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inleiding 
Van de Venlose binnenstad bestond in de late twintigste eeuw het idee dat er nog maar weinig van de 
middeleeuwse kern overgebleven was. Met name de reeks traumatische oorlogsbombardementen en de wijze 
waarop deze later in het nieuws gebracht waren, hadden het beeld gevormd dat de binnenstad grotendeels 
herbouwd was na de Tweede Wereldoorlog. Toch bleek bij een snelle inventarisatie van de binnenstad in 
2004 dat er nog zeker een zestigtal panden waren, waarvan met grote zekerheid vermoed kon worden dat 
deze nog een laatmiddeleeuwse kern hadden. Vanaf 2005 heeft Buro4 in samenwerking met Bart Klück in 
opdracht van de gemeente Venlo een groot deel van deze panden bouwhistorisch onderzocht, te beginnen bij 
de Lomstraat. Een vervolgonderzoek besloeg de Vleesstraat, één van de belangrijkste verkeersaders van de 
middeleeuwse stad Venlo.  
 
Tijdens het onderzoek werden een aantal geselecteerde panden bezocht, gedocumenteerd en gefotografeerd. 
Ook werden de bouwdossiers van de panden evenals historische foto’s bekeken, om de ontwikkeling van de 
panden in de twintigste eeuw in kaart te brengen.  
 
De rapportage is opgebouwd uit een korte schets van de historisch ruimtelijke ontwikkeling van de straat, 
een overzicht van historische foto’s en de beschrijvingen van de panden. Tenslotte volgt er een synthese van 
de aangetroffen bouwhistorische karakteristieken. 
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1  ontwikkeling van de hoofdstraten in het historische centrum van Venlo, bij de pijl de Vleesstraat  

 

 
2  kadastrale minuutkaart van Venlo met in blauw het tracé van de Vleesstraat (met de Markt  links 
     en de Roermondse poort rechts) en in rood de omringende bouwblokken (bewerking Buro4) 

= landwegen vóór 1200 

 

= straten 13e eeuw 

 

= straten 14e eeuw 

 

= straten 14e – 15e eeuw 



 6 

De Vleesstraat in historisch perspectief 
 
Ontwikkeling tot de late middeleeuwen 
De Vleesstraat is één van de oudste straten in de historische stadskern van Venlo. De straat loopt min of 
meer parallel aan de Maas en heeft een licht kronkelend verloop tot aan het Marktplein, vanwaar de noord-
zuidas zich voortzet in de Lomstraat en via de (verdwenen) Gelderse poort de stad weer verlaat. Deze noord-
zuidverbinding gaat vermoedelijk terug tot ver vóór de stadswording van Venlo in 1343. De Lom- en 
Vleesstraat zijn gelegen op een verhoging in het landschap, die aan de westzijde afloopt naar de bedding van 
de Maas. Vanwege deze hoogte en evenwijdigheid met de rivier (Maasterras) was dit een geschikte plek voor 
een landweg. Deze heeft vermoedelijk al vóór 1200 bestaan.1 De vroegste handelsnederzetting ontstond 
parallel aan de Maas, in de lijn Jodenstraat – Oude Markt – en Maasschriksel, maar vanaf ca. 1300 werd de 
nederzetting met een tweede, parallelle strook uitgebreid. Dit was het gebied aan weerszijden van de oude 
landweg, de huidige Vleesstraat – Lomstraat, tussen de Roermondse en de Gelderse Poort. De nu nog deels 
bestaande percelering met diepe percelen haaks op de weg kwam tot stand in deze periode. De eerste 
bebouwing zal voornamelijk uit vakwerkhuizen bestaan hebben, mogelijk al met mergelstenen kelders en 
sokkels. De oudste vermelding van de straat in archiefbronnen stamt uit 1383.2 Dit is tevens de periode 
waarin de St. Nicolaaskerk door het schippersgilde werd opgericht (achter de reeds bestaande percelering 
van de Vleesstraat). Oorspronkelijk eindigde de Vleesstraat aan de zuidzijde bij de Grote Beekstraat, via 
welke straat de middeleeuwse Tegelpoort (iets westelijker) bereikt werd. Deze poort werd omstreeks 1725 
gesloopt en er werd meer oostelijk een nieuwe poort gebouwd, de z.g. Roermondse poort, die in het 
verlengde van de Vleesstraat werd geplaatst. 
 
De kadastrale minuutkaart 1842 
Op de kadastrale minuutkaart uit 1842 is te zien dat de stad Venlo op dat moment nog grotendeels de 
middeleeuwse percelering behouden heeft. Opvallend zijn de bredere en ruimere percelen in het midden van 
de Vleesstraat, in de bouwblokken tussen de Houtstraat en Heilige Geeststraat (westzijde) en de Klaasstraat 
en de Kleine Beekstraat (oostzijde). Daar stonden in 1842 een aantal zeer grote, luxueuze woonhuizen met 
diepe erven (koetshuizen, stallingen etc), die meestal bewoond werden door renteniers. In dit zeer bochtige 
deel van de Vleesstraat, is deze opvallend breed, terwijl de straat aan weerszijden van het kruispunt met de 
Hoogstraat en bij de aansluiting met de Markt versmalt. Mogelijk had het brede gedeelte in een vroege 
periode ook een soort marktfunctie. 
 
Een ander opvallend verschijnsel zijn de schuin uitwaaierende, smallere percelen in het bouwblok tussen de 
Gasthuisstraat en de Klaasstraat (oostzijde).  Het is niet duidelijk waar deze afbuiging mee samenhangt. Het 
is mogelijk dat dit voortkomt uit een oudere verkaveling, van vóór 1300, waarvan een aantal (ten minste 
twee) grote (agrarische) percelen aan de oostkant van de Vleesstraat onafhankelijk van elkaar werden 
ontwikkeld in kleinere percelen. De ontmoeting van beide verkavelingsystemen kan geresulteerd hebben in 
de wigvormige percelen van nr. 11 en 13. 
 
In 1842 is in de gevelwand van de Vleesstraat aan de oostelijke zijde één onbebouwd perceel, net naast het 
hoekpand Vleesstraat – Klaasstraat. Op deze plek was een doorgang naar de op het achter terrein gelegen 
Klaaskerk. Tot halverwege de twintigste eeuw was dit perceel afgeschermd door een achttiende-eeuwse, 
hardstenen toegangspoort (Anno 1777, zie foto E), die daarna bij de St. Martinuskerk herplaatst werd. 
 
Hoewel het hoekpand Gasthuisstraat-Vleesstraat op basis van de kadastrale minuutkaart bij de Vleesstraat lijkt te 
horen, heeft het pand een duidelijke voorgevel aan de Gasthuisstraat. De zijgevel is eveneens beeldbepalend voor 
het begin van de oostelijke gevelwand van de Vleesstraat. 

                                                 
1 Dukers, Hermans, Van ’t Hof, Klück, “Geschiedenis van het Q4-gebied”, in: Venlose Katernen 3, juni 2005, p. 4-6 
2 Uyttenbroeck, Venlo omstreeks 1900; de straten en bewoners, Venlo 1914, herdruk 1977 
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Foto A  de Vleesstraat richting het noorden omstreeks 1910 
 
 
 
 
 

Foto B  De Vleesstraat richting het noorden ca.1900 Foto C  De Vleesstraat richting het zuiden ca. 1915 

 

18-20 

13 - 15 

19  21   23 
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Historische foto’s 
Historische foto’s uit de vroege twintigste eeuw geven een goed beeld van de Vleesstraat vóór de Tweede 
Wereldoorlog. In de late negentiende eeuw lijken veel gevels gemoderniseerd te zijn in de toen heersende 
neo- en eclectische stijlen. Opvallend is dat er een aantal gevels in neorenaissancestijl gemoderniseerd 
werden en opnieuw trapgevels aan de straatzijde krijgen, onbedoeld een voortzetting van de 
laatmiddeleeuwse top- en trapgevels die het straatbeeld tot ca.1800 beheersten. Voorbeelden van deze gevels 
zijn Vleesstraat 13 en 15 (foto B). Een andere fraaie neorenaissancegevel, maar zonder geveltop, was die van 
Vleesstraat 3 (foto D), helaas inmiddels verdwenen. 
Een foto uit 1915 (foto C) geeft meer inzicht in de aard van de bebouwing van het bouwblok tussen de 
Hoofdstraat en H. Geeststraat, aan de westzijde van de Vleesstraat. Wat de brede percelen op de kadastrale 
minuutkaart al deden vermoeden, is hierop duidelijk te zien; aan deze zijde van de straat lage voorname 
panden met aanzienlijke afmetingen. Het pand met het hoge dak zal een belangrijk middeleeuws dubbelhuis 
zijn geweest, met een topgevel aan de straatzijde. Links daarvan was een ander voornaam pand met een 
brede gevel in neoclassicistische stijl met een fronton boven de middenrisaliet. Helaas zijn dit pand en de 
noordelijke buurpanden afgebroken bij de bouw van het warenhuis van V&D in de jaren dertig (zie ook 
reconstructie afbeelding 154). 
 
Bij de kruising met de Klaasstraat was tot de jaren zeventig van de twintigste eeuw een hardstenen 
toegangspoort naar de Klaaskerk (foto E). Deze poort gaf oorspronkelijk toegang tot het kruisherenklooster 
vanaf de hoek Gasthuisstraat-Begijnenstraat en was in 1889 naar de Vleesstraat verplaatst. In 1974 werd de 
poort herbouwd naast het Goltziusmuseum en nog later werd de poort bij de St. Martinuskerk herplaatst. 
 
Foto H laat zien dat er na WOII nog twee laatmiddeleeuwse panden ten zuiden van Vleesstraat 23 waren (nu 
nr. 25 en 29), die weinig oorlogsschade hadden opgelopen. Deze zijn later in de twintigste eeuw alsnog 
gesloopt. 
 
 

Foto D  Vleesstraat 1-3-5 Foto E hardstenen toegangspoort van het kruisheren-   
             klooster (1777) 
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Foto F  het noordelijke uiteinde van de Vleesstraat 1927 Foto G  Vleesstraat 45 omstreeks 1975 

 
Foto H  Het noordelijke deel van de Vleesstraat na de bombardementen in 1945 

1   
2 

19                   21         23       25 
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Foto I  luchtfoto van de Markt (links) en de Vleesstraat, Markt 28-Vleesstraat 2 bij de pijl, ca.1935 
 

 
Foto J  Het noordelijke deel van de Vleesstraat vanuit het zuiden, in 1943, met nr.15 en verder 

15 – 17 –    19 – 21   
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3  kadastrale minuutkaart met in rood het perceel van Vleesstraat 1 
 

4  voorgevel aan de Vleesstraat 5  voorkelder van Vleesstraat 1 richting voorgevel 
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Vleesstraat 1 Venlo 
 
 
Objectgegevens 
Naam:   - 
Adres:    Vleesstraat 1, 5911 JC Venlo 
Kadastrale aanduiding: Sectie I nr. 3138 
Datering:  kern laatmiddeleeuws 
Oorspronkelijke functie: koopmanshuis 
Huidige functie:  lunchroom 
Datum opname:  5-7-2007 
 
Algemeen 
Vleesstraat 1 is gelegen bij de aansluiting van de Vleesstraat op de Markt, ten zuiden van het hoekpand 
Gasthuisstraat 2. Het pand is intern verbonden met het pand Gasthuisstraat 4, waarvan het perceel haaks 
staat op dat van Vleesstraat 1. 
  
Geschiedenis 
Kadastrale minuutkaart 1842: Op de eerste kadastrale minuutkaart is te zien dat het perceel van Vleesstraat 
1 een onregelmatige L-vorm heeft, met een bebouwing aan de straatzijde (Vleesstraat 1) en daarachter een 
(dwarse) achterbouw. Deze is momenteel nog aanwezig en verbindt het pand met Gasthuisstraat nr.4. Achter 
de achterbouw was een smalle open plaats. De bebouwing van het perceel is qua bouwvolumes sinds 1842 
niet meer gewijzigd. 
 
Historische foto’s: Op een foto van de noordkant van de Vleesstraat uit 1927 (foto F)is het pand Vleesstraat 1 
zichtbaar. Op de begane grond is nog een houten winkelpui aanwezig (ca.1900) en de vensters zijn voorzien 
van rolluiken. Op het moderniseren van de onderpui en het verwijderen van de rolluiken na, hebben er 
sindsdien geen grote wijzigingen plaatsgevonden aan de vormgeving van de voorgevel.  
 
Beschrijving exterieur 
Hoofdopzet: Vleesstraat 1 is een smal, diep pand. Het is onderkelderd en daarboven zijn drie bouwlagen, een 
zolderverdieping en een vliering. Het pand wordt gedekt door een afgeplat zadeldak, dwars op de 
Vleesstraat. Aan de achterzijde is een dwarse achterbouw. 
 
Voorgevel: De voorgevel van Vleesstraat 1 is een smalle gevel, twee vensterassen breed en vier bouwlagen 
hoog. Op de begane grond is een moderne winkelpui. Daarboven zijn drie bouwlagen met ieder twee hoge 
vensters, voorzien van hardstenen onderdorpels en houten T-ramen, waarvan de onderste twee ramen 
afgeronde hoeken hebben. De gevel wordt afgesloten door een geprofileerde kroonlijst.  
 
Beschrijving interieur 
Kelder: Zowel het hoofdhuis als de achterbouw zijn onderkelderd. De kelder onder het hoofdhuis is het 
oudste en in een later stadium verbonden met de kelder onder de achterbouw en de kelder van 
Gasthuisstraat 4. De kelder onder het hoofdhuis Vleesstraat 1 is opgetrokken in baksteen en heeft een 
tongewelf haaks op de straat. De oorspronkelijke toegang was in de zuidelijke hoek van de voorgevel, de 
opening wordt ondersteund door een gemetselde boog. Rechts daarnaast zijn drie kaarsnissen in de muur en 
daarboven is een kelderlicht. In de zuidoosthoek, tegen de achtergevel, is een gat in de vloer, vermoedelijk 
een put. In de noordoosthoek is een dichtgezette, secundaire keldertoegang, vanaf de begane grond van het 
pand. Deze is dichtgezet nadat de kelder toegankelijk was gemaakt via de kelder van de achterbouw. 
 
De kelder onder de achterbouw heeft een bakstenen tongewelf parallel aan de Vleesstraat, haaks op de kelder 
van het voorhuis. De oorspronkelijke ingang was in de noordwesthoek, pal boven de huidige (secundaire) 
verbinding met de voorkelder.  
 
