke 

zijmuur, was een (middeleeuws) rookkanaal dat ter hoogte van het plafond is afgebroken. Een tweede rookkanaal is in 

het tweede balkvak vanaf de voorgevel, tegen de zuidelijke muur. Dit rookkanaal dateert uit de negentiende eeuw en is 

eveneens op plafondhoogte afgebroken. 

Nr.6: De eerste verdieping van nr.6 was tijdens het onderzoek niet toegankelijk. 
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Kelder nr. 4 richting achtergevel 

 

Kelder nr.6 richting voorgevel 

  

Grenen balklaag eerste verdieping nr.4 Spaarbogen zijmuur tweede verdieping nr.4 

 

  
De kapconstructie boven zowel nr.4 als nr.6 Eiken spanten van de kapconstructie 
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Tweede verdieping: Nr.4: De tweede verdieping is zes balkvakken diep, waarvan de twee vakken grenzend aan de voor- 

en achtergevel slechts een halve meter meten. De moerbalken zijn nog aanwezig, de voorste strijkbalk is verwijderd. De 

balkkop hiervan is in de tussenmuur met nr.6 nog aanwezig. De moerbalken worden ondersteund door grove sloffen. In 

de zuidelijke zijmuur zijn spaarbogen aangebracht, waarvan de boog in het eerste balkvak achter de voorgevel 

geëgaliseerd is, ten behoeve van het negentiende-eeuwse rookkanaal. Aan de voorzijde zijn twee smalle kamers 

afgescheiden, drie balkvakken diep. In het vierde balkvak is aan de noordzijde een klein kamertje. Voor de achtergevel is 

een trap naar de zolderruimte, die echter van bovenaf dichtgezet is. In de zuidoosthoek is eveneens een dichtgezette trap, 

die naar de achterbouw leidde. 

Nr.6: De tweede verdieping van nr.6 was tijdens het onderzoek niet toegankelijk. 

 

Kap: De kapconstructie van nr.4 en nr.6 is één geheel en overdekt beide bouwdelen. Het betreft een middeleeuwse 

sporenkap, die in de negentiende eeuw aan de voor- en achterzijde is afgewolfd. Het voorste strijkspant is verdwenen, 

het daaropvolgende spant is na de Tweede Wereldoorlog vervangen. Het derde en vierde spant zijn origineel 

middeleeuws, evenals het vijfde, strijkspant. Ze zijn genummerd met rechtsgebroken, getrokken telmerken, één tot vijf 

van voor naar achteren. De spanten bestaan uit twee jukken van krommers, korbelen en dekbalken. Op de dekbalken zijn 

gordingen gelegd, extra verstevigd met windschoren aan weerszijde van de spanten. De sporen lopen van de nok tot de 

muurplaat en zijn in de nok verbonden met haanhouten. Ze zijn van klossen voorzien, die op de gordingen steunen en zo 

de sporen van schuiven behoeden. De originele muurplaten zijn nog aanwezig. Deze zijn met ijzeren haakankers aan de 

spantbenen bevestigd. In het derde balkvak, tegen het vierde spant, is in het midden van de ruimte een middeleeuws 

rookkanaal, behorende bij nr.4. Dit rookkanaal is verstevigd met extra balken die op het derde en vierde spant zijn 

opgelegd. Tegen de zuidelijke zijmuur is in het eerste balkvak een negentiende-eeuws rookkanaal. De noordelijke 

zijmuur heeft in het eerste balkvak een laatnegentiende-eeuws rookkanaal en in het laatste balkvak een ouder 

rookkanaal, gemetseld met moppen. 

De voorgevel is mogelijk vernieuwd aan de zijde van nr.6, aangezien de muur hier beduidend dunner is. De toegang naar 

de kap is via de achterbouw van nr.4. 

 

Bouwfasering 

XV:  Bouw middeleeuws handelspand 

XVII-XVIII: Interne opdeling in twee wooneenheden 

XIX:  Interne modernisering afwerkingen, afwolving kapeinden. 

Ca.1945:  vervanging eerste kapspant 

 

 

 

 

 

Bouwdossiers Gemeente Venlo: 3391 
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Kadastrale minuutkaart 1842 

 

De voorgevel van nr.12 omstreeks 1900 

  
Achterzijde Lomstraat 12 ca. 1955 De voorgevel van Lomstraat 12 

 

  

De achtergevel  Schouw in de voorkamer van de eerste verdieping 
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Lomstraat 12 
 

Objectgegevens 
Adres:    Lomstraat 12, 5911 GN Venlo  

Kadastrale nummer: Sectie I nr.5682 

Oudste fase:  XV-XVI 

Huidige functie:   BG:winkel, 1e/2e: leegstaand 

Datum opname:  26  mei 2006 

 

Geschiedenis 

Kadastrale minuutkaart 1842: Op de kadastrale minuutkaart is het perceel van Lomstraat 12 kleiner dan nu en heeft een 

rechthoekig grondplan, haaks op de Lomstraat. Het perceel bevat het hoofdhuis (overeenkomstig de huidige 

afmetingen), met daarachter een kleine binnenplaats, omsloten door een achterbouw op L-vormig grondplan. 

 

Bewoners: Het pand was in 1842 in bezit van Hendrik Hubertus Uyttenbroeck, boekdrukker van beroep. Hij was de 

vader van Henri H.H. Uyttenbroeck, die in 1841 geboren werd en tot op heden bekend is door zijn publicaties over het 

Venlo van omstreeks 1900. Hij volgde zijn vader op als boekdrukker en uitgever en zette de zaak voort in het pand 

Lomstraat 12. 

 

Historische foto’s: Op een ingekleurde ansichtkaart van ca.1900 is de voorgevel van Lomstraat 12 te zien, nog 

grotendeels in de oorspronkelijke, laat negentiende-eeuwse opzet. Op het begane grondniveau waren twee vensters, 

overeenkomstig die op de eerste en tweede verdieping, met daarnaast een groot etalagevenster, dat mogelijk iets jonger 

is. De gevel heeft een hardstenen sokkel, die over de gehele breedte doorloopt, omdat er geen ingang in de onderpui is. 

Dit kan erop duiden dat de winkel op de begane grond een verbinding had met die van het buurpand nr.10.3 

Een foto uit 1926, ten tijde van de overstroming van Venlo, laat zien dat Lomstraat 12 toen wel een zelfstandige 

winkelpui met eigen toegang had. De twee vensters zijn vervangen door een groot etalageraam. Een foto uit 1955 laat het 

pand aan de achterzijde zien, een tiental jaren na het einde van de Tweede Wereldoorlog. De L-vormige achterbouw en 

de binnenplaats zijn nog aanwezig. 

 

Beschrijving 
Hoofdopzet: Lomstraat 12 is een diep pand van drie bouwlagen hoog, gedekt met een zadeldak met de nok haaks op de 

Lomstraat. De voorzijde van het dak is afgewolfd op vlieringniveau, aan de achterzijde is nog de originele laat 

middeleeuwse topgevel aanwezig. Het pand was voorzien van een kelder, maar deze is volgestort in 1992. Aan de 

achterzijde is een aanbouw van één bouwlaag hoog, die als magazijn voor de winkel dient. 

 

Voorgevel: De voorgevel van Lomstraat 12 is vier traveeën breed. Op de begane grond is een moderne winkelpui, van 

recente datum. De gevel daarboven is nog gaaf in opzet (XIXB). Op de eerste en tweede verdieping zijn vier hoge vensters 

met T-ramen en gestucte omlijstingen met sierbekroningen. De gevel zelf is afgewerkt met een rode sierbaksteen en de 

bouwlagen worden gescheiden door horizontale lijsten. In de afgeknotte top van de gevel zijn twee kleine, vierkante 

vensters, eveneens met omlijstingen. Aan weerszijde van deze vensters is een ruitvormige, gestucte decoratie. De 

geveltop is met een lijst afgewerkt. 

 

Achtergevel: De achtergevel is op begane grondniveau doorgebroken voor een verbinding met de magazijnen aan de 

achterzijde. Daarboven is het een gecementeerde (laatmiddeleeuwse) topgevel, met een deur- en een raamopening op de 

eerste verdieping, een breed venster op de tweede verdieping en een klein venstertje op kapniveau. Alle openingen zijn 

met platen dichtgezet. De muurankers van de dakgordingen zijn zichtbaar. 

 

Kelder: De kelder is niet toegankelijk en dichtgestort met zand (bouwtekening 1992). 

 

Begane grond: De begane grond is in gebruik als kledingwinkel. Er zijn geen historische afwerkingen in het zicht. De 

originele eiken balklaag is mogelijk vervangen door stalen liggers. 

 

                                                 
3 Het buurpand nr.10 was in 1842 in bezit van de weduwe Jan Gerard Keetels, waarschijnlijk familie van Catharina Keetels, de echtgenote van 
Henri H. Uyttenbroeck. Het is mogelijk dat beide panden later in gemeenschappelijk of familiebezit zijn gebleven en op begane grondniveau zijn 
verbonden. 
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Tweede verdieping, schouw (XIXA) Tweede verdieping, stucafwerking (XIXA) 

 

  
Trap tussen eerste en tweede verdieping Toegangsdeur zolder (XIXA) 

 

  

Tweede verdieping, alkoof en muurkast Tweede verdieping, afgekapt sleutelstuk 
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Eerste verdieping: De eerste verdieping staat leeg en is reeds enige decennia niet meer bewoond. Aan de voorzijde is een 

grote voorkamer (drie traveeën breed), met aan de zuidzijde hiervan een smallere kamer, afgescheiden door een houten 

wand. Halverwege het huis is een overloop met de trap naar de eerste verdieping. Aan de achterzijde is één open ruimte, 

die voorheen een gang aan de zuidzijde had, waarvan de muren weggebroken zijn. De voorkamer heeft een inrichting uit 

het begin van de twintigste eeuw met een stucplafond met een grote, ronde rozet in het midden en een dubbele 

omlijsting langs de wanden. Tegen de noordelijke wand is een schouw met een houten schouwmantel, omkleed met 

velours stof. De vloer is gedeeltelijk opgebroken voor het systeemplafond van de begane grond. Tegen de houten wand 

die voorkamer en zijkamer scheidt, zijn verschillende lagen behang aangebracht, die teruggaan tot de tweede helft van de 

negentiende eeuw. De trap naar de tweede verdieping is een oude eiken steektrap, die in de negentiende eeuw van een 

leuning met platte balusters is voorzien. De trap is kastanjebruin geschilderd, met okerkleurige stippen. De onderste 

zone van de muur van de overloop is okergeel geschilderd, met een rand van rood met groene bloemetjes. Deze 

bloemenrand wordt herhaald op 30cm vanaf het plafond. De achterkamer had een schouw aan de noordzijde 

(grotendeels gesloopt). De laat negentiende-eeuwse ramen (met o.a. fraai sluitwerk) zijn nog aanwezig, maar van buiten 

dichtgezet met planken. De middeleeuwse, eiken balklaag boven de eerste verdieping is nog in tact en bestaat uit vier 

moerbalken en twee strijkbalken.  

 

Tweede verdieping: De tweede verdieping van Lomstraat heeft twee voorkamers, van ongeveer gelijke grootte, met 

daarachter een overloop aan de noordzijde en een alkoof aan de zuidzijde en tenslotte twee achterkamers van gelijke 

grootte. De indeling dateert vermoedelijk nog uit de vroege negentiende eeuw. De noordelijke voorkamer heeft een 

schouw tegen de noordelijke zijmuur, voorzien van een eenvoudige houten schouwmantel (XIXA). De wanden en de 

schouw zijn voorzien van een geschilderde, zwarte plint. De deuropening naar de overloop heeft een oud kozijn, met een 

bovenlicht en in de zijstijl nog de duimen van een (verdwenen) deur. De kamer is middels een schuifdeur (XXA) 

verbonden met de zuidelijke voorkamer. Deze heeft een muurkast en een rookkanaal tegen de zuidwand. Beide kamers 

worden gescheiden door een houten wand, die aan de zuidzijde van een dunne stuclaag is voorzien, waar overheen in een 

later stadium behangen is. De stuclaag zelf was ooit in het zicht en is voorzien van een donker geschilderde, houten plint, 

met daarboven een okergele, geschilderde sierrand met krulmotieven in rood. Het muurvlak daarboven is voorzien van 

donkerblauwe, gesjabloneerde korenbloemen. De gestucte zuidwand is van dezelfde motieven voorzien.  

De wanden van de overloop zijn net als op de eerste verdieping voorzien van een geschilderde, okerkleurige benedenzone 

en twee bloemranden (ca.1900). In de noordelijke zijmuur is een dichtgezet venster, waarvan het raam nog aanwezig is. 

De zoldertrap wordt afgesloten door een deur, die roodbruin geschilderd is, met een zwart silhouet rondom de sluiting 

(XIXA). De trap naar de zolder is een oude eiken steektrap, kastanjebruin met okergeel geschilderd. In de noordelijke 

achterkamer is een kachelnis (XIXa) tegen de noordelijke wand. De laatmiddeleeuwse eiken balklaag boven de tweede 

verdieping is in tact en bestaat uit drie moerbalken en twee strijkbalken. De balken zijn voorzien van sleutelstukken, 

waarvan de peerkraalmoulures in een later stadium zijn afgekapt om stucwerk aan te kunnen brengen. Waar de 

moerbalken opgelegd zijn, zijn de zijmuren verzwaard met muurdammen. 

