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21 kadastrale minuutkaart met in rood het perceel van Vleesstraat 7 en 9

22 de voorgevel van Vleesstraat 7-9 vóór restauratie

21

23 de voorgevel na restauratie

Vleesstraat 7-9 Venlo
Objectgegevens
Naam:
Adres:
Kadastrale aanduiding:
Datering:
Oorspronkelijke functie:
Huidige functie:
Datum opname:

‘Huis Ottenheym’
Vleesstraat 7-9, 5911 JC Venlo
Sectie I nr. 3661 (nr.7) en I nr. 3042 (nr.9)
1442-1446 AD (achterhuis)
handelshuis
wonen / winkels
11-7-2006 en 19-7-2007

Algemeen
Huis Ottenheym is gelegen aan de oostzijde van de Vleesstraat, in het bouwblok tussen de Gasthuisstraat en
de Klaasstraat. Het pand is een voornaam, laatmiddeleeuws dubbelpand, voorzien van voor- en achterhuis.
Het linker deel en het achterhuis hebben huisnummer 7, het rechter deel van het pand heeft huisnummer 9.
Het gebouw is één van de laatste panden in Venlo dat zijn oorspronkelijke laatmiddeleeuwse vóór- en
achtergevel heeft behouden, zij het in gerestaureerde vorm. In 1961 werd het pand gerestaureerd in opdracht
van de familie Ottenheym, wiens naam het pand nu draagt. Het restauratieplan werd gemaakt door architect
L.Sorée. Bij de voorgevel werden de pinakels gecompleteerd en de geveltop aangevuld. Een eerder
restauratievoorstel, waarbij de pinakels boven de gevel uitstaken, werd afgekeurd, hoewel dit historisch
gezien vermoedelijk juister was. De geveltop van de achtergevel kreeg bij de restauratie een geveltop met
invlechtingen, afgewisseld met geveltrappen, die eerder aan een Noord-Hollands huis anno 1600 doen
denken dan aan een traditionele Venlose gevel.
Geschiedenis
Kadastrale minuutkaart 1842: Op de eerste kadastrale minuutkaart uit 1842 hebben de percelen van
Vleesstraat 7 en 9 een onregelmatige vorm. Het perceel van nr. 7 is smal en diep en heeft uitbreidingen aan
de noordoostzijde, het perceel van nr. 9 is even diep maar iets breder en heeft een L-vorm naar de
zuidoostzijde. Het pand is gelegen aan de westzijde, aan de Vleesstraat, en heeft aan de achterzijde twee
smalle aanbouwen. Op het achterterrein van Vleesstraat 7 zijn twee kleine achterbouwen. Hoewel Vleesstraat
7-9 in twee eigendommen was opgesplitst, ging het in feite om één gebouw, zoals in de huidige situatie. De
perceelsgrens in het pand, zoals die op de kadastrale minuutkaart is aangegeven, komt overeen met de
interne tussenmuur, zoals die op de begane grond van het voor- en achterhuis nog aanwezig is.
Historische foto’s: Een foto uit de vroege twintigste eeuw (ca.1910) is de gevel van huis Ottenheym te zien als
een geheel gepleisterde gevel. Deze pleisterlaag zal in de loop van de volgende decennia langzaam
verdwijnen. Op een foto uit 1941 (zie linker pagina) is de voorgevel van huis Ottenheym te zien vóór
restauratie. Het oude pleisterwerk is slechts op de verdieping van nr.7 nog zichtbaar, van de rest van de gevel
is het achterliggende metselwerk in het zicht. De gevel verkeert in slechte staat en de middeleeuwse
geveltrappen zijn afgebroken, zodat er een topgevel was ontstaan. Op de begane grond waren twee
vroegtwintigste-eeuwse winkelpuien, op de eerste en tweede verdieping steeds vier vensteropeningen met
houten T-ramen en in de geveltop vier rechthoekige venstertjes met luiken. De middeleeuwse gevelindeling
is met enig speurwerk te achterhalen uit de vele bouwsporen die de gevel vertoonde. Boven de
vensteropeningen zijn de ontlastingbogen van middeleeuwse kruisvensters zichtbaar. Op de tweede
verdieping zijn hoge spaarbogen zichtbaar, waarin de kruisvensters waren aangebracht. Ook zijn nog vaag de
sporen zichtbaar van vijf licht uitstekende gevelcolonnetten in de geveltop. In de middelste twee gevelassen
van de geveltop zijn dichtgezette vensteropeningen zichtbaar, met daarboven twee kleine vensteropeningen.
Links en rechts van de grote vensteropeningen zijn ronde blindnissen of oculi zichtbaar. Deze oude
gevelindeling is hersteld bij de restauratie van 1961.
Beschrijving exterieur
Hoofdopzet: Vleesstraat 7-9 is een diep pand, op rechthoekig grondplan, bestaand uit een voor- en een
achterhuis, voorzien van zadeldaken die op elkaar aansluiten. Het voorhuis is voorzien van een dubbele
kelder en daarboven drie bouwlagen hoog en voorzien van een zolder. Op de begane grond en eerste
verdieping is het pand in twee helften (wooneenheden) gesplitst (nr. 7 en 9), de tweede verdieping en zolder
behoren in hun geheel tot het rechter deel van het pand (nr.9). De begane grond en eerste verdieping zijn
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24 de achtergevel van Vleesstraat 7-9