Begane grond: De begane grond heeft een moderne afwerking. Meest waarschijnlijk is de oorspronkelijke 
balklaag nog aanwezig. 
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6  voorgevel van de voorkelder, met drie middeleeuwse kaarsnissen. Links de oorspronkelijke toegang 
 
 

     
7  trapsgewijs gewelf boven de oorspronkelijke toegang    8  dichtgezette, secundaire toegang aan achterzijde   

       (links) 
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Eerste verdieping: De eerste verdieping is in gebruik als zitruimte voor de lunchroom. De balklaag is in het 
zicht en bestaat uit een drietal moerbalken, aan beide zijden voorzien van sleutelstukken. De sleutelstukken 
zijn deels bijgehakt, maar hadden oorspronkelijk een drievoudig rondstaafprofiel en een gegutste kruisvorm 
in het platte vlak van de balk bij de aansluiting met de zijmuur. De ramen in de voorgevel hebben gietijzeren 
spanjoletten met rijkversierde elementen. 
 
Tweede verdieping: De tweede verdieping heeft aan de achterzijde een smalle overloop en een trappenhuis 
en aan de voorzijde een kamer. Het betreft een lage verdieping, meest waarschijnlijk oorspronkelijk een 
opslagverdieping. De balklaag is nog in tact en bestaat uit twee strijkbalken en twee moerbalken. De balken 
zijn afgestuct. 
 
Derde verdieping: De derde verdieping is een lage bouwlaag met een kamer aan de voorzijde en een 
verhoging naar de achterzijde, als opstap naar de zolderverdieping. In de tussenwand tussen beide delen is 
een zeventiende-eeuwse deur met originele handgreep en gesmede gehengen. De voorkamer heeft een vloer 
met brede, eiken vloerdelen. De balklaag bestaat uit een strijkbalk aan de voorzijde en twee moerbalken. De 
eerste moerbalk wordt aan de noordzijde ondersteund door een slof, de tweede moerbalk heeft aan beide 
zijden een slof. In de zuidelijke zijgevel zijn uitbraaksporen van een horizontale houten balk, mogelijk van 
een ouder bouwdeel.  
 
Zolderverdieping en vliering: De zolderverdieping heeft aan de voorzijde een open ruimte en aan de 
achterzijde een overloop met de trapverbinding naar de derde verdieping. In de zuidelijke zijgevel zijn de 
uitbraaksporen zichtbaar van een (strijk-) spant, dat recentelijk verwijderd is. Het was een spant bestaande 
uit een juk met geknikte spantbenen, waarop een nokstijl gestaan heeft. Die combinatie past bij een datering 
in de zestiende eeuw. Aan de noordzijde is een rookkanaal. De vliering is via een luik in de vlieringvloer 
bereikbaar. Aan de noord- en zuidzijde van de vliering zijn gemetselde topgevels zichtbaar, in een later 
stadium opgehoogd t.b.v. de afplatting van het dak. 
 
Kapconstructie: De kapconstructie stamt uit de twintigste eeuw en bestaat uit grenen flieringen die tussen 
beide zijgevels zijn opgelegd. Op de flieringen steunen de daksporen, die de panlatten en de dakpannen 
dragen. Oorspronkelijk had het pand een dwarskap met tenminste één kapspant. 
 
 
Bouwfasering 
Late middeleeuwen:  In de late middeleeuwen, omstreeks de vijftiende eeuw, werd het pand gebouwd op 

een smal perceel aan de Vleesstraat.  
 

XVI: Enige tijd ná de bouw van het hoofdhuis werd de dwarse achterbouw aangebouwd, 
voorzien van kelder en enkele bouwlagen hoog. Vermoedelijk gebeurde dit in de 
zestiende eeuw. In dezelfde eeuw werd de kap van het voorhuis verbouwd tot een 
dwarskap. 
 

XX: In de twintigste eeuw werd de zestiende-eeuwse kapconstructie vervangen en het 
dak opgehoogd.  

 
 
Bouwdossiers:  6272 (1968)  
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9  balklaag op de eerste verdieping. Eiken middeleeuwse balken met gedecoreerde sleutelstukken 
 

  
10  sleutelstuk met afgekapt rondstaafprofiel 11  zeventiende-eeuwse deur op de derde verdieping 
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12 voorkamer van de derde verdieping, naar achteren 
 
 
 
 

13  opkamer aan de achterzijde van de derde verdieping 
 

  
14  strijkbalk bij de voorgevel op de derde verdieping 15  aftekening van een dakspant in de zuidelijke gevel 
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16  kadastrale minuutkaart met de drie panden die later samengevoegd zijn tot Vleesstraat 2 
 

 
17  de gevel van Vleesstraat 2 aan de Marktzijde 
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Vleesstraat 2 – Markt 28 Venlo 
 
 
Objectgegevens 
Naam:   - 
Adres:    Vleesstraat 2, 5911 JE Venlo 
Kadastrale aanduiding: Sectie I nr. 6547 
Datering:  XIXd 
Oorspronkelijke functie: woonhuis/winkel 
Huidige functie:  horeca/winkels 
Datum opname:  9-11-2007 
 
Algemeen 
Vleesstraat 2 ligt op de hoek van de Vleesstraat met de Markt. Het pand heeft zowel een representatieve 
gevel aan de Markt als aan de Vleesstraat, waarbij die aan de Markt prominent is. Aan de Markt is de gevel 
doorgetrokken voor het pand Markt 28, dat een oudere (laatmiddeleeuwse) constructie achter de gevel heeft. 
 
Geschiedenis 
Kadastrale minuutkaart 1842: Uit de eerste kadastrale minuutkaart uit 1842 valt op te maken op de plek 
van het huidige perceel, drie diepe, smalle percelen waren, waarvan op de oostelijke twee diepe, smalle 
panden gebouwd waren en het gebouw op het westelijke perceel een dubbelhuis vormde met diens rechter 
buurperceel (Markt 27). Vermoedelijk waren dit laatmiddeleeuwse handelshuizen, zoals Markt 24 en 26. 
“Markt 29 en 30” zijn later samen met het perceel van Markt 28 samengevoegd tot het huidige grote perceel 
met min of meer rechthoekige vorm, achter één nieuwe laatnegentiende-eeuwse voorgevel. 
 
Historische foto’s: Foto F uit 1927 toont de zijgevel aan Vleesstraat in originele staat: de gevel heeft twee 
zijvleugels en een middenrisaliet en op de begane grond zijn ramen en deuren in de zijvleugels en een brede 
winkelpui in de middenrisaliet. De begane grond was voorzien van stucwerk met een blokimitatie. De gevel 
had door de middenrisaliet een eigen zelfstandig karakter in de straatwand van de Vleesstraat. Op luchtfoto’s 
uit de jaren dertig (foto I) is te zien dat het middelste bouwdeel (Markt 29) op dat moment nog een zadeldak 
had.  
 
Beschrijving exterieur 
Hoofdopzet: Vleesstraat 2 – Markt 28 heeft een min of meer vierkant grondplan en is drie bouwlagen hoog 
boven een kelder. Het pand bestaat uit drie samengevoegde panden, die alledrie haaks op de Markt zijn 
georiënteerd. Het meest oostelijke pand, met de lange gevel aan de Vleesstraat en een zadeldak haaks op de 
Markt, is vermoedelijk geheel nieuw gebouwd eind negentiende eeuw, op de plek van een ouder pand. Het 
pand westelijk hiervan had tot halverwege de twintigste eeuw een zadeldak haaks op de Markt, maar heeft nu 
een plat dak. Het meest westelijke pand, Markt 28, is intern verbonden met de twee hoekpanden en deelt 
ook de gezamenlijke gevel, maar heeft een laatmiddeleeuwse kern en vormde vóór het einde van de 
negentiende eeuw een dubbelpand met Markt 27. De andere helft van dit huis, nr.27, is omstreeks het 
midden van de twintigste eeuw afgebroken en opnieuw opgetrokken. In Markt 28 zijn behalve de helft van de 
laatmiddeleeuwse sporenkap waarschijnlijk ook nog de laatmiddeleeuwse balklagen van de begane grond, 
eerste en tweede verdieping bewaard gebleven.  
 
Voorgevel aan de Markt: De gevel aan de Markt bestaat uit twee zijvleugels en een middenrisaliet. In totaal 
is de gevel vijf gevelassen breed en drie bouwlagen hoog. Op de begane grond is een twintigste-eeuwse 
winkelpui, bekleed met beige natuurstenen platen. Er zijn vier brede openingen, waarvan de linker drie 
etalagepuien zijn en de rechter een brede poort is, ten behoeve van bevoorrading. Op de verdiepingen is de 
laatnegentiende-eeuwse gevel nog grotendeels intact. De gevel is bekleed met rode geglazuurde bakstenen. 
In de linker vleugel is op iedere verdieping een breed venster met segmentboogvormige gestucte omlijsting 
en een driedelig houten raam met bovenlicht. De middenrisaliet en de rechter vleugel hebben op iedere 
verdieping twee vensters met gestucte omlijstingen en houten T-vensters met gedeeld bovenlicht. De 
middenrisaliet heeft op beide hoeken gestucte hoekkettingen. In de hoge kroonlijst zijn in ieder geveldeel 
zolderlichten verwerkt. Boven de linker vleugel is een segmentboogvormig raam met een meerruits 
verdeling. In het midden- en rechterdeel zijn steeds twee vensters met tweedelige klapramen. De  
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18  de gevel aan de Vleesstraat 
 

  
19 en 20  de laatnegentiende-eeuwse kapconstructie boven de vleugel parallel aan de Vleesstraat 
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geprofileerde gootlijst wordt gedragen door consoles. De middenrisaliet wordt bekroond door een gestuct, 
vierkant fronton met een middenpaneel en twee zijpanelen, gescheiden door gecanneleerde pilasters.  
 
Zijgevel aan de Vleesstraat: De gevel aan de Vleesstraat is zeven gevelassen breed. Er is een middenrisaliet 
van drie vensterassen, met links en rechts daarvan zijstukken met twee gevelassen. De gevel komt qua 
vormgeving sterk overeen met de gevel aan de Markt zijde. Op de begane grond is een niet-originele 
winkelpui, bekleed met marmer en zeven etalage- of toegangspuien. De etalagevensters hebben een 
marmeren sokkel met ruitvormen. Op de verdiepingen is de gevel bekleed met rode, geglazuurde baksteen. 
De middenrisaliet is voorzien van gestucte hoekkettingen. In iedere gevelas is op iedere verdieping een 
venster. De vensters hebben gestucte omlijstingen met een decoratieve, gestucte sluitsteen centraal in de 
afsluitende segmentboog. De vensters van de tweede verdieping hebben gestucte consoles onder de 
vensterbanken. Alle vensters zijn nog voorzien van de oorspronkelijke houten T-ramen met gedeeld 
bovenlicht. De gevel wordt beëindigd door een forse kroonlijst met hoge gestucte consoles die de dakgoot 
ondersteunen. In de beide zijvleugels zijn twee lage, rechthoekige zoldervenstertjes. In de middenrisaliet is 
een segmentboogvormig venster. 
 
Beschrijving interieur 
Kelder: De kelder onder de twee oostelijke delen van het pand is vernieuwd in beton en dient als 
opslagruimte. Diverse betonnen pijlers dragen de vloer van de begane grond.  
 
Begane grond: De begane grond is in gebruik door diverse winkels. Er zijn geen historische afwerkingen in 
het zicht. 
 
Eerste verdieping: De eerste verdieping is in gebruik als restaurant. Er zijn geen historische afwerkingen in 
het zicht.  
 
Tweede verdieping: De tweede verdieping is in gebruik als restaurant en opslagruimte. Er zijn geen 
historische afwerkingen in het zicht. 
 
Zolderverdieping en kapconstructie: De kapconstructie boven het bouwdeel aan de Vleesstraat dateert nog 
uit de late negentiende eeuw en bestaat uit acht grenenhouten spanten. Ieder spant bestaat uit twee schuine 
spantbenen die een dekbalk dragen en verstevigd zijn met korbelen. Bij sommige spanten zijn de korbelen 
verwijderd om meer doorloopruimte te hebben. Op de dekbalken liggen de dakflieringen en is een nokgebint 
met nokstijl en twee schuine schoren geplaatst. Het nokgebint draagt de nokbalk. De spanten zijn voorzien 
van gekapte telmerken. De kap heeft grenen daksporen en is aan de Markt-zijde afgewolfd. De zolder boven 
het middelste gedeelte is een grote opslagruimte, onder een plat dak.  
De kapconstructie boven Markt 28 is niet toegankelijk. Door het oplichten van de dakbedekking kon echter 
op foto worden vastgelegd dat de constructie een halve eiken sporenkap is, die opgelegd is in de opnieuw 
opgemetselde tussenmuur met buurpand Markt 27. 
 
Bouwfasering 
Late middeleeuwen:  In de late middeleeuwen werden op de plek van het linker en middelste deel van 

Vleesstraat 2 twee diepe handelshuizen gebouwd. Het rechter deel en het westelijke 
buurpand, Markt 27 en 28 vormden oorspronkelijk een voornaam dubbelpand.
  

XIXd: Eind negentiende eeuw werd het hoekpand Markt - Vleesstraat opnieuw gebouwd 
en werd het samengevoegd met het westelijke buurpand (nr.29) en Markt 28 achter 
één gevel. 
 

XXB: In 1970 werd Markt 27 afgebroken en opnieuw opgebouwd. Markt 28 werd 
hierdoor een ‘half’ huis. Eveneens in de twintigste eeuw werd de interne 
constructie van Vleesstraat 2 sterk gemoderniseerd en werden de kelders in beton 
gestort. 

 
Bouwdossiers:     - 
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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 23  de voorgevel na restauratie 
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Vleesstraat 7-9 Venlo 
 
 
Objectgegevens 
Naam:   ‘Huis Ottenheym’ 
Adres:    Vleesstraat 7-9, 5911 JC Venlo 
Kadastrale aanduiding: Sectie I nr. 3661 (nr.7) en I nr. 3042 (nr.9) 
Datering:  1442-1446 AD (achterhuis) 
Oorspronkelijke functie: handelshuis 
Huidige functie:  wonen / winkels 
Datum opname:  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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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. 
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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 
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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 32  de achterkelder richting achtergevel 
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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) 
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           40   Schets van de noordelijke zijgevel van Vleesstraat 7-9 met bouwsporen 

 
        41     Schets van de zuidelijke zijgevel van Vleesstraat 9 (achterhuis), met bouwsporen 
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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                           



 39 

 

 
49  de kadastrale minuutkaart met het perceel van Vleesstraat 11 
 
 
 
 

  
50  de negentiende-eeuwse voorgevel van nr.11 51 de bakstenen kelder, waarvan het gewelf in beton is    

     vervangen 
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Vleesstraat 11 Venlo 
 
 
Objectgegevens 
Naam:   - 
Adres:    Vleesstraat 11, 5911 JC Venlo 
Kadastrale aanduiding: Sectie I nr. 6480 
Datering:  XV-XVI 
Oorspronkelijke functie: woonhuis 
Huidige functie:  winkel, bovenhuis leegstaand 
Datum opname:  6-7-2007 
 
Algemeen 
Vleesstraat 11 is gelegen aan de oostzijde van de Vleesstraat, in het bouwblok tussen de Gasthuisstraat en de 
Klaasstraat. Het betreft een smal, diep pand, met een laatmiddeleeuws casco. 
 