 

Kap: De kapconstructie van Lomstraat 12 dateert uit de late middeleeuwen en is een eiken sporenkap met jukken, die 

wordt gedragen door drie spanten en twee strijkspanten. De kap is aan de voorzijde afgewolfd, boven het voorste 

strijkspant. De jukken ondersteunen de sporenparen, die bovenaan door haanhouten verbonden zijn. Opmerkelijk is dat 

er nooit een nokgording is bijgelegd. De gordingen zijn op de dekbalken gelegd. De spantbenen van de jukken worden 

verstevigd door windschoren, die met de gordingen verbonden zijn. Het onderste deel van de spantbenen is tot aan de 

aanzet van de korbelen voorzien van een gotische vellingkant met kapellen. Op de dekbalken van de jukken zijn de 

kinderbinten van de vlieringvloer opgelegd. Deze is toegankelijk via een eiken steektrap, met vellingkanten tussen de 

treden. Oorspronkelijk stond deze trap in dezelfde richting als de andere steektrap. De onderste kapverdieping heeft aan 

de achterzijde een aparte kamer, waarvan de toegangsdeur vermoedelijk uit de vroege negentiende eeuw stamt en – net 

als de deur naar de zoldertrap – van een roodbruine kleur is voorzien, met een zwart accent rondom de deurklink. De 

schuine zijwanden van de achterkamer zijn gestuct. Achter het stucwerk is de loze ruimte deels opgevuld met restanten 

van oude boekwerken, afkomstig uit de boekhandel die er in de negentiende eeuw en begin twintigste eeuw gehuisvest 

was. 

 

In de kapconstructie is een aantal balken hergebruikt uit een oudere vakwerkconstructie, mogelijk de voorganger van het 

huidige pand. De twee gordingen aan de voorzijde zijn de twee helften van een doormidden gezaagde houten muurstijl, 

uit een vakwerkconstructie. Aan de pengaten ten behoeve van moerbalken is te zien dat het een stijl uit een 

etageconstructie betrof, waarbij de stijl over meerdere verdiepingen liep. Ook de spantbenen zijn kennelijk hergebruikt. 

Dit is te zien aan de korbelen, die zijn secundair tegen de spantbenen zijn gespijkerd, de oorspronkelijke korbelen 

hadden een hogere aanzet. De voorste gordingen zijn met de achterste gordingen verbonden door middel van een korte 

verlengingbalk, tussen het derde en het vierde juk. De windschoren van jukken zijn met dit verlengstuk verbonden door 

een halfhoutse verbinding, terwijl de overige windschoren in de gordingen gepend zijn. De dekbalk van het voorste  
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De sporenparen met haanhouten Verzakt spantbeen voorste strijkspant 

 

  
Kapconstructie richting tussenwand Spantbeen met windschoren, zuidzijde 

 

  
Hergebruikte, gespleten balk uit vakwerkconstructie Verbindingsstuk voorste en achterste gording, zuidzijde 
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strijkspant en die van het derde juk zijn eveneens hergebruikt. De laatste komt uit een vakwerkconstructie en diende 

waarschijnlijk voorheen als gevelbalk. De kap is voorzien van getrokken, rechts gebroken telmerken, oplopend vanaf de 

voorgevel. 

 
 
Bouwfasering4 

Vóór XVI: Vakwerkhuis, waarvan mogelijk delen in de huidige kap hergebruikt zijn 

XVI:   Bouw van een nieuw huis, met stenen muren en eiken sporenkap met jukken 

XIXA:  Belangrijke modernisering interieur (huidige indeling, afwerkingen) 

XIXB:  Modernisering voorgevel, afwolving voorste dakpunt, modernisering eerste verdieping 

XX:  Diverse verbouwingen begane grond en achterbouw 

 

 

Bouwdossiers Gemeente Venlo:  321-1983, 205/1981,B87030201, B920430.01, B920238.01 

 

 

                                                 
4 In juli 2006 vond er dendrochronologisch onderzoek plaats in de kapconstructie van Lomstraat 12, maar er kon helaas geen datering behaald 
worden. 
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Kadastrale minuutkaart 1842 De achtergevel van nr.18 ca. 1948 

  
Voorkamer eerste verdieping Behang tweede verdieping (’50) 

  
Zoldertrap (ca.1900) Kapconstructie met deelmuur dubbelpand rechts 
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Lomstraat 18 
 

Objectgegevens 

Adres:    Lomstraat 18, 5911 GN Venlo  

Kadastrale nummer: Sectie I nr. 6660 

Oudste fase:  XVI (?) 

Huidige functie:  BG:winkel 1e: opslag, 2e: leegstaand 

Datum opname:  29 september 2005 

 

Geschiedenis 
Kadastrale minuutkaart 1842: Op de kadastrale minuutkaart uit 1842 is het perceel van Lomstraat 18 dieper dan het 

huidige perceel. Het betreft een smal, diep perceel, met aan de voorzijde bebouwing, daarachter een aanbouw en een 

open plaats. Het achterste deel van het perceel is niet bebouwd. Momenteel is de tweede helft van het oude perceel een 

aparte kadastrale eenheid. 

 

Historische foto’s: Op een foto van de achterzijde van de oostelijke Lomstraat vlak na de Tweede Wereldoorlog, ca.1948, 

is Lomstraat 18 zichtbaar met een lessenaardak, overeenkomstig de huidige situatie. 

 

Beschrijving 

Hoofdopzet: Lomstraat 18 is een smal, diep pand van drie bouwlagen hoog. Het pand heeft een lessenaardak. Aan de 

achterzijde is een achterbouw van één bouwlaag hoog. 

 

Voorgevel: De voorgevel van nr.18 is een lijstgevel van drie bouwlagen hoog. De gevel is twee vensterassen breed. De 

onderpui is van recente datum. Op de eerste en tweede verdieping hebben een laat negentiende-eeuwse vormgeving en 

zijn in een donkere tint geschilderd. Op beide niveaus zijn twee vensters met geprofileerde omlijstingen. Centraal boven 

de vensters zijn stucdecoraties aangebracht. De ramen zijn recent vervangen in kunststof, geïnspireerd op de oude 

kozijnen, met een bovenlicht en daaronder twee openslaande delen. De gevel wordt afgesloten met een geprofileerde 

gootlijst.  

 

Kelder: Tijdens het pandsbezoek kon niet worden vastgesteld of er nog een kelder aanwezig was, of dat deze dichtgestort 

is. 

 

Begane grond: De begane grond is ingericht als winkel en heeft geen historische afwerkingen in het zicht. 

 

Eerste verdieping: De eerste verdieping is in gebruik als opslag en heeft een laat negentiende-eeuwse indeling, 

bestaande uit een voorkamer, een trappenhuis en een achterkamer.  

 

Tweede verdieping: De tweede verdieping staat leeg en heeft eveneens een laat negentiende-eeuwse indeling, 

overeenkomstig met de eerste verdieping, met vroegtwintigste-eeuwse afwerkingen. In de voorkamer is een kleine kamer 

afgescheiden, tegen de noordelijke helft van de voorgevel. Tegen de zuidelijke zijwand zijn twee rookkanalen; één in de 

voor- en achterkamer. Op de verdieping zijn verschillende soorten behang (ca.1950) aanwezig, met bloem- en 

kindervoorstellingen.  

 

Kap: De kapconstructie van Lomstraat 18 is een lessenaardak, waarvan de nok rust op de zuidelijke zijmuur, tevens 

tussenmuur met nr.16. Deze muur heeft op regelmatige afstand smalle, gemetselde steunberen over de gehele lengte. In 

het midden van de muur is een doorgang recentelijk dichtgezet, hetgeen erop wijst dat de zolder ooit verbonden was met 

die van nr.16. De hoge tussenmuur met steunberen is een indicatie dat nr.18 en nr.16 ooit een dubbelpand gevormd 

hebben, met een gedeeld, steil zadeldak. De houten delen van de dakconstructie zijn van recente datum. 

 

Bouwfasering 

XVI(?):  Vermoedelijk dubbelpand, ooit één pand, later opgedeeld in twee wooneenheden. 

XIXd:  Modernisering voorgevel en interieur 

XX:  Modernisering begane grond 

 

Bouwdossiers Gemeente Venlo:  B870090.01, B920502.01 
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Kadastrale minuutkaart 1842 

 

 

 

  

De voorgevel Middeleeuwse zijgevel, met gemetselde steunbeer 
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Lomstraat 20 
 

Objectgegevens 
Adres:    Lomstraat 20, 5911 GN Venlo    

Kadastrale nummer: Sectie I nr. 5685 

Oudste fase:  XVI (?)  

Huidige functie:   BG: winkel 1e,2e en kap: woning  

Datum opname:   29 september 2005  

 

Geschiedenis 

Kadastrale minuutkaart 1842: In 1842 had het perceel van Lomstraat 20 ongeveer dezelfde afmetingen als nu. Aan de 

straatzijde is een smal, diep huis, overeenkomstig het huidige pand. Achter het huis was een binnenplaats en een ondiepe 

achterbouw.  

 

Beschrijving 
Hoofdopzet: Lomstraat 20 is een smal, diep pand, met in de diepte een verdeling in drieën. Tussen deze drie delen 

verschillen de verdiepingsniveaus. Het voorste deel is twee balkvakken diep. Achter het pand is het perceel gevuld met 

lage aanbouwen, grotendeels uit de twintigste eeuw. De toegang van de bovenwoning is via deze achterbouwen. 

 

Voorgevel: De voorgevel van Lomstraat 20 is een sobere, witgepleisterde lijstgevel. Op de begane grond is een moderne 

winkelpui, daarboven zijn op beide verdiepingen twee vensters met twintigste-eeuwse ramen (’70). De gevel wordt 

afgesloten met een eenvoudige, geprofileerde lijst. Het dak heeft aan de voorzijde een wolfeind, waarin een dakkapel met 

een houten fronton is aangebracht (XXA). Op de verdiepingen zijn de (middeleeuwse) muurankers van de strijkbalken 

zichtbaar. 

 

Kelder: De kelder was niet toegankelijk tijdens het onderzoek en is mogelijk dichtgezet. Oude bouwplannen laten een 

ondiepe kelder aan de voorzijde zien met een tongewelf parallel aan de weg. 

 

Begane grond: De begane grond is in gebruik als winkel en er zijn geen historische afwerkingen in het zicht. 

 

Eerste en tweede verdieping: De verdiepingen zijn in gebruik als woning. Er zijn weinig historische afwerkingen in het 

zicht maar de niveauverschillen tussen de drie delen van het huis zijn opvallend. Ze hangen samen met een 

middeleeuwse verdeling van het pand. De balken van de balklagen zijn vermoedelijk nog allemaal aanwezig, afgaande op 

de aanwezige middeleeuwse muurankers in de noordelijke zijgevel. 

 

Kap: De kapconstructie is in de twintigste eeuw geheel vernieuwd, vermoedelijk betrof het een vervanging van een 

middeleeuwse kap.  

 

Bouwfasering 

Late middeleeuwen:  bouw van een smal, diep handelspand 

XX: modernisering van interieur, vervanging kapconstructie, aanbouw achterbouwen 

 

Bouwdossier Gemeente Venlo:  3406 
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Kadastrale minuutkaart 1842  

  
Luchtfoto na WOII, het dak van nr.32 is beschadigd Foto ca.1965, gevel naar ontwerp Ben Hendrix 

 
 

De voorgevel anno 2006 

 

De achtergevel 

  

Kapconstructie naar achteren, doorgezaagde jukken Middeleeuwse sporenparen met haanhouten 



 21 

 

Lomstraat 30-32 
 

Objectgegevens 
Adres:    Lomstraat 30-32, 5911 GP Venlo 

Kadastrale nummer: Sectie I nr. 280 en 6019 

Oudste fase:  XV-XVI (kap) 

Huidige functie:  BG en 1e verdieping: winkel, kap: niet in gebruik 

Datum opname:  15 september 2005 

 

Geschiedenis 

Kadastrale minuutkaart 1842: Op de kadastrale minuutkaart zijn beide panden als afzonderlijke percelen weergegeven. 

Nr.30 heeft nog steeds het oude kadastrale nummer, wat erop wijst dat er sinds 1842 geen wijzigingen aan het perceel 

hebben plaats gevonden.  

Nr. 32 is op de kaart weergegeven als een diep bouwvolume met een groot achtererf dat doorliep tot aan het 

Knibbelstraatje. Nr.30 is een ondiep bouwvolume met een klein achtererf, waarop een kleine achterbouw stond. 

 

Historische foto’s: Op een luchtfoto uit 1945 is te zien dat de kap van nr.30 geleden heeft onder de bombardementen. 

Vijftien jaar later wordt het pand gemoderniseerd en achter één gevel gebracht met nr.32, naar ontwerp van Ben 

Hendrix. Deze gevel is te zien op een foto uit de jaren zestig. 

 

Beschrijving 
Hoofdopzet: Lomstraat 30 en 32 zijn rond 1961 achter één gevel gebracht. De begane grond en eerste verdieping van 

beide panden zijn samengevoegd tot winkelruimte. Nr. 32 heeft een zadeldak met wolfeinden, de kapconstructie van nr. 

30 is vervangen door een plat dak. Achter de panden zijn nog enige lage aanbouwen uit de twintigste eeuw. 