25 de zuidelijke zijgevel

26 de noordelijke zijgevel van Vleesstraat 7-9, links het achterhuis, rechts het voorhuis
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relatief laag, waarschijnlijk gebruikt als winkel en opslagruimte, de tweede verdieping is aanzienlijk hoger en
doet meer denken aan een representatieve bouwlaag (zaal?). Deze ruimte lijkt ook oorspronkelijk ongedeeld
te zijn. Het achterhuis is eveneens drie bouwlagen hoog en is dubbel onderkelderd. Het behoort gedeeltelijk
tot nr. 7 (één kelder en de eerste verdieping tot zolder) en gedeeltelijk tot nr.9 (één kelder en de begane
grond). De hoge begane grond en eerste verdieping wijzen op een woonfunctie in dit bouwdeel.
Voorgevel: De voorgevel is een gerestaureerde laatmiddeleeuwse getrapte gevel met pinakels. In plaats van
de karakteristieke Gelderse vorm, heeft het pand door de restauratie een tamelijk plompe beëindiging
gekregen. Op de begane grond zijn twee moderne winkelpuien, gescheiden door met hardsteen beklede
muurdammen. Op de eerste verdieping zijn vier gereconstrueerde hardstenen vensters. De twee buitenste
zijn voorzien van hardstenen raamkruizen, de binnenste twee hebben alleen een hardstenen middenstijl. In
de omlijstingen is glas-in-lood gevat. Onder de ramen is decoratief metselwerk aangebracht, in een
hardstenen omlijsting. Op de eerste verdieping zijn vier spaarbogen met daarin vier gereconstrueerde
hardstenen kruisvensters met glas-in-lood. Onder de vensters en boven de spaarbogen zijn gemetselde
waterlijsten. De gereconstrueerde topgevel heeft hoekpinakels en drie gemetselde colonnetten, die eindigen
in de trappen van de geveltop, maar oorspronkelijk er bovenuit zullen hebben gestoken. In het midden zijn
twee gereconstrueerde hardstenen kruisvensters met beneden houten luiken en boven glas-in-lood. Boven de
vensters zijn twee kleine, dichtgezette venstertjes met een segmentboogvormige ontlastingsboog. Links en
rechts van de kruisvensters zijn ronde blindnissen.
Achtergevel: De achtergevel van Vleesstraat 7-9 is sinds de restauratie een tuitgevel met trappen. Op de
begane grond zijn aan twee zijden aanbouwen en in het midden een hoge borstwering met daarboven twee
(jongere) vensteropeningen met moderne kozijnen. Boven de ontlastingbogen van deze vensters zijn oudere
ontlastingbogen zichtbaar. Vanaf de eerste verdieping loopt in het midden van de gevel een uitgemetseld,
breed rookkanaal tot in de geveltop door. Links en rechts van het rookkanaal zijn op de eerste verdieping een