Geschiedenis 
Kadastrale minuutkaart 1842: Op de eerste kadastrale minuutkaart heeft het pand Vleesstraat 11 een eigen 
perceel. Het is een lang, smal perceel, dat oost-west georiënteerd is en een lichte knik naar het zuiden heeft. 
Opmerkelijk is dat de Vleesstraat naar het zuiden toe verbreedt ter hoogte van Vleesstraat 11. Het grootste 
deel van het perceel is bebouwd, op een kleine binnenplaats halverwege en een open plaats aan de 
achterzijde na. In 1842 was het pand in het bezit van Jan Mathijs Gatzen, bakker van beroep. Vleesstraat 11 
wordt omschreven als een huis en bakkerij. 
 
Beschrijving exterieur 
Hoofdopzet: Vleesstraat 11 is bestaat uit een voorhuis met daarachter een achterbouw. Het voorhuis is boven 
de kelder drie bouwlagen hoog en heeft een lessenaarsdak tegen de zijmuur van Vleesstraat 13. De 
achterbouw is twee bouwlagen hoog en is eveneens onderkelderd. Tussen de beide gebouwen is een 
binnenplaats die in een later stadium overdekt is. 
 
Voorgevel: De voorgevel is drie bouwlagen hoog en twee vensterassen breed. Op de begane grond is een 
moderne winkelpui, daarboven is een negentiende-eeuwse lijstgevel. De gevel is bepleisterd en voorzien van 
horizontale lijnen. Op de eerste verdieping zijn twee hoge vensters, op de tweede verdieping twee vierkante 
vensters, en in de top is één centraal, vierkant venster.. Ze zijn allen voorzien van een stucomlijsting met een 
decoratief krulelement centraal in de bovenlijst. De ramen op de eerste verdieping zijn T-vensters, de ramen 
op de tweede verdieping en in de geveltop zijn klapvensters. De vensters op de tweede verdieping zijn 
voorzien van gesmede raamhekjes. De gevel wordt afgesloten met een geprofileerde gevellijst. 
 
Achtergevel: De achtergevel heeft de vorm van een halve topgevel en is voorzien van een grijze pleisterlaag. 
Op het tweede verdiepingsniveau zijn twee vierkante vensters met houten ramen, op het zolderniveau is er 
één. In de gevel zijn smalle, gesmede muurankers zichtbaar. 
 
Beschrijving interieur 
Kelders: Onder het voorhuis is een diepe kelder, voorzien van een tongewelf haaks op de straat. Zowel de 
wanden als het gewelf zijn in baksteen opgetrokken. De kruin van het gewelf is in de twintigste eeuw afgeplat 
en aan de voorzijde vervangen door stalen liggers met troggewelfjes en aan de achterkant vervangen door 
betonplaten. In de voorgevel is een kelderlicht. De voorste kelder is door middel van een smalle gang aan de 
noordoostzijde verbonden met de kelders onder de achterbouw. De gang heeft een gemetseld tongewelf. De 
voorste kelder onder de achterbouw heeft een tongewelf haaks op de straat, de achterste kelder heeft een 
gemetseld tongewelf parallel aan de straat. Beide kelders worden gescheiden door een dikke tussenmuur, 
waarin een deuropening is. De voorste achterkelder staat door middel van een opening in de zuidmuur in 
verbinding met de achterkelder van nr.13. 
 
Begane grond: De begane grond van het voorhuis van Vleesstraat 11 is ingericht als winkel en is één open 
winkelruimte. De overkapte binnenplaats en de achterbouw zijn in gebruik als magazijn. Er zijn geen 
bijzondere interieurafwerkingen. De eiken balklaag boven de begane grond van het voorhuis is nog aanwezig 
en heeft een kleine balkafstand. 
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52  Boognis in de voorkamer van de eerste verdieping 
 
 
 
 
 

53  Paneeldeur op de eerste verdieping 
 

  
54  De laatnegentiende-eeuwse bordestrap 55  De overloop op de tweede verdieping 
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Eerste verdieping: De eerste verdieping heeft nog de indeling, die het pand sinds de late negentiende eeuw 
gehad moet hebben. Aan de voorzijde is een woonkamer, met tegen de noordmuur een deels ontmantelde 
marmeren schouw. In de oostelijke wand is een ondiepe alkoof, waarvan de opening een rondboog is. De 
toegangdeur tot de voorkamer is een laatnegentiende-eeuwse paneeldeur. Achter de voorkamer is aan de 
noordzijde een trappenhuis, voorzien van een laatnegentiende-eeuwse houten trap met gedraaide 
trapspijlen, waarvan het trapdeel naar de begane grond is weggebroken en dichtgezet. Achter het 
trappenhuis is een achterkamer. Ten zuiden van het trappenhuis en de achterkamer is een smalle gang 
richting het achterhuis, die een lichte knik naar het zuiden maakt, de oude perceelgrens volgend. Deze loopt 
door langs een (later overkapte) binnenplaats tot in de achterbouw. In de achterbouw is aan de noordzijde 
van de gang een keuken en aan het uiteinde van de gang een grote achterkamer. Tegen de noordwand van 
deze achterkamer is een schouw, met een twintigste-eeuwse gemetselde schouwmantel. De balklaag boven de 
eerste verdieping van het voorhuis, bestaand uit vier moerbalken, is vermoedelijk nog geheel compleet. 
 
Tweede verdieping: De tweede verdieping van het voorhuis heeft een voor- en een achterkamer, waartussen 
een brede overloop is, waar de trap vanaf de eerste verdieping bovenkomt, voorzien van een balustrade. De 
toegangsdeur van de achterkamer is eenzelfde laatnegentiende-eeuwse paneeldeur als die van de voorkamer 
op de eerste verdieping. Achter de voorkamer is dwars op de zuidelijke zijmuur in een afgescheiden ruimte 
een steektrap naar de zolderverdieping. Deze trap is toegankelijk via een deur op de overloop. De balklaag 
boven de tweede verdieping bestaat uit vier moerbalken. 
 
Zolderverdieping: De zolderverdieping bestaat uit een voor- en een achterkamer, met daartussen een diepe 
overloop. Tegen de noordelijke zijmuur van de voorkamer is een rookkanaal. Boven het trappenhuis van de 
tweede verdieping is een omtimmerde lichtkoker. Aan de zuidzijde is de (hogere) zijmuur van Vleesstraat 13, 
waartegen de kapconstructie van nr.11 leunt. In deze zijmuur is in het vierde balkvak een dichtgezette 
deuropening tussen beide panden. 
 
Kapconstructie: De kap van Vleesstraat 11 wordt gedragen door een viertal ‘halve’ eiken spanten, die bestaan 
uit een krommer met korbeel aan de noordzijde, waarop een dekbalk rust. Deze dekbalk is opgelegd in de 
zijmuur van nr.13 en verstevigd met muurankers. Op het noordelijke uiteinde van de dekbalken zijn de 
flieringen gelegd, die de eiken sporen dragen en verstevigd zijn met windschoren. De spanten zijn soms 
voorzien van gekraste telmerken. Het derde spant van achteren heeft het telmerk ‘///’ (3). 
 
 
Bouwfasering 
Late middeleeuwen: Het pand Vleesstraat 11 werd gebouwd in de late middeleeuwen, vermoedelijk als 

zijhuis van het voorname pand Vleesstraat 13. Dit valt af te leiden uit de geringe 
breedte van het perceel en uit de afhankelijkheid van nr.13 op het kapniveau. 
Vermoedelijk bestond het pand toen al uit een voor- en een achterhuis, verbonden 
door een binnenplaats. Dit vermoeden is gebaseerd op de oudere kelders onder de 
achterbouw. 

 
Negentiende eeuw:  In de vroege negentiende eeuw wordt het dak aan de voorzijde voorzien van een 

wolfeinde. Aan het einde van de negentiende eeuw wordt de gevel gemoderniseerd 
en worden de hoge vensters voorzien van gestucte omlijstingen. Het achterhuis 
werd in de negentiende eeuw herbouwd.  

 
 
Bouwdossiers: 6289 (1950), 6290 (1970)  
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56  De eiken steektrap naar de zolder 
 

57  Het spantbeen van het halve krommerspant 

 
58  De zolderverdieping richting voorgevel met het halve eikenhouten krommerspant 
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59  Plattegronden Vleesstraat 11, van boven naar beneden: kelder, begane grond, eerste en tweede  
       verdieping en kapruimte 
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60  De kadastrale minuutkaart met het perceel van Vleesstraat 13 
 

61  De voorgevel van Vleesstraat 13 62  De achtergevel van Vleesstraat 13 
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Vleesstraat 13 Venlo 
 
 
Objectgegevens 
Naam:   - 
Adres:    Vleesstraat 13, 5911 JC Venlo 
Kadastrale aanduiding: Sectie I nr. 6480 
Datering:  XV-XVI 
Oorspronkelijke functie: koopmanshuis 
Huidige functie:  winkel (BG) 
Datum opname:  - 
 
Algemeen 
Het pand Vleesstraat 13 is gelegen aan de oostzijde van de Vleesstraat. Het betreft een diep pand met op de 
begane grond een winkel. Het deelt een perceel met Vleesstraat 11 en 15. De kelders van deze drie panden 
zijn onderling verbonden. Het pand heeft meest waarschijnlijk een achterhuis gehad dat vóór 1842 is 
vervangen door een vrijstaande, dwarse achterbouw (het nieuwe woongedeelte). Het voorhuis heeft lange 
tijd als winkel en magazijn gediend, de lage opslagverdiepingen zijn nog in tact. 
 
Geschiedenis 
Kadastrale minuutkaart 1842: Op de eerste kadastrale minuutkaart uit 1842 heeft het pand nog een 
zelfstandig, diep perceel. Het is oost-west georiënteerd en maakt een knik naar het zuiden. De bouwmassa op 
het perceel is een hoofdhuis, met daarachter een (aantal) achterbouwen in een U-vorm, die een binnenplaats 
omsluiten. Achter de gebouwen is nog een achterterrein met aan het einde daarvan een L-vormige bijbouw. 
Het perceel is in bezit van Jozef Frans Vanboom, winkelier van beroep, die vermoedelijk zelf in het pand 
woonde en werkte. 
 
Historische foto’s: Op foto B daterend van omstreeks 1900 is als tweede van rechts de gevel in originele staat 
(d.w.z. het oorspronkelijke, laatnegentiende-eeuwse ontwerp) zichtbaar. De gevel heeft hier nog de originele 
onderpui, bestaande uit een hardstenen sokkel met daarboven een houten pui met etalagevensters. Deze pui 
is in de loop van de twintigste eeuw verdwenen bij moderniseringen.  
 
Beschrijving exterieur 
Hoofdopzet: Het betreft een diep pand, op rechthoekige plattegrond, met een lichte knik in de noordelijke 
zijgevel. Het pand is onderkelderd en daarboven vier bouwlagen hoog. Het wordt gedekt met een zadeldak, 
haaks op de weg, met aan de voorzijde een krulgevel en aan de achterzijde een wolfeinde. 
 
Voorgevel: De voorgevel is een laatnegentiende-eeuwse bakstenen krulgevel. Op de begane grond is een 
moderne winkelpui met een toegangsdeur en twee etalagevensters in een hardstenen omlijsting. Daarboven 
is de gevel nog grotendeels authentiek. De bouwlagen worden gescheiden door horizontale, hardstenen 
waterlijsten. Op de eerste, tweede en derde verdieping zijn steeds drie vensters, die in hoogte afnemen. De 
ramen liggen iets terug in de gevel en de vensteropeningen zijn omgeven door decoratief, geprofileerd 
metselwerk en worden afgesloten door een gemetselde segmentboog. De (vernieuwde) ramen op de eerste 
verdieping hebben een gedeeld bovenlicht en twee openslaande delen daaronder. De ramen op de tweede en 
derde verdieping hebben twee gedeelde raamvleugels. In de top van de gevel zijn drie terugliggende, smalle, 
hoge vensters met houten ramen, die gevat zijn onder één gemetselde segmentboog. Daarboven zijn twee 
gevelnissen. In de rondboogvormige top van de gevel is een ronde gevelnis. Naast het drievoudige venster 
zijn aan beide zijden gevelkrullen, met verdiepte, ronde gevelvlakken met decoratief metselwerk. 
 
Achtergevel: De achtergevel is een gecementeerde lijstgevel, waarvan alleen het tweede en derde 
verdiepingsniveau in het zicht zijn. Op beide niveaus zijn drie lage, liggende vensters aanwezig, allen 
voorzien van gedeelde, houten ramen en een hardstenen onderdorpel. De muur is voorzien van gesmede 
muurankers, die de strijkbalken van de tweede en derde verdieping verankeren. De gevel wordt afgesloten 
door een geprofileerde houten bakgoot. 
 



 47 

 

 
63  De kelder van Vleesstraat 13 richting achtergevel 
 

  
64  De oorspronkelijke kelder toegang bij de voorgevel 65  Oorspronkelijke verbinding met de kelder van nr.11 
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Beschrijving interieur 
Kelder: Vleesstraat 13 is geheel onderkelderd, zowel het hoofdhuis als de achterbouwen. Onder het voorhuis 
is een grote kelder met een gedrukt tongewelf haaks op de weg. De oorspronkelijke toegang was aan de 
noordzijde van de voorgevel, waar nu nog een bakstenen trap en een dichtgezette opening resteren. Links 
van de oude ingang is een dichtgezet kelderlicht. De wanden zijn gepleisterd, maar naast de oude entree is te 
zien dat de zijmuren in mergelsteen zijn opgetrokken en het gewelf in baksteen. Aan de achterzijde is een 
secundaire doorbraak in het gewelf, die in een later stadium in beton is dichtgezet en ondersteund wordt 
door twee betonnen pijlers. In open verbinding met deze kelder is een schuin geplaatste achterkelder onder 
het achterterrein, vermoedelijk behorend bij een verdwenen achterhuis. Ook de achterkelder heeft een 
gedrukt, bakstenen tongewelf. Centraal in de noordelijke zijmuur is een opening naar een verbindingsgang 
met de achterkelder van nr.11. In de achtergevel is een dichtgezet kelderlicht. 
 