 

Voorgevel: De voorgevel stamt uit 1961 en is in het laatste decennium verder gemoderniseerd. De gevel bestaat uit een 

grote glaspui, met op de verdiepingen zes grote glasramen, geflankeerd door smalle ruiten (’60). De begane grond heeft 

twee etalages met daartussen glazen toegangdeuren (’90). Boven de ingang is een stalen buisconstructie aan de gevel 

bevestigd.  

 

Kelder: Vóór de verbouwing van 1961 waren zowel nr.30 als 32 onderkelderd. De (vermoedelijk middeleeuwse) kelder 

van nr. 32 is volgens de bouwplannen bij deze verbouwing vervangen in beton. Het is niet duidelijk of de kelders nog 

aanwezig zijn; de toegang is bij het pandsbezoek niet ontdekt. 

 

Begane grond en eerste verdieping: De begane grond en eerste verdieping zijn ingericht als winkel. Er zijn geen 

historische afwerkingen bewaard gebleven. De muur tussen nr. 30 en 32 is geopend en vervangen door een open 

betonconstructie. 

 

Kap: Lomstraat 32 heeft een gehavende middeleeuwse eiken sporenkap, die van binnenuit niet meer toegankelijk is. De 

enige toegang wordt gevormd door een dakvenster aan de achterzijde. De kapconstructie bestond oorspronkelijk uit een 

viertal spanten en vermoedelijk twee strijkspanten. De sporen waren verbonden met haanhouten. De zoldervloer is in de 

twintigste eeuw omhoog gebracht, ten einde een tweede verdieping te creëren (tot 1960 was het pand slechts twee 

bouwlagen hoog). Vermoedelijk ook op dat moment zijn de dekbalken van de spanten bij de verbinding met het 

spantbeen afgezaagd, om de nieuwe zoldervloer voor opslag te benutten.  

 

Bouwfasering 

Ca XVI:  Bouw diep middeleeuws pand (nr.32), onderkelderd en twee bouwlagen hoog met sporenkap 

XXB:  Ingrijpende verbouwingen (1961 en XXd): nieuwe voorgevel, verandering verdiepingshoogtes, 

samenvoeging met buurpand nr.30. Verbouwen en mogelijk dichtstorten van kelder. 

 

Bouwdossiers Gemeente Venlo:  B89002901, B93001601, B93013601  
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Kadastrale minuutkaart 1842 

 

De voorgevel 

 
Foto ca.1900, voorganger van het huidige pand 

 

Foto 1945, het dak is beschadigd bij 

bombardementen 

 

 
Kelder richting voorgevel Kelder richting achtergevel 
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Lomstraat 34 
 

Objectgegevens 
Adres:    Lomstraat 34, 5911 GP Venlo 

Kadastrale nummer: Sectie I nr. 285 

Oudste fase:  XV-XVI (kelder) 

Huidige functie:  BG: winkel, 1e/2e: bewoning 

Datum opname:  15 september 2005 

 

Geschiedenis 

Kadastrale minuutkaart 1842: Lomstraat 34 heeft nog steeds hetzelfde kadastrale nummer als in 1842, hetgeen erop 

duidt dat er sindsdien geen wijzigingen aan het perceel hebben plaats gevonden. Op de kadastrale minuutkaart is het 

pand afgebeeld als een ondiep gebouw met een kleine open ruimte erachter. Deze ruimte is momenteel overbouwd. 

 

Historische foto’s: Op een foto van ca.1900 is de voorganger van het huidige pand zichtbaar, met een sobere, 

negentiende-eeuwse voorgevel. Een luchtfoto uit 1945 laat zien dat het dak ernstig beschadigd was na de 

bombardementen en zelfs deels ingestort.  

 

Beschrijving 
Hoofdopzet: Ondiep pand, onderkelderd en daarboven vier bouwlagen hoog. Het pand heeft een plat dak, met een 

afschuining boven de voorgevel, van drie vensterassen breed.  

 

Voorgevel: De voorgevel dateert van ca.1910 en is uitgevoerd in rode en gele geglazuurde baksteen. De gevel is drie 

bouwlagen hoog. Op de begane grond is een moderne onderpui. De eerste en tweede verdieping zijn nog origineel naar 

vroegtwintigste-eeuws ontwerp, met decoraties in geel geglazuurde baksteen. Beide hebben vier vensters, waarvan de 

derde van links breder is dan de anderen.  Tussen alle venters zijn zwarte, gietijzeren sierankers. De dakgoot wordt 

ondersteund door kleine consoles. In het voorste dakvlak zijn drie dakkapellen. 

 

Kelder: De kelder van Lomstraat 34 bestaat uit twee delen: de voorste kelder is een laatmiddeleeuwse kelder, de 

achterste dateert van omstreeks 1900. De voorste kelder heeft een bakstenen tongewelf haaks op de straat, dat rust op 

muren van mergelsteen. De oorspronkelijke ingang bevindt zich in de noordwesthoek en is dichtgezet. Tegen de 

oostelijke wand is een halve gemetselde boog in het gewelf. De doorgang naar de achterste kelder is secundair 

ingebroken. Deze kelder heeft een gewelf bestaande uit stalen liggers met troggewelfjes en dateert van de herbouw van 

het pand rond 1900. 

 

Begane grond, eerste, tweede en derde verdieping: De begane grond is in gebruik als winkel, de bovengelegen etages als 

opslag en woning. De verdiepingen zijn niet bezocht. Het pand is rond 1900 opnieuw gebouwd boven de middeleeuwse 

kelder. 

 

Bouwfasering 

XV-XVI: bouw van een ondiep, middeleeuws pand met kelder 

Ca.1910: Het middeleeuwse pand wordt vervangen door een (hogere) nieuwbouw, waarbij de middeleeuwse 

kelder bewaard blijft. 

 

 

Bouwdossiers Gemeente Venlo:  - 
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Kadastrale minuutkaart 1842 

 

 

  

Lomstraat 36 ca.1900 

 

Lomstraat 36 in 1945 

  
De voorgevel (ca.1910) De achtergevel 
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Lomstraat 36 
 

Objectgegevens 
Adres:    Lomstraat 36, 5911 GP Venlo 

Kadastrale nummer: Sectie I nr. 5705 

Oudste fase:  XVIIId  

Huidige functie:  BG: winkel, 1e/2e verdieping en kap: woning 

Datum opname:  29 september 2005 

 

Geschiedenis 

Kadastrale minuutkaart 1842: Op de kadastrale minuutkaart uit 1842 is het pand weergegeven als een bouwvolume op 

rechthoekig grondplan op een langwerpig perceel, dat breder is aan de achterzijde. Aan de zuidoostzijde van het 

hoofdhuis is een kleinere aanbouw op rechthoekig grondplan, daarachter is het perceel leeg. 

 

Eigenaar 1842: Volgens de Aanwijzende Tafel bij de kadastrale minuutkaart was het pand in 1842 in bezit van de 

weduwe van Jan Lodewijk Soiron. Dit was een broer van de bekende Maastrichtse architect Matthias Soiron, die zelf ook 

architect was. Hij trouwde in Venlo in 1787 en overleed tien jaar later, in 1797. De laatachttiende-eeuwse 

interieurafwerkingen in het pand komen overeen met de stijl waarin Matthias Soiron werkte en zijn ofwel van zijn hand, 

ofwel ontworpen door Jan Lodewijk, de eigenaar van het pand. 

 

Historische foto’s: Op een foto uit ca.1900 is de gevel van nr.36 zichtbaar, in originele opzet. De lijstgevel is vlak 

gepleisterd en heeft zowel op de begane grond als eerste verdieping drie vensterassen. Boven de twee vensters en de deur 

van de begane grond zijn drie decoraties in stuc aangebracht. De omlijstingen van de vensters op de verdieping hebben 

een centrale decoratie in de vensterboog. De gevel is niet lang daarna gemoderniseerd en voorzien van oranje en bruin 

geglazuurde tegels, waarvan de eerste verdieping nog resteert. De vensterverdeling op de eerste verdieping bleef gelijk, 

maar de stucomlijsting kreeg een sobere uitvoering.  

 

Beschrijving 
Hoofdopzet: Lomstraat 36 betreft een diep huis, met een Maaslandse kap, d.w.z. met de nok parallel aan de straat, met 

mansarde uiteinden. Het pand heeft een kelder (momenteel dichtgezet), daarboven een begane grond en eerste 

verdieping en twee verdiepingen onder de kap.  

 

Voorgevel: De voorgevel van Lomstraat 36 is twee bouwlagen hoog. Op de begane grond is een moderne winkelpui, met 

een beplating van grijze hardsteen. Daarboven is een laat negentiende-eeuwse gevel, drie vensterassen breed en bekleed 

met oranje en zwart geglazuurde tegels. De vensters hebben nog de originele laat negentiende-eeuwse T-ramen en zijn 

voorzien van een gestucte omlijsting. De gevel wordt afgesloten met een kroonlijst, voorzien van houten consoles. In het 

onderste dakvlak, boven de dakgoot, zijn twee moderne dakvensters. 

 

Zijgevels: Omdat het een pand met een Maaslandse kap betreft, zijn de zijgevels twee hoge topgevels. De toppen hiervan 

hebben bakstenen vlechtingen. In de zuidelijke zijgevel zijn twee dichtgezette, originele vensteropeningen zichtbaar, op 

het niveau van de tweede verdieping en zolder. De noordelijke zijgevel heeft op zolderniveau nog een open venster en op 

de tweede verdieping een dichtgezet, oorspronkelijk venster en een secundair rondboogvenster (ca.1900). 

 

Kelder: Het pand is geheel onderkelderd, maar de kelder was tijdens het onderzoek niet toegankelijk en de toegang is 

mogelijk dichtgezet.  

 

Begane grond: De begane grond is in gebruik als winkel en er zijn geen historische afwerkingen in het zicht. De 

achttiende-eeuwse trap, verbonden met het trappenhuis van de bovenliggende verdiepingen, is verdwenen. 

 

Eerste verdieping: De eerste verdieping is in gebruik als woning en heeft nog grotendeels de achttiende-eeuwse indeling. 

Aan de voorzijde is een grote kamer afgescheiden, met een centrale schouw met stucwerk in Lodewijk-XVI-stijl. 

Daarachter is het trappenhuis met een fraaie, laatachttiende-eeuwse vormgeving. In de gang is een negentiende-eeuws 

stucplafond. Aan de achterzijde zijn enige kleinere ruimten gesitueerd, waarvan de indeling van recente datum is. De 

(achttiende-eeuwse) balklaag boven de eerste verdieping is vermoedelijk nog geheel aanwezig. 

 



 26 

 

  

De zuidelijke zijgevel De noordelijke zijgevel 

  
Schouw (XVIIId) op eerste verdieping Trap op eerste verdieping (XVIIId) 

  
Stucplafond eerste verdieping Platenkap  
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Tweede verdieping: De tweede verdieping is in gebruik als woning. De grote kamer aan de voorzijde is hier in een later 

stadium opgesplitst in twee kamers. Aan de achterzijde is naast de overloop een kleine kamer, met een raam richting het 

trappenhuis. Dit raam en de deur stammen vermoedelijk nog uit de late achttiende eeuw. Tegen de achtergevel zijn twee 

kleine kamers gelegen. 

 

Kap: De kapconstructie van Lomstraat 36 is een achttiende-eeuwse platenkap. De originele eiken platen zijn nog 

aanwezig.  

 

 

Bouwfasering 

XVIII: nieuwbouw van een statig pand, vermoedelijk op de plek van een middeleeuws huis, vermoedelijk naar ontwerp 

van Jan Lodewijk of Matthias Soiron. 

XIX: enige interne aanpassingen, vervanging voorgevel (XIXB) 

XX: verbouw begane grond tot winkel 

 

 

 

 

Bouwdossiers Gemeente Venlo:  3425, B910375 01, BA 97/510A 
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Kadastrale minuutkaart 1842, de positie van de 
achterbouw met kelders is met de rode pijl aangegeven, 
deze hoorde op dat moment nog niet bij Lomstraat 40 of 
42 
 

 

  
Stalen overkapping binnenterrein 

 

De twee kelders onder de achterbouw 

  
De noordelijke kelder 

 

De zuidelijke kelder 



 29 

 

Lomstraat 40-42  
 

Objectgegevens 
Adres:    Lomstraat 40-42, 5911 GP Venlo 

Kadastrale nummer: Sectie I nr. 288, 289 en 6172 

Oudste fase:  XVIII (kelders achterbouw)  

Huidige functie:  winkelpanden  

Datum opname:  - 

 

Geschiedenis 
Kadastrale minuutkaart 1842: Op de eerste kadastrale kaart staan Lomstraat 40 en 42 aangegeven als twee ondiepe, 

smalle panden. Nr. 40 heeft een kleine achterplaats, Nr. 42 een L-vormige achterbouw en een kleine binnenplaats. 

Achter de percelen is een perceel behorend bij buurpand nr.44, waarop een gebouw aan het Knibbelstraatje is gelegen. 

 

Beschrijving 
Hoofdopzet: Lomstraat 40 en 42 zijn laat-negentiende of vroegtwintigste-eeuwse panden van resp. drie en twee 

bouwlagen boven het maaiveld. De panden zelf zijn niet onderzocht omdat er geen aanwijzingen waren voor de 

aanwezigheid oudere (middeleeuwse-) gebouwresten of waardevolle historische afwerkingen. De panden zijn op de 

begane grond in gebruik als winkel en hebben kantoor- en opslagruimte op de verdiepingen. Achter de panden is een 

binnenterrein overkapt met een stalen constructie, die de huizen verbindt met een gebouw op het achterterrein. Onder 

dit bouwdeel zijn twee kelders die dateren van vóór 1800. 