gemetseld kruisvenster met glas-in-lood en een gemetseld tweelicht. Het linker tweelicht is dichtgemetseld,
het rechter is voorzien van glas-in-lood. Op de tweede verdieping zijn eveneens twee bakstenen
kruisvensters, maar alleen de rechter gevelhelft heeft ook een tweelicht. Onderin de geveltop is aan
weerszijde van het rookkanaal een tweelicht met beneden een houten luik en boven glas-in-lood. De
bovenlichten zijn toevoegingen van de restauratie, oorspronkelijk zullen dit enkelvoudige gevelopeningen
met luiken zijn geweest. Aan weerszijden van het rookkanaal, ter hoogte van de zoldervensters, zijn
vogelgaten aangebracht. Deze gaten zijn nog origineel uit de bouwperiode. Er zijn vierkante openingen in het
metselwerk, tussen de bakstenen, maar ook ronde openingen met ceramische randen (zes stuks). In het
laatste geval gaat het om ingemetselde steengoedkruiken (Langerwehe), die met de voet (4) of met de hals
(2) in de gevel uitkomen. De bodems van de kannen zijn voorzichtig ingeslagen tot aan de voet, zodat er een
opening ontstond. Op deze manier ontstonden er broedholtes voor spreeuwen, die in tijden van
vleesschaarste (zoals het vroege voorjaar) als aanvulling van de maaltijd konden dienen. Tijdens de laatste
restauratie in de jaren zestig van de twintigste eeuw zijn er ijzeren staafjes onder de openingen aangebracht,
waar de vogels op kunnen landen. Van consumptie is echter al lang geen sprake meer.
Zijgevels: De zijgevels van Vleesstraat 7-9 worden deels aan het oog onttrokken door belendingen en
aanbouwen aan de noord- en zuidzijde. De zijgevel van Vleesstraat 7 (noordgevel) had op het eerste
verdiepingniveau aan de achterzijde van het voorhuis twee zestiende- of zeventiende-eeuwse vensters,
waarvan de segmentboogvormige ontlastingsbogen nog aanwezig zijn. Om het linker venster te realiseren is
een uitwendig rookkanaal bij de aansluiting op de achtergevel gesloopt. Hiervan resteren nog twee staande
tanden in het metselwerk. De gevel was op de tweede verdieping blind. De zuidelijke zijgevel van het
voorhuis is niet zichtbaar.
De noordelijke en zuidelijke zijgevels van het achterhuis waren oorspronkelijk blind, nu zijn er enkele
vensteropeningen aangebracht. In de noordelijke zijgevel zit op het eerste verdiepingsniveau, bij de
aansluiting met het voorhuis, een smal venster met een ontlastingsboog, mogelijk een reconstructie van een
aangetroffen ouder venster. De overige vensteropeningen in de gevel zijn bij de restauratie aangebracht. Het
metselwerk van de zijgevels van het achterhuis bestaat voornamelijk uit koppen.