Begane grond: De begane grond is in gebruik als winkel en is één open ruimte. Er zijn geen historische 
interieurafwerkingen meer te herkennen. De balklaag gaat schuil achter een verlaagd plafond. 
 
Eerste, tweede en derde verdieping: De eerste, tweede én de derde verdieping zijn lage, open verdiepingen, 
tot recentelijk gebruikt als magazijn en als zodanig ook ooit gebouwd. De originele, eiken balklagen, 
bestaande uit vier moerbalken zijn nog in tact maar omstuct. Ook de strijkbalken zijn meest waarschijnlijk 
nog aanwezig. Op de eerste verdieping zijn vermoedelijk nog (afgestucte) sleutelstukken aanwezig, op de 
tweede en derde zijn bij sommige balkkoppen ook de contouren van sloffen zichtbaar. Tegen de zuidelijke 
zijmuur zijn twee rookkanalen, in het tweede en vierde balkvak. Op de tweede verdieping is in de zuidelijke 
zijmuur, in het vierde balkvak vanaf de voorgevel, een dichtgezette deuropening naar nr.15. 
 
Zolderverdieping: De zolderverdieping, tevens kapruimte, is één open ruimte, voorzien van een eikenhouten 
vloer. 
 
Kapconstructie: De kapconstructie bestaat uit vier gebinten, die elk bestaan uit twee gestapelde 
krommerjukken. De dekbalken van deze jukken dragen eiken flieringen, waarop de eiken sporenparen met 
haanhouten steunen. De spantbenen zijn verbonden met de flieringen door middel van windschoren die bij 
het onderste juk in de fliering ingepend zijn en bij het bovenste juk óp de fliering gekeept zijn. Aan de 
voorzijde en aan de achterzijde van het pand zijn twee (hergebruikte) halve spanten dwars geplaatst, 
waarvan de dekbalken rusten in de onderste dekbalk van het eerste spant. Vermoedelijk zijn deze spanten 
omstreeks 1800 hergebruikt uit het inmiddels afgebroken, middeleeuwse achterhuis. De voorgevel werd op 
dat moment afgewolfd, maar eind negentiende eeuw weer van een top voorzien, waarbij de dakvlakken weer 
aansluitend gemaakt werden. 
 
Bouwfasering 
Late middeleeuwen:  In de late middeleeuwen, omstreeks de zestiende eeuw, werd het pand gebouwd als 

voornaam koopmanshuis, vermoedelijk bestaande uit een groot voorhuis (handel 
en opslag) en een lager achterhuis (woongedeelte). Beide delen waren 
onderkelderd met een grote, doorlopende kelder. 

 
Ca.1800: Omstreeks 1800 werd de middeleeuwse topgevel aan de voorzijde afgebroken en 

werd het dak aan de voor- en achterzijde afgewolfd. Waarschijnlijk werd 
gelijktijdig het achterhuis afgebroken en vervangen door een dwarse achterbouw 
aan het einde van een binnenplaats en door een tussenlid verbonden met het 
voorhuis. 

 
Ca.1890: Omstreeks 1890 werd de voorgevel opnieuw opgetrokken in neo-stijl, waarbij de 

geveltop hersteld werd.  
 
Ca.1945: Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog raakte de dwarse achterbouw beschadigd en 

werd deze afgebroken. 
 
Bouwdossiers:  6289, 6290, 6291 
 

 



 49 

 
66  De balklaag op de eerste verdieping 
 
 
 
 
 
 

 
67  De balklaag op de tweede verdieping  



 50 

             
             68  De laatmiddeleeuwse eiken kapconstructie met gestapelde krommerspanten, richting achterzijde  

                             
                       69  Vleesstraat 13 met de haakse achterbouw 
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                                        70   Plattegrondtekening van de kapconstructie van Vleesstraat nr.13 
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                                      71  Dwarsdoorsnede van Vleesstraat 11, 13 en 15, richting achtergevel 
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72  Kadastrale minuutkaart met het perceel van Vleesstraat 15 
 

  
73  De voorgevel van Vleesstraat 15 74  De noordelijke zijgevel van Vleesstraat 15 
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Vleesstraat 15 Venlo 
 
 
Objectgegevens 
Naam:   - 
Adres:    Vleesstraat 15, 5911 JC Venlo 
Kadastrale aanduiding: Sectie I nr. 6480 
Datering:  XVI en XIXB 
Oorspronkelijke functie: huis en winkel 
Huidige functie:  winkel 
Datum opname:  5-7-2007 
 
Algemeen 
Het pand Vleesstraat 15 is gelegen aan de oostzijde van de Vleesstraat. Het betreft een diep pand met op de 
begane grond een winkel. Het deelt een perceel met Vleesstraat 11 en 13. De kelders van deze drie panden 
zijn onderling verbonden.  
 
Geschiedenis 
Kadastrale minuutkaart 1842: Op de eerste kadastrale minuutkaart heeft Vleesstraat 15 nog een eigen 
perceel. Aan de straatzijde is een diep gebouw afgebeeld, de vermoedelijk laatmiddeleeuwse voorganger van 
het huidige, laatnegentiende-eeuwse pand. Achter het huis is een binnenplaats en achterbouwen in een L-
vorm. Op de perceelsgrens met buurpand nr.13 is een kleine, rechthoekige uitstulping in het perceel; 
vermoedelijk een gemak. Ten zuiden van het perceel is een zeer smalle steeg vanaf de Vleesstraat, die 
doodloopt tussen de percelen van Vleesstraat 15 en Vleesstraat 17. 
 
Historische foto’s: Foto B uit ca. 1900 is de originele onderpui van de laatnegentiende-eeuwse voorgevel van 
Vleesstraat 15 nog zichtbaar (eerste pand van rechts). Het betrof een hoge winkelpui met een centrale 
toegang en links en rechts daarvan een etalage met hoge ruiten en fijn gedimensioneerde kozijnen. Pilasters 
aan weerszijden van de begane grond eindigden in een horizontale kroonlijst boven de winkelpui. Foto J uit 
omstreeks 1943 (eerste pand in rechter gevelwand) laat zien dat in de zuidelijke dakhelft een groot aantal 
dakleien zijn vervangen en dat boven deze reparatie de decoratieve kam op de daknok onderbroken wordt.  
 
Beschrijving exterieur 
Hoofdopzet: Vleesstraat 15 is een diep pand, dat geheel onderkelderd is en daarboven drie bouwlagen hoog. 
Het is voorzien van een zadeldak met de nok haaks op de weg. 
 
Voorgevel: De voorgevel is een laatnegentiende-eeuwse trapgevel in neorenaissancestijl. Op de begane grond 
is een gevelbrede, moderne winkelpui. Daarboven is de gevel opgetrokken in baksteen, afgewisseld met 
gepleisterde spekbanden. Op de eerste en tweede verdieping heeft de gevel steeds drie vensters, afgesloten 
door een gemetselde segmentboog en voorzien van geprofileerde dagkanten. Onder iedere segmentboog, die 
voorzien zijn van gepleisterde aanzet- en sluitstenen, is een terugliggend boogveld met metselmozaïek. Een 
horizontale hardstenen lijst vormt de onderdorpel van ieder venster. Boven het middelste venster van de 
eerste verdieping is in plaats van een segmentboog een rijk gedecoreerd stenen element aangebracht. Tussen 
de eerste en tweede verdieping is een horizontale band met boven en onder een geprofileerde lijst en in het 
midden sierelementen in ronde en ruitvormen. Boven de tweede verdieping is een horizontale band met een 
schaakbordmotief. Ook de top van de trapgevel is voorzien van spekbanden en heeft hardstenen afdekplaten 
en bakstenen pinakels op de trappen. In de gevel is in het midden een zoldervenster in een 
rondboogomlijsting, met links en rechts hiervan twee blinde, gemetselde nissen, aflopend in grootte. Alle 
vensters zijn voorzien van (niet-originele) houten T-ramen, voorzien van een enkelvoudig bovenlicht en twee 
gedeelde raamvleugels beneden.  
Rechts naast het pand zet de gevel zich op de begane grond en eerste verdieping voort als een afscherming 
van de naastgelegen steeg. Het teruggelegen muurvlak heeft op de begane grond een poortopening 
(verbouwd tot etalage) en is op de eerste verdieping voorzien van een blinde rondboognis met spekbanden. 
De gevel wordt afgesloten met een goot, gedragen door geprofileerde houten gootklossen. 
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75  De kelder van Vleesstraat 15 richting de voorgevel 
 
 

  
76  De bakstenen gordelboog halverwege de kelder 77  Restant van de oorspronkelijke toegang aan de  

       voorzijde 
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Beschrijving interieur 
Kelder: Vleesstraat 15 is geheel onderkelderd. Samen met de kelder van nr. 13 behoort deze tot de grootste 
en hoogste middeleeuwse kelders van Venlo. De kelder heeft bakstenen zijmuren en een gedrukt bakstenen 
tongewelf met de kruin haaks op de straat. Het gewelf sluit met een knik aan op de zijmuren. Door de vlakke 
segmentboogvorm kwam de begane grond vloer niet te hoog boven het straatpeil uit. Vroegere (trap-) 
openingen in het gewelf zijn in beton dichtgezet. Op tweederde van de kelder is een gemetselde gordelboog 
aanwezig. Vermoedelijk markeert deze de overgang tussen het voor- en achterhuis van de middeleeuwse 
voorganger van het huidige pand. De boog ondersteunde zo de scheidingsmuur tussen beide bouwdelen. De 
oorspronkelijke ingang van de kelder was aan de straatzijde, in de noordelijke hoek. Deze is nu dichtgezet. In 
de zuidelijke hoek is een (dichtgezet) kelderlicht. In de noordelijke zijmuur is, op korte afstand van de 
oorspronkelijke ingang, een brede muurnis met een segmentboogvormige afsluiting, die tot aan het huidige 
vloerniveau doorloopt en vermoedelijk ooit nog dieper doorliep. In het midden van de kelder is tegen de 
zuidelijke zijmuur een twintigste-eeuwse bakstenen inbouw (stookhok). 
 
 
 

           
Plattegrond van de kelders van Vleesstraat 11 (links), 13 (midden) en 15 (rechts), tekening BAAC bv 
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78  De trappaal op de eerste verdieping 
 
 
 
 

79  De fraaie bordestrap van bovenaf 

  
80  Een laatnegentiende-eeuwse paneeldeur met  
        glas-in-lood op zolderniveau 

81  Het voorste grenen spant (XIXd) van de kapconstructie 
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Begane grond: De begane grond is in gebruik als winkelruimte. 
 
Eerste en tweede verdieping: De eerste en tweede verdieping staan momenteel leeg. Er is een centraal 
trappenhuis met een monumentale, laatnegentiende-eeuwse bordestrap met smalle, gedraaide trapspijlen en 
een fraai gedecoreerde (beschadigde) trappaal. De trap loopt door tot aan het zolderniveau.  Het pand heeft 
na de herbouw eind negentiende eeuw wel de laatmiddeleeuwse indeling van voorhuis (tweederde) en 
achterhuis (éénderde van de diepte) behouden. Dit is terug te zien in de scheidingsmuur tussen de 
achterkamer en het trappenhuis, die tot in de daknok doorloopt. 
 
Kapconstructie: De kap wordt gedragen door drie grenen A-spanten en de interne topgevel tussen de 
achterkamer en het trappenhuis. De spanten hebben een kreupele stijl en zijn met een blokkeel met de 
borstwering verbonden. Ook de daksporen en gordingen zijn van grenen. 
 
Bouwfasering 
Late middeleeuwen:  In de late middeleeuwen werd op de plek van het huidige pand Vleesstraat 15 een 

diep huis gebouwd, bestaande uit een voor- en een achterhuis. Van dit pand 
resteren nog de zijmuren en de kelders. Mogelijk had dit pand oorspronkelijk een 
zelfde opbouw als nr.13 met drie vrij lage verdiepingen. 

 
Ca.1890: Omstreeks 1890 werd het pand boven de kelders herbouwd in neorenaissancestijl, 

met behoud van de zijmuren en de kelders. Het kreeg hoge verdiepingen, één 
minder dan de middeleeuwse versie, en een nieuwe kapconstructie. 

 
Bouwdossiers:  6289, 6290, 6291 
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82  De kadastrale minuutkaart met het bouwvolume van de voorganger van het huidige magazijn rood omrand   
       aangegeven 
 

  
83 en 84  De gevel aan de Begijnengang  
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Magazijn achter Vleesstraat 15 Venlo 
 
 
Objectgegevens 
Naam:   - 
Adres:    Vleesstraat 15, 5911 JC Venlo 
Kadastrale aanduiding: Sectie I nr. 6480 
Datering:  vóór 1800 en ca.1950 
Oorspronkelijke functie: onbekend, later school 
Huidige functie:  opslag 
Datum opname:  10-4-2008 
 
Algemeen 
Achter Vleesstraat 13-15 is een dwars geplaatst magazijn, dat grenst aan de Begijnengang. In de zuidelijke 
muur is een gevelrestant van een ouder gebouw. 
 
Geschiedenis 
Kadastrale minuutkaart 1842: Op de eerste kadastrale minuutkaart uit 1842 wordt op de plek van het 
huidige magazijn een smal, diep gebouw aangegeven, parallel aan de Vleesstraat. Dit gebouw heeft een 
blauwe kleur, wat een publieke functie aangeeft. Volgens de OAT wordt het gebouw op dat moment gebruikt 
als ‘stadscollege’. Aan de Begijnengang, iets zuidelijker, lag eveneens een school, de z.g. ‘Stads armenschool’. 
Beide gebouwen maken deel uit van een verzameling percelen die tot de opheffing door de Fransen in 1797 
bij het Kruisherenklooster behoorden. Na de opheffing van het klooster kwamen de bijbehorende 
Nicolaaskerk en de kloostergebouwen in bezit van de St. Martinusparochie. Uyttenbroeck vermeldt dat het 
stadscollege in 1831 naar het Kruisherenklooster werd overgebracht en in 1852 naar de Markt verhuisde. De 
voormalige kloostergebouwen werden daarna ingericht tot hospitaal, het ‘St. Jozef gasthuis’.  
Over de functie van het ‘magazijn’ achter Vleesstraat 15 is vóór 1842 geen absolute duidelijkheid. Het is 
bekend dat het Kruisherenklooster al in de zeventiende eeuw één of meerdere Latijnse scholen beheerde 
(o.a. de in 1611 gebouwde school aan de Grote Kerkstraat). Of het huidige magazijn ook vóór de negentiende 
eeuw een schoolfunctie heeft gehad, is niet bekend. Gezien de kleine vensters op de verdieping van de oude 
zuidgevel en het laadluik in de oude geveltop, is het aannemelijker dat het gebouw oorspronkelijk een 
opslagfunctie had.  
Kijkt men naar de perceelstructuur van de percelen aan het oostelijk deel van de Vleesstraat tussen de 
Gasthuisstraat en de Klaasstraat, dan valt op dat midden in het bouwblok een oorspronkelijke achtergrens 
lijkt te lopen, van noord naar zuid. Deze zou dan ontstaan zijn bij de verkaveling van het gebied aan het 
begin van de veertiende eeuw. Het magazijn ligt aan de westzijde van deze lijn en lijkt in eerste instantie 
onderdeel te hebben uitgemaakt van de percelen van Vleesstraat 13 en 15, die in de middeleeuwen zeer 
voorname panden waren. Het is aannemelijk dat de rijke bewoners van deze panden tussen de veertiende en 
negentiende eeuw een deel van hun perceel hebben afgestaan aan het achtergelegen Kruisherenklooster. 
 