 

Kelders: Onder de achterbouw zijn twee bakstenen kelders, met een tongewelf haaks op de Lomstraat. Ze steken iets 

boven het vloerniveau van de winkel uit en zijn om die reden omgebouwd tot paskamers voor de kledingwinkel. De 

noordelijkste kelder heeft een flauwer gewelf dan de ander. Tussen de kelders is in een later stadium een doorgang 

gemaakt. Het gebouw boven de kelders is in de twintigste eeuw sterk verbouwd. 

 

Bouwfasering 
XVII of XVIII: Bouw van een gebouw aan het Knibbelstraatje met kelders, mogelijk een zelfstandig huis. 

 

 

Bouwdossiers Gemeente Venlo:  - 
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Kadastrale minuutkaart 1842, Lomstraat 44-46  

Luchtfoto 1945, nr.44 met achterhuis 

 

Foto jaren vijftig, nr.44 met achterhuis 

  
De voorgevel Eiken spantbeen van een middeleeuws kapspant 
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Lomstraat 44  
 

Objectgegevens 
Adres:    Lomstraat 44, 5911 GP Venlo 

Kadastrale nummer: Sectie I nr. 6713 

Oudste fase:  XV-XVI 

Huidige functie:  BG: snackbar, 1e/2e: opslag 

Datum opname:  1 september 2005 

 

Geschiedenis 

Kadastrale minuutkaart 1842: Op de eerste kadastrale kaart van Venlo uit 1842 is het pand een kadastrale eenheid met 

het noordelijke buurpand, nr.46. Dit buurpand is minder diep en heeft een kleine binnenplaats aan de achterzijde. Bij de 

panden hoorden eveneens open stukken grond van het binnenterrein van het bouwblok en enige gebouwen aan het 

achtergelegen Knibbelstraatje.  

 

Historische foto’s: Op een luchtfoto uit 1945 is te zien dat Lomstraat 44 geen grote schade had ondervonden van de 

bombardementen. Het pand had een voorhuis, met daarachter een achterhuis in twee delen, waardoor het een 

langgerekt bouwvolume werd. Een foto uit de jaren vijftig laat zien dat deze achterbouwen toen nog aanwezig waren 

 

Beschrijving 
Hoofdopzet: Het pand is een diep huis, drie bouwlagen hoog, gedeeltelijk overkapt. De achterste helft van het pand is op 

het niveau van de tweede verdieping en de kap afgebroken. De voorzijde van de kap is afgewolfd, de achterzijde 

afgewerkt met golfplaat. 

 

Voorgevel: Negentiende-eeuwse lijstgevel met een rijk gedecoreerde kroonlijst, drie traveeën breed. Boven de vensters 

van de eerste en tweede verdieping zijn gestucte versieringen. De daklijst wordt ondersteund door vier versierde 

consoles. De ramen zijn van recente datum. De vormgeving van de gevel komt overeen met die van buurpand nr.46. Pui 

op begane grond stamt uit 1989.  

 

Kelder: Onder het pand waren tot 1989 twee aaneengeschakelde kelders. Het gewelf van de achterste kelder is in 1989 

afgebroken en de kelder is dichtgestort. De voorste kelder is mogelijk nog aanwezig maar wellicht ook dichtgestort. 

 

Begane grond: De begane grond is ingericht als snackbar en van afwerkingen voorzien. Mogelijk is de middeleeuwse 

balklaag nog (deels) aanwezig. 

 

Eerste verdieping: De eerste verdieping is in gebruik als opslagruimte. Zeer waarschijnlijk is de middeleeuwse balklaag 

nog aanwezig, maar deze gaat schuil achter een stucplafond. 

 

Tweede verdieping: De tweede verdieping is in gebruik als opslagruimte. De bouwlaag was aanvankelijk lager (vanwege 

een opslagfunctie), maar is in de negentiende eeuw opgehoogd, waardoor het plafond in de kapruimte is opgehangen. De 

achterste helft van de tweede verdieping is in de twintigste eeuw afgebroken. 

 

Kap: De kap is een middeleeuwse eiken sporenkap met dragende jukken, waarvan nog drie spanten resteren. De 

voorzijde is in de negentiende eeuw afgewolfd, waarbij het strijkspant verwijderd is. De achterste helft is in de twintigste 

eeuw afgebroken. De spanten bestaan uit twee krommers met een dekbalk, verstevigd met korbelen. De spantbenen zijn 

in de negentiende eeuw ingekort om het plafond van de tweede verdieping te kunnen verhogen. Hierbij zijn ook de 

windschoren verwijderd. De kap heeft grenen sporen. Vanwege de ophoging van de tweede verdieping is de kap slecht 

toegankelijk. 

 

Bouwfasering 

XV-XVI:   Diep middeleeuws huis, onderkelderd, drie bouwlagen en sporenkap 

XIX:   Afwolving voorste dakhelft, aanbrengen lijstgevel, verhoging tweede verdieping, aanpassing 

spantbenen 

XXB:   Sloop achterste helft tweede verdieping en kap, sloop achterste kelder 

 

Bouwdossiers Gemeente Venlo:  3432, B89 024901  
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Kadastrale minuutkaart 1842, Lomstraat 44-46 

 

 

  
De voorgevel 

 

De achterzijde in de jaren vijftig 

De kelder richting voorgevel De kelder richting achtergevel 
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Lomstraat 46 
 

Objectgegevens 
Adres:    Lomstraat 46, 5911 LP Venlo  

Kadastrale nummer: Sectie I nr.4716 

Oudste fase:  XV-XVI (kelder) 

Huidige functie:  BG: Winkel, 1e/2e: opslag/kantoor winkel 

Datum opname:  15 september 2005 

 

Geschiedenis 

Kadastrale minuutkaart 1842: Op de eerste kadastrale kaart van Venlo uit 1842 is het pand een kadastrale eenheid met 

het zuidelijke buurpand, nr.44. Het pand is echter minder diep en heeft een kleine binnenplaats aan de achterzijde. Bij 

de panden hoorden eveneens open stukken grond van het binnenterrein van het bouwblok en enige gebouwen aan het 

achtergelegen Knibbelstraatje.  

 

Historische foto’s: Op een foto uit de jaren vijftig is de achterzijde van het pand zichtbaar. Het had al vóór de Tweede 

Wereldoorlog een plat dak gekregen. 

 

Beschrijving 
Hoofdopzet: Smal, diep pand, van drie bouwlagen hoog onder de kap.  

 

Voorgevel: De voorgevel is een architectonische eenheid met buurpand nr.44. Het betreft een negentiende-eeuwse 

lijstgevel met een rijk gedecoreerde kroonlijst, twee traveeën breed. De oorspronkelijke T-vensters zijn op de eerste 

verdieping nog aanwezig. De tweede verdieping heeft eenvoudige vensters met twee openslaande raamdelen. Boven de 

vensters van de eerste en tweede verdieping zijn gestucte versieringen. De daklijst wordt ondersteund door vier versierde 

consoles. 

 

Kelder: De kelder is het enige herkenbare restant van de middeleeuwse voorganger van het pand. Het betreft een diepe 

kelder met mergelstenen wanden en een bakstenen tongewelf, haaks op de weg. De oorspronkelijke ingang lag in de 

noordwesthoek van de voorgevel. In de zuidwesthoek is een kelderlicht. De huidige ingang is in het gewelf voor de 

eindgevel. Halverwege de noordelijke zijwand is een dichtgezette doorgang naar het buurpand nr. 48. Waarschijnlijk 

vormden deze panden samen een dubbelpand. 

 

Begane grond: In gebruik als winkel, geen historische afwerkingen 

 

Eerste verdieping: In gebruik voor opslag en kantoorruimte winkel, geen historisch waardevolle afwerkingen. 

 

Tweede verdieping: In gebruik voor opslag, geen historisch waardevolle afwerkingen. 

 

Kap: De kap is in de vroege twintigste eeuw vervangen door een plat dak. 

 

Bouwfasering 

XV-XVI: middeleeuws pand, vermoedelijk dubbelpand met nr. 48 

XIXB:  herbouw boven het maaiveld, voorgevel gemoderniseerd samen met buurpand nr. 44 

XXA: Vervanging kapconstructie door plat dak 

 

Bouwdossiers Gemeente Venlo:  - 
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Kadastrale minuutkaart 1842  

  
De situatie in de jaren vijftig De voorgevel  

  

De kelder De trap op de begane grond 
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Lomstraat 48  
 

Objectgegevens 
Adres:    Lomstraat 48, 5911 GP Venlo 

Kadastrale nummer: Sectie I nr.292 

Oudste fase:  XVI? (kelderresten) 

Huidige functie:  BG: schoenmaker 1e/2e: opslag 

Datum opname:  1 september 2005 

 

Geschiedenis 

Kadastrale minuutkaart 1842: Het perceel van Lomstraat 48 is sinds 1842 niet veranderd en heeft nog steeds hetzelfde 

kadastrale nummer. De bouwmassa daarentegen is waarschijnlijk geheel vernieuwd, aangezien het huidige pand een laat 

negentiende-eeuwse vormgeving heeft.  

 

Historische foto’s: Op een foto uit de jaren vijftig is het pand van de achterzijde te zien. Sindsdien is er weinig aan de 

situatie veranderd. 

 

Beschrijving 
Hoofdopzet: Het pand is een diep huis, onderkelderd aan de achterzijde en daarboven twee bouwlagen hoog en een kap. 

Het heeft een zadeldak, met aan de straatzijde een topgevel.  

 

Voorgevel: De voorgevel is een laat negentiende-eeuwse trapgevel in rode baksteen met gele banden. De gevel is twee 

traveeën breed. Op de begane grond is een moderne onderpui. 

 

Kelder: Het pand is aan de achterzijde onderkelderd met een lage kelder op rechthoekig grondplan. De bakstenen 

zijwanden van deze kelder behoren tot een voorganger van het huidige pand en zijn mogelijk nog laatmiddeleeuws. Het 

gewelf is echter afgebroken en in de late negentiende eeuw vervangen door een rechtplafond bestaande uit stalen liggers, 

opgevuld met bakstenen. 

 

Begane grond: De begane grond is in gebruik als schoenmakerij en heeft geen bijzondere afwerkingen, behalve de 

originele, laat negentiende-eeuwse trap met trappaal. 

 

Eerste verdieping: De eerste verdieping is in gebruik als opslag en heeft geen bijzondere afwerkingen. 

 

Kap: De kapconstructie is een eenvoudige laat negentiende-eeuwse kap, grotendeels omtimmerd. 

 

Bouwfasering 

XV-XVI:  middeleeuwse voorganger, mogelijk dubbelpand met nr.46, kelder aan achterzijde 

XIXB:   afbraak middeleeuws huis tot aan gewelf kelder en herbouw 

 

 

Bouwdossiers Gemeente Venlo:  -  
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Kadastrale minuutkaart 1842 

 

 

  
De voorgevel 

 

Spantbeen A-spant van kapconstructie 

  

Kapverdieping, richting voorgevel De lage tweede verdieping richting voorgevel 
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Lomstraat 52  
 

Objectgegevens 
Adres:    Lomstraat 52, 5911 GP Venlo 

Kadastrale nummer: Sectie I nr.1626 

Oudste fase:  XIX 

Huidige functie:  BG: kaaswinkel 1e/2e: opslag 

Datum opname:  1 september 2005 

 

Geschiedenis 

Kadastrale minuutkaart 1842: Het perceel van Lomstraat 52 maakte in 1842 deel uit van een breder perceel, dat ook nog 

een binnenplaats en een achterbouw bevatte. Het pand 52 is waarschijnlijk eind negentiende eeuw herbouwd en het 

perceel verkleind. 

 

Beschrijving 
Hoofdopzet: Lomstraat 52 is een diep huis, drie (lage) bouwlagen hoog, met een lijstgevel aan de straat. De achtergevel is 

een topgevel. De kap is een zadeldak met een wolfeinde aan de voorzijde.  

 

Voorgevel: De voorgevel is een eenvoudige laat negentiende-eeuwse lijstgevel van drie traveeën breed. De onderpui is 

modern (1985). 

 

Kelder: De kelder is niet toegankelijk. 

 

Begane grond: De begane grond is in gebruik als kaaswinkel en heeft geen historische afwerkingen. 

 

Eerste verdieping: De eerste verdieping is in gebruik als opslag en heeft geen historische afwerkingen. 

 

Tweede verdieping: De tweede verdieping is in gebruik als opslag en heeft geen historische afwerkingen.  

 

Kap: De kap bestaat uit twee negentiende-eeuwse grenen A-spanten. Tegen de achtergevel is een rookkanaal. 