24

27 de kelder onder nr.7 richting de voorgevel

28 een kaarsnis in de voorkelder van nr.9, steekt nog
net boven de verhoogde vloer uit

29 de voorkelder van nr.9 richting de voorgevel met links de oorspronkelijke toegang

25

Beschrijving interieur
Kelders: Zowel het voorhuis als het achterhuis is dubbel onderkelderd. De voorkelder van de linker helft van
het pand (nr.7) is even diep als het voorhuis en heeft een bakstenen tongewelf, haaks op de weg. De wanden
zijn grotendeels afgewerkt en betegeld. In de noordelijke zijmuur is bij de aansluiting met de voorgevel een
verdikking in de muur, die 2 meter lang is. De achterkelder heeft eveneens een tongewelf haaks op de straat.
Ook de rechter helft van het pand (nr.9) heeft een voor- en een achterkelder. Beide kelders zijn opgetrokken
in baksteen en hebben een tongewelf haaks op de straat. In de voorgevel van de voorkelder zit aan de
zuidzijde de dichtgezette, oorspronkelijke toegang, met ten noorden daarvan een dichtgezet kelderlicht. De
voorste 280 cm van het gewelf is later vervangen. Dit sluit aan op afgeschuind bakstenen metselwerk van het
tongewelf erachter. De benedenzone van de zijmuren loopt wel door vanaf de voorgevel tot 465 cm
daarachter. In de noordelijke zijwand is op 190 cm van de voorgevel een schouwtje in de muur, waarvan de
muurnis is opgevuld met blokken natuursteen, restanten van vensterstijlen. In de zuidelijke zijmuur zijn
twee kaarsnissen aangebracht, die momenteel amper boven het vloerniveau uitsteken. Dit wijst erop dat de
keldervloer op een bepaald moment is opgehoogd. In de achtergevel van de kelder is een derde kaarsnis, die
wel op een hoger niveau in de muur is geplaatst. De ophoging van de keldervloer en de achtergevel lijken
daarom gelijktijdig te zijn. De achtergevel bestaat uit onregelmatig metselwerk. Halverwege de kelder, tegen
de noordelijke muur, is een dichtgemetselde, secundaire keldertrap (XIX) naar de begane grond, voorzien
van gemetselde treden waarop oorspronkelijk houten treden lagen. Het achterste deel van het gewelf van de
voorkelder vertoont afdrukken van een houten steunconstructie, die de gewelfboog tijdens het opmetselen
steunde. De achterkelder heeft bij de doorgang naar de voorkelder, tegen de noordelijke zijmuur, een
verdikking van onregelmatig, afgebrokkeld metselwerk in donkeroranje baksteen. Halverwege de kelder is in
de zuidelijke zijmuur de aftekening van een afgebroken dwarsmuur zichtbaar. Links hiervan zijn twee
gekoppelde kaarsnissen met een trapvormige bovenzijde. In het midden van de achtergevel is een
secundaire, gemetselde trap naar het achterterrein. Links hiervan is een oudere, dichtgezette muurnis met
een segmentboogvormige ontlastingsboog. In de aansluitende noordelijke muur is eveneens een muurnis,
ditmaal secundair aangebracht.
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30 de achtergevel van de voorkelder met links de doorgang naar de achterkelder en rechts een kaarsnis

31 dichtgezet schouwtje in de voorkelder
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32 de achterkelder richting achtergevel