Beschrijving exterieur 
Hoofdopzet: Het magazijn heeft een L-vormige plattegrond, parallel aan de Begijnengang. Het is vier 
bouwlagen hoog en gedekt met een plat dak. Het huidige gebouw stamt uit de periode 1948-1950 en werd 
naar ontwerp van architect Ben Hendriks gebouwd, op de plek van twee oudere magazijnen die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog beschadigd waren. Het gebouw heeft een sterk industrieel karakter. Het enige 
herkenbare restant van het gebouw dat op de kadastrale minuutkaart staat afgebeeld is te vinden in de 
zuidelijke zijgevel. 
 
Zijgevel: De zuidelijke zijgevel van het magazijn, gelegen aan de perceelsgrens met buurpand Vleesstraat 17, 
bestaat uit twee bouwfasen. De oudste fase is een bakstenen gevel van twee bouwlagen en een geveltop, 
waarvan de contouren zich in de gevel aftekenen. Op de eerste verdieping zijn twee kleine, originele 
raamopeningen, voorzien van een gemetselde segmentboog en onderdorpel. In het midden is een grotere, 
secundaire opening, voorzien van een houten kozijn. Centraal in de geveltop is een originele rechthoekige 
laadopening, eveneens voorzien van een gemetselde segmentboog en onderdorpel. In de rechter vensterstijl 
is aan de onderzijde een blok natuursteen aangebracht, waarin voorheen het geheng van een luik verankerd 
was. Links naast de laadopening is een kleine secundaire gevelopening. Alle openingen zijn vanaf de  



 61

 

 
 
85  Laatmiddeleeuwse bakstenen gevel van het voormalige pakhuis, hergebruikt in de zuidelijke gevel van het huidige  
       magazijn 
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binnenzijde dichtgezet. Over de topgevel is omstreeks 1950 een rechte (lijst) gevel van vier bouwlagen hoog 
gebouwd. 
 
Bouwfasering 
Late middeleeuwen:  Vermoedelijk reeds in de late middeleeuwen werd er een gebouw van twee 

bouwlagen hoog met een zadeldak gebouwd op het achterterrein van Vleesstraat 13 
en 15. Het was in het bezit van het Kruisherenklooster, vermoedelijk was het 
oorspronkelijk in gebruik als pakhuis. Het diende tenminste tussen 1831 en 1852 
als schoolgebouw, maar heeft deze functie misschien al eerder gehad. 

 
XX: Na de opheffing van het klooster, in de loop van de negentiende eeuw, werd het 

pakhuis en het bijbehorende perceel weer bij de panden aan de Vleesstraat 
getrokken. Het werd uitgebouwd en in 1948-1950 kreeg het de huidige vorm. 

 
Bouwdossiers:  6289, 6291 
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86  De kadastrale minuutkaart met het perceel van Vleesstraat 18 
 

87  De voorgevel van Vleesstraat 18 88  Vleesstraat 18 en 20 
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Vleesstraat 18 Venlo 
 
 
Objectgegevens 
Naam:   - 
Adres:    Vleesstraat 18, 5911 JE Venlo 
Kadastrale aanduiding: Sectie I nr. 5616 
Datering:  XV-XVI 
Oorspronkelijke functie: koopmanshuis 
Huidige functie:  winkel (BG) 
Datum opname:  5-7-2007 
 
Algemeen 
Vleesstraat 18 is gelegen aan de westzijde van de Vleesstraat in de straatwand tussen de Houtstraat en de 
Heilige Geeststraat. Het betreft een diep huis met een laatmiddeleeuws casco.  
 
Geschiedenis 
Kadastrale minuutkaart 1842: Op de eerste kadastrale minuutkaart heeft het perceel van Vleesstraat 18 het 
nummer I 989. Het is een diep perceel met een L-vorm aan de achterzijde. Achter het hoofdhuis zijn andere 
bouwvolumen aangegeven, vermoedelijk betroffen het twee achterbouwtjes. Na 1840 is het perceel vergroot 
ten koste van het perceel van buurpand nr.20. 
 
Historische foto’s: Het pand Vleesstraat 18 is zichtbaar op foto B uit ca.1900. De voorgevel heeft dan aan de 
bovenzijde nog een gezamenlijke gestucte profiellijst met het buurpand nr. 20. Verder zijn de vensters 
voorzien van houten T-vensters, mét smeedijzeren raamhekjes op de tweede verdieping. Op de gevel staat 
‘TABAK, SIGAREN, THEE’ geschilderd. Op de begane grond is een laatnegentiende-eeuwse houten 
winkelpui. 
 
Beschrijving exterieur 
Hoofdopzet: Vleesstraat 18 is een diep huis, dat onderkelderd is en daarboven drie bouwlagen hoog. Het 
wordt gedekt door een zadeldak met aan beide uiteinden een wolfeinde. De begane grond is in gebruik als 
winkel, de verdiepingen daarboven staan grotendeels leeg. Achter het hoofdhuis is een moderne achterbouw 
van twee bouwlagen hoog. 
 
Voorgevel: De voorgevel van Vleesstraat 18 is een gepleisterde lijstgevel uit de late negentiende eeuw. De 
gevel is drie vensterassen breed en heeft op de begane grond een moderne winkelpui. Op de eerste en tweede 
verdieping zijn steeds drie vensteropeningen met gestucte, geprofileerde omlijstingen en gepleisterde, 
hardstenen onderdorpels. De vensters zijn voorzien van originele houten T-ramen, waarvan de bovenlichten 
voorzien zijn van (jonger) glas-in-lood in ruitpatroon. De gevel wordt afgesloten door een gestucte lijst en 
een geprofileerde houten dakgoot. 
 
Achtergevel: De achtergevel is opgemetseld in modern metselwerk (vervanging van oudere gevel). De gevel 
is op de begane grond geheel doorbroken om de winkelruimte naar achteren te vergroten. Op het eerste 
verdiepingsniveau is een deuropening tussen het hoofdhuis en de achterbouw, op de tweede verdieping zijn 
twee vensteropeningen. 
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89  De laatmiddeleeuwse kelder richting de voorgevel met rechts de oorspronkelijke ingang 
 

 
90  De in baksteen vervangen achtergevel van de kelder 
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Beschrijving interieur 
Kelder: Het hoofdhuis is onderkelderd met een diepe voorkelder en een kleinere, moderne achterkelder. De 
voorkelder is van laatmiddeleeuwse oorsprong en heeft mergelstenen zijmuren en een bakstenen tongewelf, 
haaks op de straat. In de voorgevel is aan de zuidzijde de dichtgezette, oorspronkelijke toegang van de kelder 
en aan de noordzijde een dichtgezet kelderlicht. De achtergevel is grotendeels weggebroken, in een 
muurrestant aan de noordzijde is nog een kaarsnis aanwezig. De moderne achterkelder heeft een 
mergelstenen zijmuur met het buurpand nr.20.  
 
Begane grond: De begane grond is in gebruik als winkel. Het betreft één open ruimte, met moderne 
afwerkingen. 
 
Eerste verdieping: De eerste verdieping heeft een voorkamer over de gehele breedte van het pand, met 
daarachter aan de zuidzijde een overloop met trap naar de tweede verdieping en een toilet. Aan de 
noordzijde is een smalle ruimte met een keukenblok en badruimte uit de jaren vijftig van de twintigste eeuw.  
Hoewel omtimmerd, zijn de vier moerbalken van de balklaag in het zicht. De derde balk is deels bijgekapt 
vanwege de trapopening. De kinderbinten zijn nog aanwezig. De trap naar de tweede verdieping is een 
vroegnegentiende-eeuwse steektrap. 
 
Tweede verdieping: De tweede verdieping heeft een brede kamer aan de voorzijde. Daarachter is aan de 
zuidzijde de overloop met daarachter een klein kamertje tegen de achtergevel. Aan de noordzijde is eveneens 
een (diepere) achterkamer. Tussen deze achterkamer en de voorkamer is dwars op het pand de zoldertrap. 
De trap is een eiken steektrap met gebiljoende zijkanten, mogelijk daterend uit de zestiende eeuw. De 
balklaag boven de tweede verdieping telt vier moerbalken en vermoedelijk is ook de voorste strijkbalk nog 
aanwezig. 
 
Zolderverdieping: De zolder is een open kapruimte, met een afgetimmerd (dienstbode-) kamertje tegen de 
achtergevel. De vloer is verhoogd ten voordele van de tweede verdiepingshoogte en ten koste van het 
ondereinde van de spantbenen. Zowel in het tweede als in het vierde balkvak is tegen de noordelijke gevel 
een rookkanaal. 
 
Kapconstructie: De kapconstructie van Vleesstraat 18 is een sporenkap, gedragen door vier eikenhouten 
kapspanten. Er zijn geen strijkspanten (meer) aanwezig. De spanten bestaan uit twee krommers, korbelen en 
een dekbalk. De dekbalken van de achterste drie spanten zijn doorgezaagd. Dit hangt samen met het 
verhogen van de vloer in de negentiende eeuw, waarbij ook de spantbenen zijn ingekort. Op de uiteinden van 
de dekbalken zijn de wormplaten opgelegd, die de sporenparen ondersteunen. Een deel van de sporenparen 
met haanhouten zijn origineel en van eikenhout. Deze zijn aangevuld met grenen sporenparen. Zowel de 
spanten als sommige sporen zijn voorzien van gekapte telmerken.  
 
Bouwfasering 
Late middeleeuwen:  In de late middeleeuwen werd het pand gebouwd, omstreeks 1500. Het betrof een 

koopmanshuis van drie bouwlagen hoog met een opslagzolder en –kelder.  
 
Ca.1800: Omstreeks 1800 werd de kap aan beide zijden afgewolfd en de voorgevel afgetopt 

tot een lijstgevel. Waarschijnlijk werd op dit zelfde moment de tweede verdieping – 
die oorspronkelijk een lage opslagverdieping was – verhoogd tot een volwaardige 
woonverdieping. Hiertoe werden de spantbenen van de kapspanten ingekort. 

 
Bouwdossiers:  6292 
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91  De steektrap naar de tweede verdieping (XIXa) 
 
 
 

92  Paneeldeuren op de tweede verdieping 

  
93  Eiken sporenparen met haanhouten van de  
       kapconstructie 

94  Ingekort spantbeen van een krommerspant 
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95  Dwars- en lengtedoorsnede van Vleesstraat 18 
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96  Kadastrale minuutkaart met in rood de percelen van Vleesstraat 19 
 

97  De voorgevel van Vleesstraat 19 98  De achtergevel van Vleesstraat 19 (rechts) 



 70 

 

Vleesstraat 19 Venlo 
 
 
Objectgegevens 
Naam:   - 
Adres:    Vleesstraat 19, 5911 JC Venlo 
Kadastrale aanduiding: Sectie I nr. 3612 
Datering:  ? 
Oorspronkelijke functie: handelshuis 
Huidige functie:  winkel/magazijn 
Datum opname:  9-5-2006 
 
Algemeen 
Vleesstraat 19 is een diep pand, gelegen aan de oostzijde van de Vleesstraat in het bouwblok tussen de 
zijstraten Gasthuisstraat en Klaasstraat. 
 
Geschiedenis 
Kadastrale minuutkaart 1842: Op de eerste kadastrale minuutkaart is het huidige perceel (en de bebouwing) 
van Vleesstraat 19 opgesplitst in twee eigendommen, waardoor het perceel in tweeën is gesplitst. Aan de 
voorzijde van beide percelen ligt het diepe huis, op het achterterrein is een achterbouw. Volgens de 
aanwijzende tafel woonden beide eigenaren ook in de Vleesstraat, waarschijnlijk was het pand intern 
gesplitst in twee wooneenheden.  
 
Historische foto’s: Op foto A uit ca.1910 is te zien dat Vleesstraat 19 op dat moment een laatnegentiende-
eeuwse voorgevel had in een neorenaissance stijl. De gevel was een lijstgevel van vier vensterassen met in het 
midden van de gootlijst een hoge, rijk gedecoreerde Vlaamse gevel. Het zadeldak was aan de voorzijde 
afgewolfd, maar er was een klein steekkapje vanaf de Vlaamse gevel naar het afgewolfde dakvlak 
aangebracht. Foto H uit 1944/1945 laat zien dat de laatnegentiende-eeuwse gevel geheel gemoderniseerd was 
– volgens het bouwdossier naar ontwerp van architect Ben Hendriks - maar zwaar beschadigd was geraakt 
tijdens de gevechten rondom de bevrijding. De schade aan de gevel en het dak werden gerepareerd. 
 
Beschrijving exterieur 
Hoofdopzet:Vleesstraat 19 is een diep pand, onderkelderd en daarboven drie bouwlagen hoog. Het is 
voorzien van een afgeplat zadeldak met een dwars dakvlak aan de voorzijde. Aan de achterzijde is een 
éénlaags, moderne aanbouw met plat dak, die de rest van het perceel in beslag neemt. 
 
Voorgevel: De huidige voorgevel van Vleesstraat 19 dateert qua ontwerp uit de vroege jaren veertig en werd 
na zware oorlogsschade hersteld na 1945. De gevel heeft momenteel op de begane grond een moderne 
winkelpui en daarboven een tweelaags bovengevel met vier hoge vensters, waarvan de omlijstingen over 
beide bouwlagen doorlopen. Per bouwlaag is in iedere vensteromlijsting een hoog stalen raam aangebracht, 
voorzien van een driedeling. De gevel wordt op de hoeken bekroond door vierkante kolommen met een 
piramidevormige afdekplaat. Daartussen is een eenvoudige mastgoot met houten gootklossen. 
 