 

Bouwfasering 

XIXB:   nieuwbouw huidig pand 

XX:  kleine interne wijzingen en wijziging onderpui 

 

 

Bouwdossiers Gemeente Venlo:  3436, 261-1985 
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Kadastrale minuutkaart 1842  

  
Lomstraat 5 in 1900 

 

De voorgevel 

  
De achtergevel (rechts) De zuidelijke zijgevel  
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Lomstraat 5 
 

Objectgegevens 
Adres:    Lomstraat 5, 5911 GL Venlo  

Kadastrale nummer: Sectie I nr. 6072 

Oudste fase:  XVI 

Huidige functie:  Café de Gouden Tijger (BG), 1e, 2e, kap: opslag 

Datum opname:  8 december 2005 

 

Geschiedenis 

Kadastrale minuutkaart 1842: Het perceel van Lomstraat 5 had in 1842 bijna dezelfde afmetingen als op dit moment, op 

een klein deel aan de zuidzijde na. Het is een diep perceel, oost-west georiënteerd, dat aan de zuidwestzijde breder is. 

Aan de oostzijde van het perceel is het diepe hoofdhuis, met daarachter een open plaats. Aan de zuidzijde van deze open 

plaats is een langwerpig bouwvolume, waarvan het middendeel kadastraal tot het naburige perceel behoorde. 

 

Historische foto’s: Op een foto omstreeks 1900 is het pand te zien, doch in sterk perspectief. Het heeft dezelfde voorgevel 

als op dit moment, maar waarschijnlijk een andere onderpui. 

 

Beschrijving 
Hoofdopzet: Lomstraat 5 is een diep pand, met een kelder, daarboven drie bouwlagen, overdekt met een zadeldak. Aan 

de achterzijde van het pand is op het niveau van de begane grond een lage achterbouw (1922), die het gehele 

achterliggende perceel bedekt.  

 

Voorgevel: Lomstraat 5 heeft een lijstgevel met een laat negentiende-eeuwse vormgeving, opgetrokken in baksteen en 

wit geschilderd. Op de begane grond is een toegangsdeur en een breed cafévenster met glas-in-lood bovenlicht, beide uit 

het eerste kwart van de twintigste eeuw. De verdiepingen hebben beide twee negentiende-eeuwse vensters met gestucte 

omlijstingen en afgeronde bovenhoeken. Alle vier de vensters hebben nog de originele ramen, bestaande uit een 

bovenlicht met afgeronde bovenhoeken met daaronder twee openslaande raamdelen. De gevel wordt afgesloten met een 

eenvoudige bakgoot. 

 

Achtergevel: De achtergevel van Lomstraat 5 is een topgevel, opgetrokken in baksteen en voorzien van een 

cementpleister. Zowel op de eerste als de tweede verdieping zijn twee vensters, in de top van de gevel is één smal venster. 

Alle ramen dateren in hun huidige vorm uit de twintigste eeuw. In de gevel zijn middeleeuwse muurankers zichtbaar van 

de strijkbalken. 

 

Zuidelijke zijgevel: De zuidelijke zijgevel bevat nog grotendeels middeleeuws metselwerk, met enige verstoringen. Naast 

de hoek met de achtergevel is op het niveau van de eerste verdieping een bakstenen ontlastingsboog van een groot 

venster zichtbaar. Erboven is een dichtgezet tweelichtvenster, waarvan de middenstijl nog aanwezig is. De 

ontlastingsboog van dit venster is verdwenen, bij een reparatie van de gevel, waarbij deze ca. 1 meter onder de dakgoot 

opnieuw opgemetseld werd. Rechts naast het tweelichtvenster is een smallere, dichtgezette vensteropening. Twee andere 

raamopeningen in de gevel zijn van recentere datum.  

 

Kelder: Het pand is geheel onderkelderd met een van oorsprong middeleeuwse kelder, die in een gave staat verkeert.  De 

kelder heeft mergelstenen muren en een bakstenen tongewelf, haaks op de Lomstraat. De oorspronkelijke ingang was in 

de noordelijke hoek van de voorgevel en deze is momenteel nog in gebruik voor het laden van biervaten naar de kelder. 

De huidige ingang is via een secundaire luikopening in het keldergewelf. In de zuidelijke hoek van de achtergevel is een 

dichtgezet kelderlicht. De kelder heeft een naad in het gewelf op ca. 5m vanaf de voorgevel, wat duidt op een verlenging 

naar achteren, die nog in de late middeleeuwen heeft plaatsgevonden. De kelder heeft een scheidingswand op tweederde 

van de diepte, vermoedelijk aangebracht in de negentiende eeuw.  

 

Begane grond: De begane grond is in gebruik als café en is voorzien van interieurafwerkingen. De middeleeuwse 

balklaag is hier nog aanwezig, maar afgetimmerd. De achtergevel is op dit niveau doorgebroken om de begane grond met 

de achtergelegen aanbouw te verbinden tot één grote horecaruimte. De hoeken van de oude achtergevel zijn wel nog 

aanwezig.  
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De kelder richting voorgevel 

 

Een sleutelstuk op de eerste verdieping 

  
Sleutelstuk tweede verdieping met afgehakte peerkraal 

 

Sporenparen met haanhouten 

  

Kapconstructie aan voorzijde (noordelijke spanten) Kapconstructie aan voorzijde (zuidelijke spanten) 
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Eerste verdieping: De eerste verdieping is in gebruik als kantoorruimte, opslag en garderobe voor het café. De 

verdieping is vrij laag en de middeleeuwse balklaag is hier nog geheel compleet. De balklaag bestaat uit zes moerbalken 

en twee strijkbalken. Van de eerste twee moerbalken ontbreken de sleutelstukken. De voorste strijkbalk en derde 

moerbalk rusten op vrij sobere sloffen. De vierde moerbalk heeft sleutelstukken met een ojiefvorm (ca. midden zestiende 

eeuw). De bovenzijde van de balk laat zien dat de kinderbinten (sommige met zwaluwstaarten) in de moerbalken waren 

ingelaten. De achterste drie balken van de balklaag zijn omstuct, waardoor sloffen of sleutelstukken niet zichtbaar zijn. 

De vensters in de voorgevel hebben nog de originele spanjoletten met gedecoreerde krukken. 

 

Tweede verdieping: De tweede verdieping is eveneens een lage verdieping, die gebruikt wordt voor opslag. De 

middeleeuwse balklaag is ook hier nog compleet aanwezig en bestaat uit zes moerbalken en twee strijkbalken. De voorste 

strijkbalk is na de console doorgezaagd, ten behoeve van de hoge ramen die in de negentiende eeuw in de gevel zijn 

geplaatst. De eerste twee moerbalken hebben sleutelstukken, maar deze zijn omstuct. De derde moerbalk heeft 

sleutelstukken met een (deels afgehakt) driedubbel peerkraal- of rondstaafprofiel (ca.1500). De balk zelf is voorzien van 

een gekapt telmerk vier (////). De vierde en vijfde moerbalk hebben eenvoudige sloffen en de zesde moerbalk en 

achterste strijkbalk zijn van een afwerking voorzien. 

De vensters op deze verdieping hebben eveneens nog de oude ramen met bijbehorende spanjoletten. De trap naar de 

zolder is negentiende-eeuws. 

 

Kap: De kap van Lomstraat 5 is een middeleeuwse, eiken sporenkap met krommerspanten. Momenteel zijn er zes 

spanten, waarvan de laatste twee twintigste-eeuwse vervangingen van oudere spanten zijn. Beide strijkspanten zijn 

verwijderd. Aan de voorzijde zijn de originele sporenparen nog aanwezig, bovenaan halfhouts met toognagels verbonden 

met haanhouten. De windschoren aan weerszijden van de spanten zijn verdwenen. Aan de achterzijde zijn de twee 

spanten, sporen, gordingen en de nokbalk van recente datum. De zolder heeft in het derde en vierde balkvak vanaf de 

voorgevel nog restanten van de oude, eiken plankenvloer, met iets jongere aanvullingen in grenenhout. 

 

Bouwfasering 

XVIB: Het pand werd uiterlijk in de tweede helft van de zestiende eeuw gebouwd als een diep handelspand.  

XIXB: In de late negentiende eeuw werd het pand gemoderniseerd en kreeg het de huidige voorgevel.  

XX: In de twintigste eeuw werd de achterzijde van de kap vervangen en een aanbouw op de begane grond 

gerealiseerd (1922). 

 

 

Bouwdossiers Gemeente Venlo:  3393, 128-1985 
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Lomstraat 11 

 

Objectgegevens 
Adres:    Lomstraat 11, 5911 GL Venlo 

Kadastrale nummer: Sectie I nr. 6788 

Oudste fase:  XV-XVI 

Huidige functie:  BG: winkel, 1e/2e: woning  

Datum opname:  15 en 29 september 2005 

 

Geschiedenis 
Kadastrale minuutkaart 1842: Het perceel van Lomstraat 11 is op de eerste kadastrale minuutkaart groter dan nu. Het is 

oost-west georiënteerd en heeft een L-vorm aan de westzijde richting het noorden. Het perceel is bebouwd met een 

bouwvolume aan de straat (het huidige pand en de overdekte poort) en heeft een aantal aan elkaar gebouwde 

achterbouwen. 

 

Historische foto’s: Op een foto uit ca.1904 is de voorgevel van Lomstraat 11 te zien in zijn oorspronkelijke opzet, nog met 

de originele begane grond. Deze was net als de rest van de gevel opgebouwd in baksteen, met lichte banden. Er was een 

sokkel van hardsteen en een drietal vensteropeningen. Bij latere verbouwingen is deze onderpui verloren gegaan. 

 

Beschrijving 

Hoofdopzet: Lomstraat 11 is een diep pand met een L-vormige plattegrond. Aan de voorzijde is het pand breder, vanwege 

een overkapping van een poortdoorgang naar het achterterrein. Het pand is onderkelderd en heeft daarboven twee 

bouwlagen en een hoge kapverdieping. Het perceel aan is aan de achterzijde opgevuld met een lage bouwmassa van één 

bouwlaag hoog, in gebruik als winkel en opslagruimte. 

 

Voorgevel: De voorgevel aan de Lomstraat heeft een rijke, laat negentiende-eeuwse vormgeving in neorenaissance stijl 

en is opgetrokken in rode baksteen, afgewisseld met gele zandstenen lijsten en elementen. De gevel bestaat uit twee 

delen; een lijstgevel aan de linkerzijde en een trapgevel aan de rechterzijde, waaronder de poortdoorgang is. De lijstgevel 

heeft een moderne onderpui op een sokkel van Naamse steen met daarboven drie laat negentiende-eeuwse T- vensters. 

Boven de vensters zijn gemetselde bogen met zandstenen hoekstenen. Deze zijn ook op de begane grond nog aanwezig, 

boven de vernieuwde vensters. Onder de kroonlijst zijn drie zandstenen medaillons aangebracht. De trapgevel heeft een 

sokkel van Naamse steen, met daarboven schoon metselwerk afgewisseld met zandstenen lijsten. Op de begane grond is 

een poortopening, met de originele poortdeuren (met bronzen handgrepen)  en een (jonger) bovenlicht. De opening is 

een loggia, met een zandstenen balustrade met balusters. De topgevel boven de kroonlijst is een halsgevel met aan 

weerszijden voluten. Boven een smal boogvenster is een zware lijst, met daarboven een smalle geveltop bekroond door 

een gebroken fronton. 

 

Achtergevel: De achtergevel van het diepe deel van Lomstraat 11 is een eenvoudige laat negentiende-eeuwse topgevel 

met gedrukte zijden. Op het eerste verdiepingsniveau zijn drie T-vensters, op kaphoogte twee. De gevel is opgetrokken in 

rode baksteen en heeft sobere, gepleisterde pilasters aan de zijden en een pleisterlijst onder de vensters van de 

kapverdieping.  

 

Kelder: De kelder van Lomstraat 11 is in de twintigste eeuw sterk verbouwd en bestaat uit verschillende ruimtes met 

betonnen wanden. De kelder heeft ongetwijfeld een middeleeuwse voorganger gehad, maar hiervan is niets bewaard 

gebleven. 

 

Begane grond: De begane grond is in gebruik als winkelruimte en voorzien van wand- en plafondafwerkingen. Boven de 

plafondplaten zijn in het linkergedeelte negentiende-eeuwse stucplafonds (deels) bewaard gebleven, hoewel beschadigd 

door de ophanging van het systeemplafond. De plafonds hebben een rijke vormgeving met vlakomlijstingen en centrale 

rozetten met engelenhoofden. Onder het oude plafond (waarschijnlijk nog met middeleeuwse balklaag) is een nieuwe 

stalen balklaag aangebracht. De rechterzijde van de begane grond was tot voor kort een aparte doorgang naar het 

achterterrein, maar de tussenwand is verwijderd en de doorgang is aan de achterzijde overdekt en bij de winkelruimte 

getrokken. Tot aan deze wijziging lag hier nog de originele bestrating. 
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Stucplafond (XIXB) begane grond Stucplafond eerste verdieping 

  
Trap tussen eerste verdieping en kap 

 

Krommer van eiken kapspanten 

 
Ondersteuning wolfeinde Zoldervloer en borstwering 
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Eerste verdieping: Op de eerste verdieping is in het rechter gedeelte – boven de poort- een keuken en een loggia. Het 

linker gedeelte heeft een grote voorkamer met een stucplafond, gevolgd door een tweede kamer over de gehele breedte 

van het pand. In deze ruimte was tot de laatste verbouwing een centraal trappenhuis, dat de begane grond met de eerste 

verdieping verbond. De verwijderde trap ligt in losse delen opgeslagen op zolder. In de zuidelijke wand van de kamer is 

een rondboognis, ter grootte van een deuropening, op de plek waar men voorheen de trap boven kwam. Aan de 

achterzijde zijn twee kleinere kamers, eveneens met stucplafonds en een smalle gang aan de zuidzijde. Hier is de 

trapverbinding naar de zolderverdieping. De trap dateert uit de late negentiende eeuw. De middeleeuwse balklaag is ook 

op de verdieping vermoedelijk nog aanwezig. 