Begane grond: De begane grond van beide helften van het pand is in gebruik als winkelruimte en voorzien
van moderne afwerkingslagen. Beide helften worden gescheiden door een langsmuur van voor- tot
achtergevel van de voorbouw. De balklaag van de begane grond is mogelijk nog in tact.
Eerste verdieping: De eerste verdieping van het voorhuis is eveneens opgedeeld in twee helften, gescheiden
door een middenmuur. Beide helften zijn ingericht als woonruimte. De middeleeuwse balklaag is nog in tact.
De balken zijn omstuct en voorzien van sleutelstukken of sloffen.
Tweede verdieping:
De indeling van de tweede verdieping van het voorhuis is van recente datum, de gehele verdieping van het
voorhuis behoort bij nr.9. De scheidingsmuur van het voorhuis ontbreekt en vermoedelijk nooit aanwezig
geweest. De vier eiken moerbalken van de balklaag zijn in het zicht, ze hebben sleutelstukken met een
drievoudig rondstaafprofiel.
De balklaag van het achterhuis bestaat op de tweede verdieping uit twee eiken strijkbalken en één eiken
moerbalk, de laatste gedragen door muurstijlen met korbelen en sleutelstukken. De sleutelstukken aan
weerszijden hebben een peerkraalmotief. De veldatum van het hout van de balklaag is dendrochronologisch
gedateerd in de periode 1442 – 1446 AD. 3
Kapconstructies: De kapruimte van het voorhuis is één open ruimte. De laatmiddeleeuwse sporenkap met
jukken is nog grotendeels bewaard gebleven. Deze bestaat uit vier eiken tussenbalkjukken, waarvan het
onderste deel van de spantbenen bij de restauratie vervangen zijn. De spantbenen zijn voorzien van kapellen.
De balken zijn gemerkt met getrokken telmerken (/ tot en met ////, van achter naar voorgevel). De originele
eiken flieringen en windschoren zijn nog aanwezig, de sporenparen en de haanhouten zijn bij de restauratie
vervangen. Het linker deel van de achtergevel verspringt naar achteren. De kapconstructie van het
achterhuis is geheel vernieuwd bij de restauratie.
Bouwfasering
Late middeleeuwen:

Het pand Vleesstraat 7-9 bestond in zijn huidige opzet van voor- en achterhuis
reeds omstreeks het midden van de vijftiende eeuw. Het achterhuis is gedateerd
tussen 1442 en 1446, het voorhuis is waarschijnlijk later vernieuwd, gezien het
‘jongere’ type sleutelstuk en de typisch zestiende-eeuwse tussenbalkjukken in de
kap. In de kelder van nr.9 zijn nog sporen aanwezig van een oudere voorganger van
het voorhuis. De verdeling in twee helften lijkt vanaf het begin af aan slechts
betrekking te hebben op de kelder, begane grond en eerste verdieping van het
voorhuis. Het achterhuis lijkt van oorsprong ongedeeld te zijn geweest, de
bestaande verdeling is later tot stand gekomen.

1961:

In 1961 werd het pand gerestaureerd, waarbij de laatmiddeleeuwse voor- en
achtergevel hersteld werden en de kapconstructie van het achterhuis vervangen
werd en die van het voorhuis gerenoveerd.

Bouwdossiers:

6282, 6283

3

Dendro-monsters genomen door prof.dr. D.J. de Vries (RACM), analyse door RING Amersfoort in de zomer van 2006.
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33 laatmiddeleeuws sleutelstuk met peerkraalprofiel in achterhuis van nr.7

34 sleutelstuk met drievoudig rondstaafprofiel op de tweede verdieping van nr.9
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35 de kapconstructie van Vleesstraat 7-9, richting de achtergevel van het voorhuis

36 de daksporen en haanhouten in de kapconstructie

37 de spantbenen van de jukken, met herstelde voet
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38 Opmetingstekeningen voor- en achtergevel Huis Ottenheijm, vóór de restauratie (bouwarchief gemeente Venlo)
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39 Restauratievoorstel voorgevel Huis Ottenheijm, door J. Kayser (niet uitgevoerd)

32

40 Schets van de noordelijke zijgevel van Vleesstraat 7-9 met bouwsporen
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Schets van de zuidelijke zijgevel van Vleesstraat 9 (achterhuis), met bouwsporen

42 De achtergevel van Vleesstrat 7-9 ter hoogte van de zolder met originele vogelgaten (spreeuwenpotten)

43 en 44 voorbeeld van een z.g. Langerwehe-kruik, hier ingebouwd voor de vestiging van spreeuwennesten
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45 Vleesstraat 7-9, dwarsdoorsnede van het voorhuis richting het oosten
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46 Kelderplattegrond van Vleesstraat 7-9
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47 Vleesstraat 7-9, plattegrond van de tweede verdieping
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48 Vleesstraat 7-9, plattegrond van de kapverdieping

38