Achtergevel: De achtergevel is een (recent afgetopte) topgevel, van drie traveeën breed. De gepleisterde 
gevel is vermoedelijk nog  van laatmiddeleeuwse oorsprong. Op het begane grondniveau gaat de achtergevel 
schuil achter een éénlaags achterbouw. Op de eerste en tweede verdieping zijn steeds drie gevelopeningen. 
Op de eerste verdieping is een recente deur naar het dak van de achterbouw en twee laatnegentiende-eeuwse 
houten T-ramen. Op de tweede verdieping zijn drie dezelfde ramen. In het onderste deel van de geveltop zijn 
twee vensteropeningen. 
 
Beschrijving interieur 
Kelder: Vleesstraat 19 heeft twee naast elkaar gelegen kelders van laatmiddeleeuwse oorsprong, die onder 
het voorste deel van het gebouw nog bewaard zijn. De kelders zijn beide voorzien van een tongewelf met de 
kruin haaks op de straat. Ze hebben mergelstenen zijmuren en bakstenen gewelven. Ook de scheidende muur 
tussen beide kelders is opgetrokken in baksteen. In deze muur is een oorspronkelijke doorgang met een 
deursponning uitgespaard in de bakstenen. In de oostelijke dagkant van de opening zijn twee hardstenen  
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99  De noordelijke kelder van Vleesstraat 19 richting voorgevel 
 

 
100  De doorgang tussen beide kelders, gezien vanaf de zuidelijke kelder van Vleesstraat 19 
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blokken met gesmede duimen van een verdwenen deur. Beide kelders hadden oorspronkelijk een toegang 
aan de straatzijde, in de zuidelijke hoek. De bakstenen trappen naar de straat zijn nog aanwezig. Het gewelf 
van het voorste deel van de noordelijke kelder ligt lager dan dat van het achterste deel. Aan de achterzijde is 
in de late negentiende eeuw een pandsbrede kelder toegevoegd, waarvoor de achtergevels van de voorkelders 
zijn doorbroken. Deze kelder heeft bakstenen troggewelven tussen stalen liggers, die steunen op een 
gecementeerde stalen balk, die op een bakstenen kolom is opgelegd. 
 
Begane grond: De begane grond is één open winkelruimte. De enige zichtbare historische afwerking is de 
fraaie laatnegentiende-eeuwse slingertrap naar de bovenverdiepingen. Deze heeft op de begane grond een 
decoratieve ronde trappaal. 
 
Eerste verdieping: De indeling van de eerste verdieping dateert uit de eerste helft van de twintigste eeuw. De 
slingertrap zet zich voort van de eerste naar de tweede verdieping. 
 
Tweede verdieping: De indeling van de tweede verdieping dateert uit de eerste helft van de twintigste eeuw. 
De balklaag is in grenen vervangen omstreeks 1900. De eiken slingertrap zet zich voort tot aan de 
zolderverdieping. 
 
Zolderverdieping/ kapconstructie: De kap van Vleesstraat 19 wordt gedragen door vijf spanten, bestaande 
uit twee schuine spantbenen en een dekbalk, verstevigd met korbelen. De spanten zijn samengesteld uit 
hergebruikte onderdelen van een laatmiddeleeuwse eikenhouten sporenkap. De dekbalken en korbelen zijn 
afkomstig van oudere krommerspanten, de krommers zijn vervangen door schuine spantbenen. Deze zijn 
vervaardigd uit hergebruikte balken, waaronder moerbalken met inkepingen van kinderbinten. Deze 
aanpassing van de spantbenen heeft plaatsgevonden bij de renovatie begin jaren veertig. De huidige 
gordingen en sporen zijn van recente datum (XXd) en behoren bij een renovatie van de kap, waarbij het dak 
afgetopt werd. In de zuidelijke zijgevel zijn in de borstwering nog oudere, afgezaagde eiken sporen zichtbaar, 
van de middeleeuwse kapconstructie van het pand. Deze wijzen op een iets flauwere helling van de 
oorspronkelijke kap. De oorspronkelijke kapspanten, vermoedelijk kromstijlen met dekbalken, zullen dan 
ook lager moeten zijn geweest. 
 
Bouwfasering 
Late middeleeuwen:  Het pand Vleesstraat 19 werd in de late middeleeuwen gebouwd. De tweedeling in 

de kelders doet denken aan een dubbelhuis, maar boven het maaiveld ontbreken 
daar nu verdere aanwijzingen voor, door latere verbouwingen. Ook de scheiding in 
twee smalle percelen op de kadastrale minuutkaart is hier een aanwijzing voor. De 
oorspronkelijke positie van de achtergevel van het dubbelpand lag vermoedelijk bij 
de overgang tussen de oudere voorkelders en huidige achterkelder. 

 
Ca.1800: Omstreeks 1800 werd de middeleeuwse kap aan de voorzijde afgewolfd, zoals 

zichtbaar is op de foto uit ca. 1910. 
 
XIXd: Aan het einde van de negentiende eeuw volgde een grootschalige verbouwing van 

het pand. Het werd naar achteren uitgebreid en de voorgevel werd vernieuwd in 
neorenaissancestijl en voorzien van een geveltop. Deze gevel was vier vensterassen 
breed. Van deze bouwfase dateert de monumentale trap van de begane grond naar 
de zolder. De kapconstructie werd eveneens verbouwd, waarbij onderdelen van de 
middeleeuwse kap en zolderbalklaag zijn hergebruikt. Het dak kreeg hiermee een 
steilere helling.  

 
Ca.1940: In de vroege jaren veertig van de twintigste eeuw vond er weer een vernieuwing van 

de voorgevel plaats, vermoedelijk naar ontwerp van architect Ben Hendriks.  
 
1945- 1948: Na zware oorlogsschade, waarbij de linker twee traveeën van de voorgevel vrijwel 

geheel verwoest werden, vond in de periode 1945-1948 herstel plaats, waarbij het 
gevelontwerp uit ca. 1940 gehandhaafd werd.  

 
 
Bouwdossiers: BA97-424A, 571-1971, 6294 
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101  De slingertrap op de begane grond, met trappaal 102  Kapconstructie; een moerbalk hergebruikt als 

spantbeen 
 

 
103  Overzicht van de kapconstructie richting de voorgevel 
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                                                                  104  Vleesstraat 19, kelderplattegrond 
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                                 105 Vleesstraat 19, plattegrond kapverdieping met telmerken 
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                                            106  Vleesstraat 19, dwarsdoorsnede richting achtergevel 
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107  Kadastrale minuutkaart met het perceel van Vleesstraat 20 
 

  
108  De voorgevel van Vleestraat 20 109  Het halve zadeldak van Vleesstraat 20 
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Vleesstraat 20 Venlo 
 
 
Objectgegevens 
Naam:   - 
Adres:    Vleesstraat 20, 5911 JE Venlo 
Kadastrale aanduiding: Sectie I nr. 3766 
Datering:  kern laatmiddeleeuws 
Oorspronkelijke functie: koopmanshuis 
Huidige functie:  snackbar (BG) 
Datum opname:  5-7-2007 
 
Algemeen 
Vleesstraat 20 is gelegen aan de westzijde van de Vleesstraat in de straatwand tussen de Houtstraat en de  H. 
Geeststraat.  Het betreft een diep pand, dat ooit een dubbelpand vormde met buurpand nr.22. Dit buurpand 
is later ver- of herbouwd, waarbij de ‘halve’ kapconstructie van nr.20 in de behouden tussenmuur tussen 
beide panden opgelegd bleef. 
 
Geschiedenis 
Kadastrale minuutkaart 1842: Op de eerste kadastrale minuutkaart heeft Vleesstraat 20 een bescheiden, 
diep perceel, waarop een hoofdhuis en een achterbouwtje te zien zijn, met daartussenin een binnenplaatsje. 
Het perceel is sinds 1842 verkleind tot de huidige grootte. 
 
Historische foto’s: Vleesstraat 20 is afgebeeld foto B uit ca.1900, waarop de voorgevel nog meer een eenheid 
is met nr.18, dan nu het geval is. Het pand heeft op dat moment nog een laatnegentiende-eeuwse houten 
winkelpui, een vlaggenmast en houten rolluiken voor de ramen. 
 
Beschrijving exterieur 
Hoofdopzet: Vleesstraat 20 is een diep pand op rechthoekig grondplan, van drie bouwlagen boven een 
kelder, dat gedekt wordt met een lessenaarsdak (half zadeldak).  
 
Voorgevel: De voorgevel van Vleesstraat 20 is een eenvoudige, gepleisterde lijstgevel uit de negentiende 
eeuw, van twee vensterassen breed. Op de begane grond is een moderne winkelpui. Op de eerste en tweede 
verdieping zijn steeds twee vensteropeningen, voorzien van sobere, gestucte omlijstingen. Ze hebben een 
gepleisterde onderdorpel en zijn recentelijk voorzien van kunststof ramen. De gevel wordt afgesloten door 
een eenvoudige gestucte lijst en een geprofileerde houten dakgoot.  
 
Beschrijving interieur 
Kelder: De kelder was tijdens het onderzoek niet toegankelijk, maar wel nog aanwezig (vermoedelijk 
middeleeuws). 
 
Begane grond: De begane grond bestaat uit een snackbar aan de voorzijde en een keukenruimte aan de 
achterzijde. De afwerkingen zijn recent. Vermoedelijk is de oude balklaag nog aanwezig. 
  
Eerste verdieping: De eerste verdieping heeft een grote voorkamer, met daarachter – in de dwarsrichting – 
de trap naar de eerste verdieping. Achter de trap is een achterkamer. De interieurafwerkingen zijn recent. 
Vermoedelijk is de middeleeuwse balklaag achterin de eerste verdieping nog in tact. Het voorste gedeelte is 
in de negentiende eeuw omhoog gebracht. 
 
Tweede verdieping: Op de tweede verdieping is aan de voorzijde een voorkamer, met daarachter een 
smallere kamer, waarlangs een gangetje loopt dat in verbinding staat met de landing van de trap vanaf de 
eerste verdieping. Het plafond van dit voorste gedeelte is verhoogd ten opzichte van het achterste deel van de 
verdieping; daar ligt de balklaag nog op het oorspronkelijke niveau. Achter de beschreven overloop is een 
verbinding door middel van enkele treden naar een lager gelegen gang, parallel aan de trap. Aan deze gang 
ligt een achterkamer, waarvan de toegangsdeur een paneeldeur uit de zeventiende eeuw is. De gang eindigt 
tegen de noordelijke zijwand, waar haaks op de gang een negentiende-eeuwse steektrap naar het 
zolderniveau is.   
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110  Paneeldeur op de tweede verdieping (XVII) 111  Daksporen en koppelingsbalkje bij de achtergevel 

 

 
112  Overzicht van de kap richting voorgevel met het voorste, ingekorte, halve krommerspant 



 80 

Zolderverdieping: Aan de achterzijde van de zolder is een afgetimmerde kamer, van waaruit een luik in de 
oostelijke wand toegang geeft tot de kapruimte aan de voorzijde. De vloer van deze ruimte is aan de voorzijde 
verhoogd, ten behoeve van een hogere voorkamer op de tweede verdieping. Hiervoor is het spantbeen van  
het voorste kapspant ingekort. Boven de afgetimmerde achterkamer ligt een (originele) vlieringvloer. 
 
Kapconstructie: De kapconstructie van Vleesstraat 20 is de helft van de kap van een dubbelhuis. Het andere 
deel van de kap boven nr.22 is afgebroken maar de oude tussenmuur is nog aanwezig. Deze muur 
ondersteunt nu de dekbalken en sporenparen van nr. 20, die oorspronkelijk door deze muur heen staken. Er 
zijn nog twee (halve) eikenhouten spanten aanwezig, bestaande uit een krommer, korbeel en dekbalk. Het 
spantbeen van het voorste spant is ingekort op het moment dat de tweede verdieping verhoogd werd ten 
koste van de zolderruimte (ca.1800). Aan de achterzijde is het strijkspant nog aanwezig, aan de voorzijde is 
dit verdwenen op het moment dat de kap aan deze zijde afgewolfd werd, eveneens omstreeks 1800. De 
middelste spanten zijn voorzien van gekraste telmerken, /// en ////. De wormplaten die op de dekbalken 
gelegd zijn, bestaan uit verschillende delen, waaronder herstellingen in grenenhout. De eiken sporenparen 
zijn voorzien van haanhouten.  
 
Bouwfasering 
Late middeleeuwen:  In de late middeleeuwen, omstreeks 1500, werd het pand Vleesstraat 20 gebouwd 

als een dubbelhuis  met Vleesstraat 22. Het betrof een breed koopmanshuis met 
door een langsmuur ondersteunde opslagverdiepingen. 

Ca.1800: Omstreeks 1800 werd de kap aan de voorzijde afgewolfd en de tweede verdieping 
verhoogd, waarbij één spantbeen ingekort is.  

Ca.1900: Omstreeks 1900 werd de linker helft van het dubbelpand (Vleesstraat 22) 
afgebroken en vervangen door een nieuw woonhuis. Vleesstraat 20 bleef 
gehandhaafd doordat de stenen tussenwand, die eerst als extra ondersteuning van 
de opslagvloeren diende, nu als zijwand ging functioneren en de halve balk- en 
kapconstructie ondersteunde. 

Bouwdossier:  6295 

113  Dwars- en lengtedoorsnede van Vleesstraat 20. Vleesstraat 20 vormde oorspronkelijk een dubbelpand met 
Vleesstraat 22. Aan de linkerzijde van de dwarsdoorsnede is de oorspronkelijke bouwvorm van Vleesstraat 22 gestippeld. 
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114  Kadastrale minuutkaart met het perceel van Vleesstraat 21 
 

             
115  De voorgevel van Vleesstraat 21           116  De achtergevel van Vleesstraat 21 
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Vleesstraat 21 Venlo 
 
 
Objectgegevens 
Naam:   - 
Adres:    Vleesstraat 21, 5911 JC Venlo 
Kadastrale aanduiding: Sectie I nr. 656 
Datering:  1467, uitgebreid 1649  
Oorspronkelijke functie: handelshuis 
Huidige functie:  winkel / bovenwoning 
Datum opname:  9-5-2006 
 
Algemeen 
Vleesstraat 21 is een diep pand, gelegen aan de oostzijde van de Vleesstraat in het bouwblok tussen de 
zijstraten Gasthuisstraat en Klaasstraat.  
 
Geschiedenis 
Kadastrale minuutkaart 1842: Het perceel van Vleesstraat 21 is sinds de vervaardiging van de eerste 
kadastrale minuutkaart in 1842 niet van omvang veranderd. In 1842 was er reeds een diep huis op het 
voorterrein (het huidige pand) met daarachter een erf met achterop een zelfstandig gebouw. Deze 
achterbouw is minder diep dan de huidige achterbouw. De huidige achterbouw is waarschijnlijk een 
uitbreiding van de oudere achterbouw; in de noordelijke zijgevel is een duidelijke bouwnaad zichtbaar ter 
diepte van de oude achterbouw van vóór 1842. Deze uitbreiding vond plaats vóór 1900. 
 