 

Kap: De kapverdieping boven het linker deel van het pand is aan de voorzijde in gebruik als zolder, aan de achterzijde 

zijn in de late negentiende eeuw twee slaapkamers en een overloop afgescheiden. De kap wordt gedragen door vijf 

middeleeuwse, eikenhouten spanten. De spanten bestaan uit een juk met brede krommers, dekbalk en korbelen. 

Sommige spanten zijn voorzien van getrokken, rechtsgebroken telmerken. Oorspronkelijk was het een sporenkap maar 

recentelijk is er grenen nokbalk aangebracht. Eveneens zijn er extra gordingen toegevoegd, ondersteund met twee 

schoren die in een V-vorm vanaf het midden van de dekbalk vertrekken. De kap heeft aan de voorzijde een wolfeinde. 

Het eerste juk vanaf de voorgevel heeft een beschadigde dekbalk, vermoedelijk als gevolg van oude oorlogsschade (vóór 

de twintigste eeuw). In het wolfeinde is de eiken spil van een spiltrap hergebruikt. De kap boven het rechter (poort-) deel 

van het pand is in de negentiende eeuw als een steekkap tegen de hoofdkapconstructie aangezet en heeft een wolfeinde 

aan de noordkant. 

 

Bouwfasering 

XV-XVI: Bouw van een (aanzienlijk) diep middeleeuws pand van waarschijnlijk drie bouwlagen en een hoge 

kapconstructie. Aan de noordzijde van het pand was een doorgang naar het achterterrein.  

XIXd: In de late negentiende eeuw is het pand gemoderniseerd, met instandhouding van de middeleeuwse 

zijmuren, de balklaag van de bovenste verdieping en de middeleeuwse kap. De voorgevel werd 

vernieuwd in een eigentijdse neorenaissance stijl, de poortdoorgang werd overbouwd en tot op 

kaphoogte opgebouwd. De kapconstructie kreeg aan de voorzijde een wolfeinde. De achtergevel werd 

eveneens vernieuwd. Het interieur werd aan de tijd aangepast in een rijke vormgeving, met 

stucplafonds en vermoedelijk ook schouwen (niet meer aanwezig). 

XX: In de twintigste eeuw werd de middeleeuwse kelder verstoord door meerdere ruimtes in beton en 

baksteen aan te brengen. De begane grond werd meerdere malen verbouwd i.v.m. winkelfunctie. 

Recentelijk is de poortdoorgang op dit niveau als ruimte bij de winkel getrokken.  

 

 

Bouwdossiers Gemeente Venlo:  183-1985, B 93.028101 BA 94.1545A, BA 96.038A 
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Lomstraat 13 
 

Objectgegevens 
Adres:    Lomstraat 13, 5911 GL Venlo   

Kadastrale nummer: Sectie I nr. 4293 

Oudste fase:  XVIII  

Huidige functie:   BG: winkel 1e/2e: woningen, zolder: leegstaand  

Datum opname:   26-9-2005  

 

Geschiedenis 

Kadastrale minuutkaart 1842: Op de eerste kadastrale minuutkaart uit 1842 heeft het perceel Lomstraat 13 min of meer 

dezelfde vorm als het huidige perceel. Het heeft een L-vorm; smaller aan de straat en aan de achterzijde uitlopend. Aan 

de straatzijde is een bouwvolume, dat overeenkomt met het huidige pand. Op het achterterrein zijn twee kleine 

gebouwtjes. 

 

Historische foto’s: Op een foto uit 1904 is de vorige voorgevel van Lomstraat 13 zichtbaar. Het pand is een stilistische 

eenheid met buurpand nr.15. Lomstraat 13 heeft een poortopening op de begane grond en drie vensters op de eerste en 

tweede verdieping. De gevel is gecementeerd en heeft een sobere kroonlijst.  

 

Beschrijving 
Hoofdopzet: Lomstraat 13 is een breed, maar diep pand van drie bouwlagen hoog onder een zadeldak. Aan de voorzijde 

is het dak afgewolfd, aan de achterzijde is een topgevel. Aan de achterzijde is op begane grondniveau een lage aanbouw, 

die verbonden is met de winkel op dit niveau.  

 

Voorgevel:  De voorgevel is momenteel drie vensterassen breed. Op de begane grond is een moderne winkelpui, met aan 

de linkerzijde de toegangdeur naar de appartementen op de verdiepingen. Op de eerste en tweede verdieping zijn drie 

vensters, met moderne kozijnen. De gevel is gecementeerd en voorzien van schijnvoegen. Een sobere kroonlijst sluit de 

gevel af. 

 

Achtergevel: De achtergevel is een topgevel met een aantal raamopeningen. Op de eerste en tweede verdieping zijn twee 

vensters met moderne kozijnen. Op de eerste verdieping is eveneens een (moderne) deur naar het achtergelegen platte 

dak van de aanbouw. Op zolderniveau is een laaddeur en een venster, beide van recente datum.  

 

Kelder: Tijdens het onderzoek kon niet worden vastgesteld of er nog een kelder aanwezig is. De toegang is vermoedelijk 

dichtgezet i.v.m. de winkelfunctie van de begane grond. 

 

Begane grond: De begane grond is in gebruik als winkel. De achtergevel is hier weggebroken om één grote winkelruimte 

met de achterbouw te vormen. Er zijn geen historische afwerkingen in het zicht. 

 

Eerste verdieping: De eerste verdieping is in gebruik als woning. De woning was niet toegankelijk tijdens het onderzoek. 

 

Tweede verdieping: De tweede verdieping is in gebruik als woning. De woning was niet toegankelijk tijdens het 

onderzoek. 

 

Kap: De kap is slechts zichtbaar vanuit een vloerluik. Er zijn vermoedelijk vier eiken spanten. Ze hebben 

schuingeplaatste spantbenen, waarop een dekbalk is gelegd. Hierop is de nokstijl geplaatst, gesteund door twee schoren. 

Op de dekbalken liggen de gordingen. De sporen steunen op de platen en de nokgording. 

 

Bouwfasering 
XVIII : Bouw van het pand, vermoedelijk als koopmanshuis 

XIXB: Modernisering voorgevel  

XX: interne verbouwingen, vernieuwing onderpui, aanbouw achterbouw 

 

 

Bouwdossiers Gemeente Venlo: 3401, 9036, B94007301, BA991179A 
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Lomstraat 19 
 

Objectgegevens 
Adres:    Lomstraat 19, 5911 GL Venlo 

Kadastrale nummer: Sectie I nr.2480 

Oudste fase:  XVI?  

Huidige functie:  BG: winkel, 1e/2e verdieping: woning, leegstaand 

Datum opname:  15 september 2005 

 

Geschiedenis 

Kadastrale minuutkaart 1842: Lomstraat 19 is gelegen aan de westzijde van de Lomstraat, met een oost-west 

georiënteerd perceel. Op de kadastrale minuutkaart uit 1842 is deze weergegeven als een smal, diep perceel, met een 

smallere tweede helft. De Lomstraat versmalt iets in noordelijke richting, ter hoogte van dit perceel, waardoor een klein 

stuk van de zuidelijke zijgevel zichtbaar is in de gevelrij. Het perceel is bebouwd door een diep huis aan de straatzijde, 

gevolgd door een smaller achterhuis. Dit achterhuis is momenteel verdwenen.  

 

Historische foto’s: Op een foto uit het begin van de twintigste eeuw is de gevel van Lomstraat 19 vanaf de Marktzijde te 

zien. De gevel komt grotendeels overeen met de huidige situatie. De enige uitzondering hierop zijn de twee vensters op 

de begane grond, die op dit moment tot één etalagevenster zijn samengevoegd.  

 

Beschrijving 
Hoofdopzet: Het pand is drie bouwlagen hoog en heeft een kap met de nok haaks op de weg. De kelder is dichtgezet bij 

de laatste verbouwing. Het pand heeft een zadeldak met aan de voor- en achterzijde een wolfeinde. 

 

Voorgevel: De voorgevel is een lijstgevel, geheel wit geverfd. De gevel is drie vensterassen breed. Op de begane grond 

zijn twee gevelopeningen met elkaar verbonden door een gietijzeren kolom. Rechts daarvan is een deur. De eerste en 

tweede verdieping hebben ieder drie vensters, met hardstenen onderdorpel en afgesloten met een segmentboog. De 

ramen zijn vervangen in kunststof. De gevel heeft een sobere gevellijst. In het wolfeind van het dak is recent een 

dakkapel aangebracht. 

 

Kelder: De kelder is bij de laatste verbouwing dichtgezet en mogelijk ook dicht gestort. Het betreft waarschijnlijk een 

laatmiddeleeuwse kelder. 

 

Begane grond: De begane grond is één open winkelruimte. De middeleeuwse balklaag is nog intact. 

 

Eerste verdieping: De eerste verdieping is slechts toegankelijk via een raam in de achtergevel. De bovenwoning staat 

momenteel leeg. De eerste verdieping heeft aan de voorzijde een voorkamer, met daarachter een smalle kamer en een 

gang met trappenhuis en twee muurkasten. Deze indeling is van recente oorsprong. De trap is ouder, uit de negentiende 

eeuw en wordt voortgezet tot aan de kap, het begane grond gedeelte is verwijderd. In de voorkamer zijn twee 

middeleeuwse moerbalken zichtbaar, voorzien van moderne consoles. 

 

Tweede verdieping: De tweede verdieping heeft een viertal (slaap-)kamers. De indeling stamt uit de twintigste eeuw, 

oorspronkelijk was de bouwlaag onverdeeld. Tenminste vier moerbalken van de laatmiddeleeuwse balklaag zijn nog 

aanwezig.  

 

Kap: De kapconstructie van Lomstraat 19 bestaat uit een viertal spanten. Beide strijkspanten zijn verwijderd ten behoeve 

van de wolfeinden, van de achterste resteert echter nog het onderste stuk van de spantbenen. De overgebleven spanten 

zijn van achteren naar voren voorzien van gekapte telmerken (II t/m V). De kap was oorspronkelijk een sporenkap, waar 

later een grenenhouten nokbalk en nokstijlen in zijn aangebracht. Er resteert nog één oorspronkelijk sporenpaar met 

haanhout, de rest van de sporen is vervangen in naaldhout. Op zolderniveau is goed te zien dat de zuidelijke zijmuur van 

Lomstraat 19 een gemene muur met het buurpand nr.17 is. Alleen het kleine deel dat uitsteekt ten opzichte van de 

rooilijn is een eigen muur. Op kapniveau zijn drie rookkanalen herkenbaar; één in de tweede travee van de noordelijke 

wand, één in de vierde travee van de zuidelijke wand en één tegen de achtergevel, behorende bij de verdwenen, 

middeleeuwse topgevel. 
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Trap van eerste naar tweede verdieping 

 

Kap richting voorgevel 

  
Middeleeuws eiken kapspant 

 

Afgezaagd strijkspant aan achterzijde 

 

 

Verspringing in zuidelijke zijgevel  
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Bouwfasering 

Ca.XVI:  bouw van een diep middeleeuws huis 

XIX:  afschuining van de sporenkap d.m.v. wolfeinden  

XX:  interne moderniseringen, afsluiting BG van bovenwoning in 2000 

 

 

Bouwdossiers Gemeente Venlo : SA 00021A, 553-1980, B88009501, 3407 (1968), BA99/453A, BA99/274A,  

BA00/094A, 6988 
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Kadastrale minuutkaart 1842 

 

 

 
Lomstraat 27 ca.1900 

 

Lomstraat 27 in 1945 

  

De voorgevel De achtergevel van het achterhuis 
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Lomstraat 27 
 

Objectgegevens 
Adres:    Lomstraat 27, 5911 GM Venlo   

Kadastrale nummer: Sectie I nr. 143 

Oudste fase:  XV-XVI  

Huidige functie:   BG: winkel 1e, 2e: bewoning/opslag  

Datum opname:   15 september 2005  

 

Geschiedenis 

Kadastrale minuutkaart 1842: Het kadastrale nummer van het perceel van Lomstraat 27 is sinds 1842 niet veranderd, 

hetgeen erop wijst dat er geen veranderingen aan het perceel hebben plaats gevonden. Op het perceel staat een diep huis 

aangegeven met een iets verspringende achtergevel en een smalle bebouwing op het achterterrein (mogelijk onderdeel 

van een gebouw op een aangrenzend perceel). 

 

Historische foto’s: Op een foto van omstreeks 1900 is de voorgevel van Lomstraat 27 in de originele opzet te zien. Het 

betreft een laat negentiende-eeuwse lijstgevel van drie vensterassen breed. Op de begane grond zijn twee vensters en een 

deuropening, op de eerste verdieping drie en op de tweede verdieping twee vensters. Alle gevelopeningen zijn omgeven 

met brede, gestucte lijsten met kruldecoraties in het midden van de bogen. Een luchtfoto van vlak na de Tweede 

Wereldoorlog is Lomstraat 27 van de achterzijde te zien. Hierbij is de tweedeling tussen voorhuis en achterhuis goed 

zichtbaar. Sindsdien is er weinig veranderd aan het uiterlijk van het pand. Buurpand nr.29 betrof ook een middeleeuws 

pand met achterhuis, maar dit is later geheel herbouwd. 