Historische foto’s: Op foto A uit ca.1910 is de voorgevel van nr.21 te zien in vermoedelijk originele staat. Op 
de begane grond heeft de gevel drie hoge, omlijste gevelopeningen (vermoedelijk twee etalagevensters en één 
toegang), die nu verdwenen zijn. Ook is er een grote vlaggenmast aan de gevel bevestigd. Foto H uit 
1944/1945 laat zien dat de voorgevel beschadigd was geraakt tijdens de gevechten rondom de bevrijding. Na 
de oorlog zijn de vroegtwintigste-eeuwse bovenpui van de voorgevel en de dakconstructie hersteld in oude 
stijl. 
 
Beschrijving exterieur 
Hoofdopzet: Vleesstraat 21 is een diep pand op min of meer rechthoekig grondplan. De voorgevel loopt iets 
schuin als gevolg van de oriëntatie op de Vleesstraat, die niet geheel loodrecht is. Het pand is onderkelderd 
en daarboven drie bouwlagen hoog en gedekt met een zadeldak haaks op de weg, met een wolfeinde aan de 
voorzijde. De achterbouw is drie bouwlagen hoog en wordt gedekt door een zadeldak haaks op de weg.  
 
Voorgevel: De voorgevel van Vleesstraat 21 is een lijstgevel, drie bouwlagen hoog en drie traveeën breed. Op 
de begane grond is een moderne winkelpui, de eerste en tweede verdieping hebben een laatnegentiende-
eeuwse vormgeving. Op beide verdiepingen zijn steeds drie vensters. Deze hebben gestucte omlijstingen met 
een kuif in het midden. De onderdorpels zijn doorgetrokken in een horizontale waterlijst, die gepleisterd is. 
De vensters zijn voorzien van houten T-ramen met drieledig bovenlicht. Boven de vensters van de tweede 
verdieping is een horizontale waterlijst. De eenvoudige mastgoot wordt gedragen door houten consoles. Het 
dak is aan de voorzijde afgewolfd en heeft een klein dakvenster in het midden. 
  
Achtergevel: De achtergevel is een zeventiende-eeuwse topgevel, die voorzien is van een pleisterlaag. In de 
twintigste eeuw zijn de vensters van de eerste en tweede verdieping vervangen door brede, liggende vensters. 
 
Beschrijving interieur 
Kelder: Vleesstraat 21 was oorspronkelijk geheel onderkelderd. Het gewelf en de achtergevel van deze kelder 
zijn echter bij een verbouwing in 1964 afgebroken en de ruimte is met de begane grond verbonden door 
middel van een ‘split level’. De ruimte werd doorgetrokken onder de binnenplaats en tot in de achterbouw. 
De huidige zijwanden zijn gecementeerd; er zijn geen historische afwerkingen zichtbaar. 
 
Begane grond: De begane grond is een winkelruimte. De middeleeuwse balklaag is verdwenen bij de 
verbouwingen in de jaren zestig. 
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117  Het zuidelijke spantbeen van krommerspant //  en 
het zuidelijke spantbeen van het vakwerkspant (rechts) 

118  De eiken kapconstructie uit 1467 
 
 

 
119  Houten vakwerkspant dat als tijdelijke afdichting van de kapruimte heeft gediend, bij de verlenging in 1649 
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Eerste verdieping: De eerste verdieping is eveneens in gebruik als winkelruimte. Aan de achterzijde zijn 
twee moerbalken zichtbaar. Er is geen strijkbalk aan die zijde. Aan de voorzijde is het plafond is de balklaag 
niet in het zicht, vanwege een verlaagd plafond. Verder zijn er geen historische afwerkingen aanwezig. 
 
Tweede verdieping: De afwerkingen en indeling van de tweede verdieping zijn twintigste-eeuws. De balklaag 
is echter ouder. Aan de voorzijde liggen vier moerbalken, parallel aan de (schuine) voorgevel. De achterste 
twee moerbalken en de strijkbalk aan de achterzijde zijn echter parallel aan de (rechte) achtergevel gelegd. 
Het vloerniveau is in de eerste drie balkvakken lager dan aan de achterzijde. 
 
Zolderverdieping / kapconstructie: De zolderverdieping, tevens kapruimte, is één open ruimte met een 
moderne inbouw in de één na laatste travee, waarin het trappenhuis bovenkomt. De sporenkap wordt 
gedragen door vier spanten, waaronder het strijkspant aan de achterzijde. Aan de voorzijde is vermoedelijk 
nooit een strijkspant aanwezig geweest; de flieringen vertonen hier geen pengaten van windschoren. De twee 
achterste spanten zijn parallel aan de achtergevel georiënteerd, de twee voorste parallel aan de voorgevel. 
Vóór het één na laatste spant is een (niet-dragend) vakwerkspant geplaatst, parallel aan de voorgevel, dus 
schuin. Dit spant heeft – voorzien van beplanking - vermoedelijk als tijdelijke afdichting aan de achterzijde 
gediend, toen de kap naar achteren uitgebreid werd. Uit dendrochronologisch onderzoek in 2006 bleek dat 
het hout van de voorste twee spanten uit 1465 en 1466 AD dateerde, wat een datering van het huis in 1466 – 
1467 mogelijk maakt. Het hout van de achterste twee spanten dateerde uit 1649 AD. De uitbreiding is ook te 
zien in het muurwerk van de zuidelijke zijgevels, die een lichte knik maakt aan de achterzijde.  
De spanten dragen de flieringen, waarop de eiken sporenparen met haanhouten zijn gelegd. De flieringen 
zijn verstevigd door middel van windschoren. De twee toegevoegde spanten aan de achterzijde hebben geen 
windschoren; vermoedelijk zijn deze wel gepland (er zitten pengaten in de flieringen), maar niet uitgevoerd 
(geen bevestigingssporen op de spantbenen). De voorste twee oudere spanten zijn genummerd met 
getrokken, rechtsgebroken telmerken, / en //. De korbeels zijn in de spantbenen gepend. De achterste twee 
(jongere) spanten hebben gekapte telmerken, I en II, en ze zijn voorzien van gespijkerde korbeels. Ook de 
achterste vier haanhouten hebben gekapte merken, nummer één tot vier (I, II, III, IIII).  
 
Bouwfasering 
1467: Omstreeks 1467 werd het pand Vleesstraat 21 gebouwd als voornaam handelshuis, 

voorzien van kelder, hoge begane grond en twee opslagverdiepingen en een 
kapruimte.  

 
1649:  In 1649 werd de kap naar achteren uitgebreid met één travee. Ofwel werd een 

vakwerk achterhuis versteend, ofwel werd een lager achterhuis opgetrokken tot 
dezelfde hoogte als het voorhuis. Hiertoe moest de oude achtergevel worden 
doorbroken. Een houten vakwerkgevel met beplanking zorgde voor een tijdelijke 
afdichting. Deze is blijven zitten als dragend onderdeel van de kap. 

 
XIX: Omstreeks 1800 werd de kap aan de voorzijde afgewolfd en voorzien van een 

lijstgevel. De vormgeving van de huidige voorgevel dateert uit de late negentiende 
eeuw. In de late negentiende eeuw werd  de oudere, vrijstaande achterbouw 
uitgebreid richting het hoofdhuis. 

 
XX: Na de Tweede Wereldoorlog werden kelder, begane grond en eerste verdieping 

ingrijpend gewijzigd tijdens diverse verbouwingen van de winkelruimte (1946, 
1964, 1971). Het keldergewelf werd afgebroken en de balklagen van de begane 
grond en (een deel van de) eerste verdieping werden vervangen. Er ontstond een 
‘split level’. 

 
Bouwdossiers:  6296 
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                          120  Vleesstraat 21, plattegrond eerste verdieping (voorgevel aan onderzijde) 
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                            121 Vleesstraat 21, plattegrond tweede verdieping (voorgevel aan onderzijde) 
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   122 Vleesstraat 21,  plattegrond kapverdieping met telmerken, bij de pijl het vakwerkspant (voorgevel aan onderzijde) 
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                       123  Tekening van het houtskelet van de tijdelijke achtergevel, tijdens de verbouwing rond 1649 

  
124  Raamopening in houten gevel 125  Zuidelijke spantbeen van het achterste strijkspant 
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126  Kadastrale minuutkaart 1842 met het perceel van   
         nr.23 

127  De voorgevel van Vleesstraat 23 

128  De achtergevel van Vleesstraat 23 boven de begane grond 
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Vleesstraat 23 Venlo 
 
 
Objectgegevens 
Naam:   - 
Adres:    Vleesstraat 23, 5911 JC, Venlo 
Kadastrale aanduiding: Sectie I nr.  5961 
Datering:  XV 
Oorspronkelijke functie: winkel - woonhuis 
Huidige functie:  winkel 
Datum opname:  BAAC 2002 
 
Algemeen 
Vleesstraat 23 is gelegen aan de oostelijke kant van de Vleesstraat. Het betreft een smal, diep pand op een 
klein perceel.  
 
Geschiedenis 
Kadastrale minuutkaart 1842: Op de eerste kadastrale minuutkaart heeft het perceel van Vleesstraat 
ongeveer dezelfde vorm als nu. Achter de hoofdbebouwing aan de straat is een kleine aanbouw aan de 
zuidzijde en een open plaats aan de noordzijde. 
 
Historische foto’s: De voorgevel van Vleesstraat 23 is te zien op foto A (1910) en foto H (1945). Het valt op 
dat de voorgevel boven de begane grond sinds de vroege twintigste eeuw qua opzet niet gewijzigd is. Ook lijkt 
het pand geen zware oorlogsschade hebben ondervonden, op gesprongen ruiten en afgevallen dakpannen na.  
 
Beschrijving exterieur 
Hoofdopzet: Vleesstraat 23 is onderkelderd en daarboven vier bouwlagen hoog. Het heeft een zadeldak met 
de nok haaks op de weg en een wolfeinde aan de voorzijde. 
 
Voorgevel:  De voorgevel is een lijstgevel met op de begane grond een moderne winkelpui. De gevel is drie 
vensterassen breed. Boven de begane grond is de gevel voorzien van een bekleding met rode verblendsteen. 
Op iedere verdieping zijn drie vensters met gecementeerde, geprofileerde omlijstingen, die aan de bovenzijde 
getoogd zijn. De onderdorpels zijn met elkaar verbonden tot horizontale waterlijsten, waarvan de bovenste 
twee geprofileerd zijn.  Er zijn houten T-ramen op de eerste en tweede verdieping en houten ramen met 
openslaande delen op de derde verdieping. De gevel wordt afgesloten door een bakgoot, die ondersteund 
wordt door consoles. Gezien de dikte van de voorgevel is het aannemelijk dat de middeleeuwse voorgevel nog 
achter de recentere klampmuur aanwezig is. 
 
Achtergevel: De achtergevel is een gecementeerde, laatmiddeleeuwse topgevel. Deze heeft op de begane  
grond en alle verdiepingen drie vensteropeningen. Op de begane grond, eerste en derde verdieping zijn nog 
oude kozijnen (ca.1800), waarin op de onderste bouwlagen oorspronkelijk schuiframen bevestigd waren. Op 
de derde verdieping waren de vensteropeningen gedicht met luiken, getuige de duimen in de kozijnen. In de 
twintigste eeuw zijn deze vervangen door draairamen. De gevel is voorzien van smalle, laatmiddeleeuwse 
muurankers ter hoogte van de strijkbalken van de balklagen. 
 
Zijgevels: Het pand heeft gedeelde zijmuren met de buurpanden. 
 
Beschrijving interieur 
Kelders: Het pand heeft een brede, diepe kelder met een ondiepe uitbouw aan de achterzijde. De ruimten 
worden gescheiden door een gordelboog. De hoofdkelder heeft zijmuren van mergelsteen en een bijbehorend 
bakstenen gewelf. De oorspronkelijke, inmiddels dichtgezette, toegang met bakstenen trap is in de 
noordelijke hoek van de voorgevel. De hoofdkelder wordt door een secundaire muur (ca.1800) in twee delen 
gescheiden.  
In het noordelijk deel van de achtergevel, naast de smallere uitbouw, is een dichtgezette doorgang. De 
uitbouw is lager dan de hoofdkelder en is voorzien van een bakstenen tongewelf. Er is een bakstenen trap 
naar het achterterrein. 
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129  De kelder van Vleesstraat 23 richting de voorgevel met rechts de oorspronkelijke toegang met trap 
 
 
 
 
 

 

130  De uitbouw aan de achterzijde van de kelder met de bakstenen trap naar het achterterrein 
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Begane grond: De begane grond is in gebruik als winkel en heeft moderne afwerkingen. De 
laatmiddeleeuwse balklaag is nog in tact en lijkt uit vier moerbalken te bestaan, die allen omstuct zijn. 
Hiermee heeft deze balklaag één moerbalk meer dan de bovenliggende balklagen. De vermoedelijk 
twintigste-eeuwse trap naar de bovenetages heeft platte balusters. 
 
Eerste verdieping: De tweede verdieping heeft een twintigste-eeuwse indeling. De balklaag bestaat uit drie 
moerbalken, die in de twintigste eeuw van een omtimmering zijn voorzien, compleet met imitatie 
laatmiddeleeuws sleutelstuk. Vermoedelijk gaan de laatmiddeleeuwse balken en sleutelstukken nog achter 
deze omtimmering schuil.  
 
Tweede verdieping: De tweede verdieping heeft een grotendeels twintigste-eeuwse indeling. De houten wand 
tussen het trappenhuis en de voorkamers is mogelijk ouder. Ook hier is de laatmiddeleeuwse balklaag nog 
aanwezig, bestaande uit drie omstucte moerbalken. Onder de balkkoppen zijn verdikkingen die op de 
aanwezigheid van sleutelstukken of sloffen wijzen. 
 
Derde verdieping: De derde verdieping was oorspronkelijk een open opslagverdieping. In een latere fase 
(vermoedelijk ca.1800) is aan de achterzijde een ruimte afgescheiden met houten wanden. Van het gebruik 
als opslagverdieping getuigen niet alleen de luikopeningen in de achtergevel (nu ramen), maar ook de 
balklaag. Deze bestaat ook hier uit drie moerbalken, waarvan de voorste en achterste oorspronkelijk zijn en 
voorzien zijn van kepen voor kinderbinten. De middelste balk is vervangen in grof eikenhout. Bij deze 
vervanging zijn de kinderbinten óp in plaats van ín de moerbalken gelegd, waardoor de zoldervloer hoger is 
komen te liggen. De kinderbinten bestaan uit originele eiken balken en later toegevoegde grenen 
(rondhouten) balken en hergebruikt materiaal. De moerbalken zijn voorzien van grove sloffen, bij de 
oplegging in de zijmuren. De voorste moerbalk is voorzien van een vlotmerk.  
Er is een eikenhouten, laatmiddeleeuwse steektrap naar de zolder, waarvan de trapbomen aan de 
binnenzijde decoratief afgeschuind zijn (gebiljoend). De gehele verdieping is nog voorzien van originele, 
eikenhouten vloerdelen. 
 