 

Beschrijving 
Hoofdopzet: Lomstraat 27 bestaat uit een voorhuis en een smaller en lager achterhuis, beide laatmiddeleeuws. Het 

voorhuis is drie bouwlagen hoog, het achterhuis twee, beiden hebben een zadeldak. Vermoedelijk is de achterzijde 

onderkelderd. Het voorhuis is drie balkvakken diep, het achterhuis twee.  

 

Voorgevel: De voorgevel is een laat negentiende-eeuwse lijstgevel. De onderpui is in de twintigste eeuw gemoderniseerd 

en heeft momenteel een centrale toegang, geflankeerd door etalages, omlijst in lichtgrijs marmer. De eerste verdieping 

heeft een drietal vensters, met een laat negentiende-eeuwse stucomlijsting bekroond met een decoratieve krul. De ramen 

zijn origineel, behorende bij de laat negentiende-eeuwse gevel en hebben een bovenlicht met daaronder openslaande 

ramen. Op de tweede verdieping zijn slechts twee vensters, eveneens met omlijsting, originele ramen én originele 

gesmede raamhekjes. De gevel wordt afgesloten met een geprofileerde gootlijst. Het dak heeft aan de voorzijde een 

wolfeinde. 

 

Achtergevels: Zowel het voorhuis als het achterhuis heeft nog de originele, middeleeuwse achtergevel. De achtergevel 

van het achterhuis is een gave, oorspronkelijke tuitgevel, compleet met de schouders aan de onderzijde, die afgedekt zijn 

met een ezelsrug van bakstenen. 

 

Kelder: Op oude bouwplannen is te zien dat het pand aan de achterzijde onderkelderd was, maar de kelder was ten tijde 

van het onderzoek niet toegankelijk. Mogelijk is deze dichtgezet. 

 

Begane grond: De begane grond is aan de voorzijde in gebruik als winkel, met enige verblijfruimten erachter. Het is niet 

duidelijk of de balklaag van het voorhuis nog aanwezig is, vanwege een verlaagd plafond. 

 

Eerste verdieping: Op de eerste verdieping zijn de middeleeuwse balklagen van zowel het voorhuis als het achterhuis 

nog intact. Het voorhuis is drie balkvakken diep. Die van het achterhuis worden ondersteund door sloffen of consoles, 

verborgen achter een stuclaag. De eerste verdieping van het achterhuis ligt op een hoger niveau dan die van het voorhuis 

en is toegankelijk via een trapje. De ramen van de voorkamer van het voorhuis hebben aan de binnenzijde bijzondere 

spanjoletkrukken, met een vrouwenfiguur op de handgreep. 

 

Tweede verdieping: Het voorhuis heeft een lage tweede verdieping met een voorkamer en daarachter een kleinere kamer 

tegen de noordgevel. Deze verdieping heeft drie balkvakken. De balklaag is ooit verhoogd, ten koste van de kap. Doordat 

de moerbalken omtimmerd zijn is niet vast te stellen of de huidige balken nog van de middeleeuwse balklaag afkomstig 
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Kapspant voorhuis 

 

Sporenparen met haanhouten voorhuis 

  

Tweede verdieping voorhuis naar achteren 

 

Schouw (XIX) tweede verdieping  

  

Kapspant achterhuis Sporenparen achterhuis 



 55

zijn, maar vermoedelijk zijn de originele balken behouden gebleven. In de voorkamer is centraal tegen de noordelijke 

zijgevel een laat negentiende-eeuwse houten schouwmantel. Tegen de zuidelijke zijgevel zijn eveneens sporen van een 

rookkanaal, waarschijnlijk behorend bij een verdwenen schouw op de begane grond. Via een trapje tegen de achtergevel 

is er toegang tot de kap van het achterhuis. De verbindingsdeur dateert uit de achttiende eeuw en is voorzien van de 

originele gehengen en deurknop. 

 

Kap: De kap van het voorhuis is een middeleeuwse eiken sporenkap, gedragen door twee spanten. Het strijkspant aan de 

voorzijde is verwijderd ten behoeve van een wolfeinde. De spanten bestaan uit krommers en een dekbalk, waarop de 

wormplaten liggen. De sporen rusten met klossen op de wormplaat en zijn bovenaan verbonden met haanhouten. De 

voet van de standbenen is niet zichtbaar, vanwege een kleine ophoging van de zoldervloer ten behoeve van een iets 

hogere tweede verdieping. De dekbalken en de sporen zijn van getrokken, rechtsgebroken merken voorzien. De achterste 

dekbalk heeft het rechtsgebroken merk twee (‘>>’). Centraal tegen de achtergevel is een rookkanaal weggebroken. 

De kap van het achterhuis is eveneens een middeleeuwse, eiken sporenkap. Het dak wordt ondersteund door drie 

spanten, waarvan er twee strijkspanten zijn. De achterste twee spanten hebben krommers met daarboven een dekbalk en 

opvallende, gekromde windschoren. Het strijkspant tegen de achtergevel van het voorhuis heeft rechte spantbenen, 

waarvan de zuidelijke van een telmerk bestaande uit twee gekapte gaatjes is voorzien. De spanten zijn aan de muurplaat 

verbonden door blokkeels. De sporen zijn onder de nok verbonden met haanhouten.  

 

Bouwfasering 

XV-XVI: Bouw van een middeleeuws handelspand met een voor- en achterhuis 

XIX:  In de late negentiende eeuw werd het pand gemoderniseerd; het kreeg een nieuwe voorgevel en de 

tweede verdieping werd voor bewoning i.p.v. opslag geschikt gemaakt, waarbij de balklaag iets 

omhoog getild werd. 

 

 

Bouwdossiers Gemeente Venlo:  3416, B89049801, B87023201 
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Kadastrale minuutkaart 1842 

 

 

  
Foto ca.1900 (detail) onderpui nr.35 

 

Luchtfoto in 1945 

  
De voorgevel De zijgevel aan het Helschriksel 
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Lomstraat 35 
 

Objectgegevens 
Adres:    Lomstraat 35, 5911 GM Venlo  

Kadastrale nummer: Sectie I nr.139 

Oudste fase:  XV-XVI 

Huidige functie:  winkel met bovenwoning/opslag 

Datum opname:  - 

 

Geschiedenis 

Kadastrale minuutkaart 1842: Het perceel van Lomstraat 35 is sinds 1842 niet veranderd en heeft nog steeds hetzelfde 

kadastrale nummer. Op de kaart is het perceel geheel gevuld met bebouwing, op een smalle strook aan de zuidwestzijde 

na, een overblijfsel van een smalle steeg die aan de voorzijde van het pand overbouwd en bij het pand getrokken is. 

 

Historische foto’s: Op een detail van een foto uit omstreeks 1900 is de onderpui van Lomstraat 35 te zien. Aan de linker 

zijde is een houten winkelpui, aan de rechterzijde een tweetal vensters, die overeenkomen met de huidige vensters van de 

eerste verdieping. Deze onderpui is bij latere verbouwingen verloren gegaan. Op een luchtfoto uit 1945 is te zien dat het 

pand geen schade heeft opgelopen tijdens de bombardementen. 

 

Beschrijving 
Hoofdopzet: Lomstraat 35 is een diep pand op de hoek van de Lomstraat en het Helschriksel. Het pand is twee 

bouwlagen hoog en heeft een zadeldak met een wolfeinde aan de voorzijde. Aan de zuidzijde, tussen dit pand en het 

buurpand nr.33 in, was vroeger een steeg, waarvan het voorste deel bij het pand nr.35 is getrokken. 

 

Voorgevel: Lomstraat 35 heeft een laat-negentiende-eeuwse voorgevel, waarvan de onderpui een moderne vormgeving 

heeft, met twee etalageramen en een toegang. Op de eerste verdieping zijn vier vensters met een brede stucomlijsting en 

houten T-ramen. De gevel is bekleed met roodgeglazuurde sierbakstenen. De gevel wordt afgesloten door een hoge 

kroonlijst met consoles.  

 

Noordelijke zijgevel: De noordelijke zijgevel grenst aan het Helschriksel en is een strakke, gepleisterde gevel met op de 

begane grond en eerste verdieping een drietal vensters. De vensters hebben een sobere gestucte omlijsting. De gevel 

wordt beëindigd door een kroonlijst, die een voortzetting is van die boven de voorgevel. 

 

Achtergevel: De achtergevel is een topgevel, van middeleeuwse oorsprong. Deze is slechts deels in het zicht vanwege een 

aanbouw aan die zijde. 

 

Kelder: De kelder was niet toegankelijk tijdens onderzoek, mogelijk is de toegang dichtgezet. 

 

Begane grond: De begane grond is in gebruik als winkel, er zijn geen historische afwerkingen of balklagen in het zicht. 

Aan de zuidzijde is de overdekte steeg, die deels bij het huis getrokken is. Vanaf de begane grond kan men de gehele 

zuidelijke zijgevel van het pand zien, die van een gecementeerde laag is voorzien. Deze gevel is van middeleeuwse 

oorsprong. De noordelijke zijgevel van het buurpand aan de andere zijde van de steeg heeft een dichtgezette 

raamopening. 

 

Eerste verdieping: De eerste verdieping is een lage verdieping, waarboven nog een middeleeuwse, eiken balklaag 

aanwezig is. De kamers aan de voorzijde behoren tot een laat-negentiende-eeuwse indeling, gelijktijdig met de voorgevel, 

en hebben een plafond met gestucte randen.  

 

Kap: De kap van Lomstraat 35 wordt gedragen door vier middeleeuwse, eiken spanten. Ze bestaan uit twee krommers, 

waarop een dekbalk gelegd is, verstevigd met twee korbelen. De kapsporen zijn vervangen in grenenhout. De kap is aan 

de voorzijde verbreed, om de overspanning van de steeg te overkappen. 
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Overdekte steeg tussen nr.35 en nr.33 

 

 

Spantbeen van een kapspant 

  

Moerbalk voorkamer eerste verdieping met verlenging Kap richting voorgevel, met overkapping steeg rechts 
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Bouwfasering 

XV-XVI: Het pand werd in de late middeleeuwen gebouwd, vermoedelijk als koopmanswoning. 

XIX: Vermoedelijk in de vroege negentiende eeuw werd de steeg aan de zuidzijde deels bij het huis 

getrokken. In de late negentiende eeuw volgde een verbouwing, waarbij de voorgevel vervangen werd 

en het interieur gemoderniseerd. 

XX: Diverse interne verbouwingen, met name van de begane grond en wijzigingen van de onderpui 

 

 

Bouwdossiers Gemeente Venlo:  3424, 86/279, BA94/261A, B020291A 
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De Lomstraat richting de Gelderse Poort 
 

 
De Lomstraat richting de Markt 

 
 
Zicht op de zijgevel van nr.36 (rechts) en het dak van nr.32 (midden) vanaf de Brouwersplaats 
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Conclusie inventarisatie Lomstraat 
 

Structuur 

De huidige verkavelingstructuur van de Lomstraat vindt zijn oorsprong in de middeleeuwen en is sindsdien niet 

ingrijpend gewijzigd, op enige kleine kadastrale wijzigingen na. De straat heeft aan beide zijden smalle, diepe percelen, 

die oost-west georiënteerd zijn. De breedte van de percelen neemt af richting het noorden, wat mogelijk verband houdt 

met de aanwezigheid van meer voorname panden in de richting van de Markt. Een aantal huizen had een steeg naar het 

achterterrein. Deze situatie is teruggevonden bij Lomstraat 4-6, 11, 22 en 35.  

 

Middeleeuwse huizen 

Voor de inventarisatie van de Lomstraat is op basis van observatie van het exterieur een twintigtal panden geselecteerd. 

Uiteindelijk was het mogelijk om 19 panden te bezoeken. Lomstraat 15 was niet toegankelijk voor onderzoek, maar is 

waarschijnlijk ook een belangrijke laatmiddeleeuwse constructie. Lomstraat 1 (Bervoet) was al in een eerder stadium 

bezocht en bleek nog middeleeuwse kelders te hebben, onder de vroegtwintigste-eeuwse nieuwbouw. 

De pandsbezoeken identificeerden acht nog min of meer complete laatmiddeleeuwse huizen, drie huizen met een 

laatmiddeleeuwse kern (zijmuren, balklagen) en vier panden die herbouwd waren met hergebruik van de kelder van de 

laatmiddeleeuwse voorganger. Naast de laatmiddeleeuwse huizen waren er twee bijzondere panden uit de achttiende 

eeuw (Lomstraat 36 en 13). Twee panden bleken geheel herbouwd te zijn in de afgelopen eeuw. Op een totaal aantal 

panden van ongeveer vijfenveertig in de Lomstraat, blijkt een elftal panden min of meer complete middeleeuwse huizen 

te zijn. Dit komt neer op een percentage van ongeveer 25%, wat bijzonder hoog is.  

 

Overzicht bezochte panden Lomstraat 

Volledig ME’s Restant ME Kelder ME’s XVIII Geheel modern 

8 3 4 2 2 

 

De uitkomst van de inventarisatie bevestigt grotendeels de verwachting die er op grond van bestudering van het exterieur 

van de panden was ontstaan. De vlugge inventarisatiemethode, op basis waarvan de voorselectie van de panden is 

gemaakt, blijkt effectief te zijn en tijd te sparen doordat niet alle panden in een straat bezocht hoeven te worden om de 

historische waarde van de bouwblokstructuur aan te geven. De selectie is ruim genoeg gehouden om ook panden met 

alleen middeleeuwse kelderresten of bijzondere panden uit de periode tussen 1600 en 1800 te identificeren. 

 

Huistypen 

In de Lomstraat komt een drietal huistypen voor. Het eerste type is het grote, diepe huis, drie tot vier traveeën breed, 

soms voorzien van een steeg naar het achterterrein. Voor de doorbraak van de Jorisstraat zijn enkele van dit type grote 

huizen gesloopt. Voorbeelden zijn Lomstraat 11, 12, 44, 19 en 25.  

Het tweede huistype zijn de smallere, diepe panden, van twee traveeën of drie smalle traveeën breed. Voorbeelden 

hiervan zijn Lomstraat 5, 46 en 27.  

Het derde huistype is dat van het dubbelhuis. Het enige nog complete dubbelhuis in de Lomstraat is Lomstraat 4-6, dat 

maar liefst 5 vensterassen breed is. Lomstraat 18 is de enige overgebleven helft van een dubbelhuis, waarvan de andere 

helft (nr.16) afgebroken is. De kelder van Lomstraat 48 geeft aanwijzingen dat dit pand ooit een dubbelhuis vormde met 

nr.46, maar dat boven het maaiveld de panden apart herbouwd zijn.  

Een vierde huistype, dat volledig op zichzelf staat, is het pand Lomstraat 36, dat een diep pand is met een hoge, 

Maaslandse kap. Dit pand is eind achttiende eeuw gebouwd (ongetwijfeld ter plekke van een ouder middeleeuws pand), 

naar Maastrichtse mode uit die tijd. De toenmalige bewoner was afkomstig uit de architectenfamilie Soiron en 

introduceerde dit voor Venlo vreemde bouwtype. 

 

Constructie 

Alle laatmiddeleeuwse huizen zijn van oorsprong onderkelderd. In de Lomstraat zien we vrijwel uitsluitend kelders met 

een tongewelf, haaks op de voorgevel, met wanden van mergelsteen en een gewelf in baksteen. In sommige gevallen is de 

kelder nog in gebruik, zoals bij Lomstraat 5, waar de kelder als opslagruimte voor het café wordt benut en bij Lomstraat 

40-42 waar de kelders van de achterbouwen verbouwd zijn tot paskamers voor de kledingwinkel.  

Ook als het huis in een later stadium geheel opnieuw opgetrokken is boven het maaiveld, is de middeleeuwse kelder vaak 

gehandhaafd. Voorbeelden hiervan zijn Lomstraat 1 (Bervoet) en Lomstraat 46.  Met name in de laatste decennia zijn bij 

veel winkelpanden de gewelven van de kelders afgebroken en de kelderruimtes dichtgestort met zand. Mogelijk houdt dit 

verband met het gelijktrekken van het straatniveau en het niveau van de winkelvloer. Een opstap naar de winkel is niet 

gewenst en daarom worden keldergewelven die boven dit niveau uitsteken, afgebroken. De historische ‘onderwereld’ van 

Venlo erodeert daardoor in hoog tempo. 
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De topgevels van Lomstraat 14 (XX), Lomstraat 12 (XVI) 
en Lomstraat 10 (XIX) 
 

 
De fraaie trap van Lomstraat 36 (XVIIIB) 

 
Het stucplafond boven de begane grond van Lomstraat 11, detail rozet met engelenhoofdjes (XIXB) 
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Boven de kelder en de begane grond hebben de meeste panden en een tweetal (opslag-)verdiepingen. In een enkel geval 

is er een apart achterhuis, zoals bijvoorbeeld bij Lomstraat 27. De middeleeuwse balklagen zijn in de meeste gevallen 

samengesteld, bestaand uit moer- en kinderbinten, voorzien van sleutelstukken. De sleutelstukken zijn vaak in een later 

stadium afgekapt, om bijvoorbeeld stucplafonds aan te kunnen brengen. Waar ze nog aanwezig zijn, is de status van de 

verdieping afleesbaar aan hun vormgeving. Woonverdiepingen hadden fraai afgewerkte sleutelstukken, met 

enkelvoudige of meervoudige peerkralen, terwijl opslagverdiepingen voorzien waren van eenvoudige sleutelstukken of 

grof afgewerkte sloffen. 

 

De kapconstructies van de onderzochte panden in de Lomstraat dateren allen van omstreeks 1500. Het betreffen eiken 

sporenkappen met krommerspanten. In totaal zijn er negen van dit soort constructies aangetroffen, soms in slecht 

toegankelijke en onderkomen staat (bijv. Lomstraat 30-32). In vergelijking met het landelijke gemiddelde is het 

percentage kappen met deze constructie in de Lomstraat (en in Venlo in het algemeen) erg hoog.  

De kappen hebben strijkspanten aan de voor- en achterzijde van het pand, hetgeen erop wijst dat de panden omstreeks 

1500 al stenen topgevels aan de voor- en achterzijde hadden. De hoofdvorm van de huizen en de kappen is sinds de 

zestiende eeuw nauwelijks gewijzigd. De panden waren naar verhouding vrij hoog en hadden veel opslagruimte. In de 

eeuwen na de zestiende eeuw was er geen behoefte om de panden te verhogen en de opslagcapaciteit te verruimen, 

omdat de politieke en economische situatie van Venlo verslechterde. De middeleeuwse panden met topgevels werden 

daarom gehandhaafd tot aan het begin van de negentiende eeuw. Op dat moment kwamen de strakke lijstgevels in de 

mode en werden de middeleeuwse geveltoppen afgebroken en de gevels strak afgepleisterd. De daken werden aan de 

voor- en vaak ook aan de achterzijde voorzien van een wolfeind. Deze modernisering van het straatbeeld is mogelijk te 

koppelen aan de economische opleving in de stad tijdens de Belgische periode tussen 1830 en 1839. Ondanks de 

aanpassingen aan de geveltoppen en voorgevels bleven de middeleeuwse huis- en kapconstructies grotendeels in tact.  

Een tweede opleving in de tweede helft van de negentiende eeuw zorgde voor een meer radicale vernieuwing van 

voorgevels. Hierbij werden voorgevels geheel nieuw opgetrokken (Lomstraat 11) of het gehele pand opnieuw gebouwd 

(Lomstraat 10).  

 

De huizen in Venlo vóór 1500 waren vermoedelijk voornamelijk in vakwerk opgebouwd. In de loop van de vijftiende 

eeuw vond er echter een grote versteningsgolf plaats, waardoor er voor zover bekend geen vakwerkconstructies meer 

bewaard zijn gebleven. Wel zijn in sommige gevallen eiken balken uit vakwerkconstructies hergebruikt bij de constructie 

van nieuwe daken, zoals bij Lomstraat 12. Hier is een muurstijl uit een vakwerkconstructie doormidden gezaagd en 

gebruikt als twee gordingen. De muurstijl heeft pengaten op verschillende hoogtes, waaruit valt op te maken dat de stijl 

over meerdere verdiepingen liep, een zogenaamde etagebouw. Dit is een ander type vakwerkconstructie dan bijvoorbeeld 

in Maastricht gebruikelijk is, waar alle verdiepingen aparte muurstijlen hebben. 

 

Interieurs 

Bij de meeste panden dateert de indeling van het interieur uit de negentiende eeuw, toen er een interne verbouwingsgolf 

heeft plaats gevonden. Opslagverdiepingen werden voor wonen ingericht. In deze eeuw werd voor het eerst op grote 

schaal behang toegepast en in een enkel pand is de opeenvolging van verschillende wandafwerkingen en behangstijlen 

vanaf de negentiende eeuw tot halverwege de twintigste eeuw nog op de wanden aanwezig (Lomstraat 12). Veel van de 

oude interieurs zijn echter in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw gesloopt en gemoderniseerd. Met het 

toenemen van de winkelfuncties in de panden keerde vaak de middeleeuwse situatie van opslag op de verdiepingen 

terug, waarbij het wooninterieur sneuvelde. In de laatste twee decennia volgde leegstand voor de verdiepingen omdat de 

logistiek van winkelvoorraden veranderde. Als gevolg van deze ontwikkelingen zijn er weinig waardevolle interieurs in de 

Lomstraat overgebleven. De meest noemenswaardige is die van Lomstraat 36, een laatachttiende-eeuws interieur, dat 

bewaard is gebleven omdat de bovenverdiepingen bewoond worden. In dit pand is op de eerste verdieping ook een fraaie, 

rijkgedecoreerde schouwboezem uit die periode aanwezig. Ook Lomstraat 11 heeft nog bijzondere afwerkingen 

(stucplafond boven de begane grond), evenals Lomstraat 12 (hoewel zwaar beschadigd). In enkele panden zijn oude 

trappen aangetroffen, de meeste negentiende-eeuws, maar bijvoorbeeld in de kapconstructie van Lomstraat 11 is nog de 

spil verwerkt van een zestiende- of zeventiende-eeuwse trap. Lomstraat 12 beschikt nog over drie eiken steektrappen. 

Een zeer fraaie, achttiende-eeuwse trap is nog aanwezig in Lomstraat 36.  
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Zicht op de Lomstraat en de Brouwersplaats, vanaf de St.Martinuskerk 

 

 

 

 
 

De achtergevels van Lomstraat 13 tot Lomstraat 7 vanaf de Kwietheuvel 
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Ontwikkelingsperspectief 

De Lomstraat vormt als ‘archief van steen en hout’ een belangrijke bron voor de geschiedenis van Venlo. Met de 

vastgestelde hoeveelheid middeleeuwse bouwmassa beschikt Venlo in de Lomstraat over een belangrijk bouwkundig 

archief, waarvan de constructies zodanig zijn dat de duurzaamheid onverminderd hoog is, mits noodzakelijk herstel in 

combinatie met goed onderhoud plaatsvindt. De leegstaande bovenverdiepingen van de panden hebben een potentie 

voor nieuwe woningen, opslag of andere kleinschalige functies. 

Veel van de historische structuren zijn voor de toekomst te behouden als hiermee bijvoorbeeld in het kader van het 

Wonen boven Winkelproject rekening gehouden wordt. Te realiseren woonappartementen kunnen door de historische 

bouwmassa een bijzondere kwaliteit krijgen. Dit is in andere steden een economische factor gebleken. De Lomstraat is 

mede een geschikte straat voor bewoning, omdat er weinig horeca aanwezig is. Daarnaast zijn er voor beide 

straatwanden ontsluitingsmogelijkheden vanaf de achterzijde (resp. via de Brouwersplaats en de Kwietheuvel). De 

stedenbouwkundige aantrekkelijkheid van deze achterterreinen kan vergroot worden door het aanzicht van de 

middeleeuwse topgevels te benutten, waardoor de herkenbaarheid en de aantrekkelijkheid van Venlo als middeleeuwse 

stad sterk verbeterd wordt. Een goede voorlichting naar de eigenaren, samen met een deskundige begeleiding van de 

architect, kan tot een voor eigenaren, architecten en kopers of huurders bevredigend resultaat leiden. Mogelijk dat er 

speciaal voor het weer helemaal in orde brengen van de bijzondere eiken kappen een projectregeling opgezet kan 

worden.  
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Overzicht Lomstraatinventarisatie 

 

 

Huisnr. Volledig 

middeleeuws* 

Restant 

middeleeuws 

kelder 

middeleeuws 

Overig Opmerkingen 

4-6 X    Dubbelpand, gave kapconstructie 

12 X    Kelder dichtgestort 

18  X   Helft dubbelpand, kap vervangen 

20  X   Kap vernieuwd  

30-32  X   Kap nr.32 zwaar beschadigd 

34   X  Herbouw XXa 

36    XVIII Waardevol interieur 

40-42    XVII-XVIII Kelders achterbouw 

44 X    Kelder dichtgestort 

46   X  Ooit dubbelpand met nr.48? 

48   X  Slechts kelderwanden 

52    XIX Herbouwd XIX 

5 X    Gave kapconstructie en kelder 

11 X    Gewijzigd XIXB, fraai interieur 

13    XVIII  

19 X    Kelder dichtgestort, gave kap 

27 X    Voor- en achterhuis 

29    Ca.1950 Herbouwd na WOII 

35 X    Overkapte steeg aan zuidzijde 

      

Overig 

2   X  Niet bezocht tijdens inventarisatie 

13    X Achttiende-eeuws, gevel ca.1920 

15 X    Niet toegankelijk 

 

*  inclusief middeleeuwse kapconstructie 
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    Kadastrale kaart anno 2006 met de resultaten van de Lomstraatinventarisatie 

 

 

=  volledig middeleeuws pand 

 

=  restant middeleeuws pand 

 

=  middeleeuwse kelder 

 

=  zeventiende- of achttiende-eeuws 

 

=  achttiende-eeuws 

 

=  modern 
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Bronnen 
 

Gemeentearchief Venlo, fotocollectie 

Historische foto’s Lomstraat: neg. nrs: 581, 1267, 1285, 1288,  

3415, 11325, 3591, 3592, 16965, 16966, 15868, 15874 

 

Bouwarchief Gemeente Venlo 

Bouwdossiers Lomstraat 

 

www.dewoonomgeving.nl 

kadastrale minuutkaart 1842 