Zolderverdieping: De zolderverdieping is een open ruimte. Hier is te zien dat de voorgevel is opgemetseld 
met bakstenen met een groot formaat, wat erop wijst dat hier de (afgetopte) middeleeuwse voorgevel nog 
aanwezig is. De noordelijke zijgevel is een gedeelde gevel met nr.21. De originele muurplaat is nog aanwezig, 
waarop de daksporen van beide panden rusten. Later is deze zijmuur opgehoogd, waarbij de sporen deels 
ingemetseld zijn. Dezelfde situatie komt aan de zuidzijde voor. De zoldervloer is omstreeks 1800 vernieuwd 
met grenen vloerdelen. 
 
Kapconstructie: De kapconstructie bestaat uit drie kromstijljukken, die de dakflieringen dragen. Hierop 
steunen de eiken sporenparen met haanhouten. De sporen zijn door middel van houten pennen in de 
flieringbalken vastgezet. Enkele daksporen zijn in grenen vervangen, ook het gehele voorste dakvlak bestaat 
uit grenen sporen, in  verband met de afwolving omstreeks 1800. Om deze afwolving en de nieuwe sporen te 
ondersteunen is een dwarse fliering op de twee oorspronkelijke aangebracht. Aan de achterzijde rusten de 
oorspronkelijke flieringen in de laatmiddeleeuwse topgevel, wat erop duidt dat hier geen strijkspant was. 
Aan de voorzijde was vermoedelijk wel ooit een strijkspant, getuige de nummering van de getrokken, rechts 
gebroken telmerken. Deze begint bij ‘twee’ bij het eerste spant en eindigt bij ‘vier’ bij het laatste spant voor 
de achtergevel. Ook de sporenparen zijn sporadisch voorzien van telmerken. 
 
Bouwfasering 
Late middeleeuwen:  Het pand is gebouwd in de late middeleeuwen, meest waarschijnlijk in de vijftiende 

eeuw. Het betrof een woning van een handelaar, die zijn goederen op de 
bovenverdiepingen en in de kelder opsloeg. 

Ca.1800: Omstreeks 1800 is het pand aan de voorzijde afgewolfd en van een lijstgevel 
voorzien. Ook intern vonden wijzigingen plaats. Vermoedelijk is op dit moment de 
zoldervloer vervangen en zijn er schuiframen in de achtergevel geplaatst. De 
bovenetages werden voornamelijk voor bewoning gebruikt, mogelijk was op de 
begane grond een winkel of atelier. 

20ste eeuw: In de twintigste eeuw zijn er voornamelijk moderniseringen aan het interieur 
geweest.   
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140  Trap op de verdieping met imitatie-Empire leuning 141  Eiken steektrap naar de zolder 

  
142  Eiken daksporen met haanhouten in de kap 143  Eiken krommerspantbeen van de kapconstructie 
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144  Eiken krommerspanten met windschoren van de kapconstructie 
 
 
 
 
 

 
        145  Lengtedoorsnede van de kap richting het zuiden (tekening BAAC)  
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          146  Kelderplattegrond en dwarsdoorsnede van het pand (tekening BAAC) 
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                                  147  Kapplattegrond Vleesstraat 23 (tekening BAAC, voorgevel aan onderzijde) 
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148  Kadastrale minuutkaart met in rood het perceel van Vleesstraat 45 omstreeks 1842 
 

149  De voorgevel van Vleesstraat 45 150  De laatnegentiende-eeuwse houten onderpui 
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Vleesstraat 45 Venlo 
 
 
Objectgegevens 
Naam:   - 
Adres:    Vleesstraat 45, 5911 JC, Venlo 
Kadastrale aanduiding: Sectie I nr.  5510 
Datering:  XVI, XIXA en XIXB 
Oorspronkelijke functie: winkel - woonhuis 
Huidige functie:  winkel 
Datum opname:  27-9-2007 
 
Algemeen 
Vleesstraat 45 is gelegen aan de oostelijke kant van de Vleesstraat. Het betreft een ondiep pand op een smal, 
diep perceel, met achter het hoofdhuis een overdekte binnenplaats en een achterbouw. Halverwege het 
hoofdhuis verspringt de zuidelijke grens van het perceel iets noordwaarts. 
 
Geschiedenis 
Kadastrale minuutkaart 1842: Op de eerste kadastrale minuutkaart heeft het perceel van Vleesstraat 45 min 
of meer dezelfde smalle, diepe vorm, maar zonder de verspringing aan de zuidzijde. Aan de voorzijde is een 
diep huis, daarachter een binnenplaats en tenslotte een achterbouw of gemak. 
 
Historische foto’s: De oudste foto die van Vleesstraat 45 getraceerd kon worden, is van fotograaf G.Th. 
Delemarre in opdracht van de Rijksdienst voor Monumentenzorg en stamt uit september 1965 (foto G). 
Hierop is de gevel in vrijwel dezelfde staat als nu te zien. De kleur van de houten onderdelen van de 
winkelpui, de kroonlijst en de dakkapel verschillende echter van de huidige situatie. Deze waren in 1965 in 
een lichte kleur geschilderd, maar zijn nu donkerbruin. Verder valt op dat delen van het houtwerk sinds 1965 
sterk zijn gerestaureerd. Zeer waarschijnlijk gebeurde dat tijdens een grondige onderhoudsbeurt in de jaren 
zeventig. 
 
Beschrijving exterieur 
Hoofdopzet: Het hoofdhuis is twee bouwlagen hoog en heeft een zadeldak met de nok parallel aan de straat. 
De achterste dakhelft is ten behoeve van de zolderverdieping iets verhoogd met een plat dak. De 
binnenplaats is op het begane grondniveau overdekt met een plat dak. De éénlaags achterbouw heeft een 
licht hellend lessenaarsdak bedekt met bitumen. 
 
Voorgevel: De voorgevel is twee bouwlagen hoog. Op de begane grond is een fraaie, gave houten winkelpui 
uit het einde van de negentiende eeuw. Deze rust op een hardstenen sokkel, waarin in het rechter deel een 
kelderlicht is, afgesloten met een dubbel houten luik met zwaar uitgevoerde scharnieren. Daarboven is een 
groot, breed etalagevenster. Links daarvan is de toegang tot de winkel, een houten deur met bovenlicht en 
hardstenen optrede. Zowel de deur als het etalagevenster wordt geflankeerd door sierlijke houten pilasters, 
met rijk gedecoreerd basement en kapiteeltje. Deze dragen een houten kroonlijst met een centrale rondboog 
die de pui afsluit en bekroond wordt door een houten Franse lelie. In de kroonlijst zijn gecanneleerde 
consoles en twee geprofileerde panelen. Onder het halronde element is een gedecoreerd paneel met de 
wijkletter C en het huisnummer ‘45’. Boven de houten pui is een horizontale waterlijst, die tevens de 
onderdorpel vormt van de twee verdiepingsvensters. Deze zijn voorzien van een hardstenen omlijsting met 
centrale sluitsteen. De vensters hebben houten T-ramen. Aan weerszijden van en tussen de ramen zijn 
gesmede muurankers. De gevel wordt afgesloten door een houten, geprofileerde goot, die rust op houten 
consoles. In het voorste dakvlak is een sterk gerestaureerde, vroeg negentiende-eeuwse Empire dakkapel met 
een houten topgevel en voluutvormige klauwstukken. Het raam heeft twee vleugels, met een roedeverdeling 
in tweeën. Boven het raam zijn twee gesneden guirlandes. De top is uitgevoerd als een houten fronton met 
een bloemrozet in het midden. 
 
Achtergevel: De achtergevel is op de begane grond doorgebroken ten behoeve van de winkel. Op de eerste 
verdieping zijn twee laatnegentiende-eeuwse T-vensters. 
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151  De voorkelder richting voorgevel (XV-XVI) 
 

  

152  Slingertrap op de begane grond (XIXB) 153  Paneeldeur op de verdieping (XVII) 
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Noordelijke zijgevel: De noordelijke zijgevel is op dakniveau zichtbaar. Het betreft een bakstenen topgevel 
met vlechtingen. De gevel start aan de straatzijde op nauwe afstand van de zijgevel van buurpand nr.43, 
maar deze afstand vergroot naar achteren toe. 
 
Beschrijving interieur 
Kelder: Het hoofdhuis heeft twee kelders. De voorste, diepe kelder is een laatmiddeleeuwse kelder van een 
oudere voorganger van het huis. De kelder heeft mergelstenen zijmuren en een bakstenen halfrond gewelf. 
De oorspronkelijke ingang was vanaf de straat, aan de zuidelijke zijde, en is momenteel dichtgezet tot een 
kelderlicht. 
Aan de achterzijde verspringt de noordelijke zijwand één meter naar binnen. In de achtergevel is een 
secundaire doorgang naar een jongere kelder, onder het achterste gedeelte van het pand. Voor de zijwanden 
van deze kelder is gebruik gemaakt van (hergebruikte) middeleeuwse bakstenen. Het gewelf is van recente 
datum. In de achterwand van deze kelder is een trap naar de begane grond van de winkel (overdekte 
binnenplaats). Nabij deze trap zou zich een waterput bevinden. 
 
Begane grond: De begane grond is ingericht als winkel en is één ruimte met de overdekte binnenplaats. 
Halverwege het hoofdhuis bevond zich tot juli 2008 een negentiende-eeuwse eikenhouten slingertrap met 
gedraaide spijlen naar de eerste verdieping.  De balklaag is niet in het zicht. 
 
Eerste verdieping: De eerste verdieping bestaat uit twee achter elkaar geschakelde ruimtes, met de overloop 
en trap daartussenin. De achterste kamer verspringt richting het noorden ten opzichte van de voorste kamer. 
De toegangdeur naar de achterste kamer (keuken) is een zeventiende-eeuwse paneeldeur, de deur naar de 
voorkamer is een laatnegentiende-eeuwse paneeldeur. Centraal tegen de zuidelijke zijwand is een schouw 
met een moderne schouwmantel. De balklaag boven de verdieping gaat schuil achter een verlaagd plafond.  
 
Zolderverdieping: De zolderverdieping heeft een voorkamer onder de voorste dakhelft, daarachter een 
overloop en aan de achterzijde een kamer.  
 
Kapconstructie: De kapconstructie is een flieringenkap, samengesteld uit hergebruikt eikenhout en 
(moderner) grenenhout. De balken zijn tussen de beide zijmuren opgelegd en dragen de panlatten. 
 
Bouwfasering 
Late middeleeuwen:  In de late middeleeuwen stond er op de plek van het huidige pand een bescheiden, 

minder diep middeleeuws huis, dat voorzien was van een kelder voor de opslag van 
goederen. 

 
Ca.1800: Omstreeks 1800 werd het middeleeuwse huis herbouwd tot het huidige pand. 

Hierbij werd het pand vermoedelijk naar achteren uitgebreid, dit valt op te maken 
uit de kelder. De raamomlijstingen van de verdiepingsvensters in de voorgevel en 
de Empire dakkapel dateren uit deze periode. 

 
XIXB: In de late negentiende eeuw werd het pand voorzien van een rijk gedecoreerde, 

houten  winkelpui, die nu nog in gave toestand bewaard is. Bij deze modernisering 
hoort ook de slingertrap van de begane grond naar de verdieping en de T-vensters 
in de achtergevel. 

 
2008-2010 De begane grond van het pand is in 2008 gestript. De trap is daarbij verwijderd. 

tevens is de balklaag tussen de begane grond en de verdieping van het hoofdhuis 
vernieuwd. 

 
Bouwdossiers:  - 
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154  Reconstructie van de gevelwand van de Vleesstraat tussen Hoogstraat (l) en H. Geeststraat (r) rond 1900 
 

155   Luchtfoto van Venlo uit ca.1950 waarop het bochtige verloop van de Vleesstraat, voortkomend uit de oorsprong als  
          landweg, goed te zien is. In het midden ligt het grote V&D complex, waarvoor een aantal oude panden gesloopt             
          werden (zie tekening boven). 
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Conclusie  
Structuur  
Op dit moment (2009) is de percelering van de Vleesstraat nog grotendeels gelijk aan die in 1842, hoewel er 
in de loop der tijd op een enkele plek percelen zijn samengevoegd tot grotere percelen, zoals het perceel van 
het voormalige V&D gebouw in het bouwblok tussen de H. Geeststraat en de Hoogstraat. 
De bebouwing aan de zuidzijde is na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog grotendeels herbouwd. 
Van de bebouwing aan de noordzijde werd voornamelijk de schade hersteld. Desalniettemin zijn er ook na de 
Tweede Wereldoorlog nog laatmiddeleeuwse panden in deze gevelrij gesloopt, zoals Vleesstraat 25. Van het 
eerste bouwblok aan de oostzijde, vanaf de Markt gezien, komen de percelen qua maatvoering overeen met 
die van de Lomstraat. In het bouwblok tussen de H.Geeststraat en de Hoogstraat zijn de percelen veel 
breder. Verder valt op dat de Vleesstraat de breedste straat in de binnenstad is, wat erop duidt dat het echt 
een hoofdroute was, waarover niet alleen lokaal, maar ook doorgaand verkeer liep. De straat vernauwt om 
onduidelijke redenen bij de Hoogstraat.  
 
Middeleeuwse huizen  
De meeste laatmiddeleeuwse huizen werden in het bouwblok tussen de Gasthuisstraat en de Klaasstraat 
aangetroffen. In de overige delen van de Vleesstraat werden slechts sporadisch deels of grotendeels 
laatmiddeleeuwse panden aangetroffen, maar vermoedelijk zijn er nog meerdere middeleeuwse kelders 
aanwezig onder herbouwde panden. Dit komt vooral door de oorlogsschade die in deze delen van de straat 
heftiger was, waardoor er meer herbouwd is na de Tweede Wereldoorlog. In totaal zijn er in de Vleesstraat 
nog zeven volledig laatmiddeleeuwse panden aanwezig en vier (gedocumenteerde) panden met 
laatmiddeleeuwse elementen zoals kelders en zijmuren.  
 
Huistypen  
Momenteel zijn van de middeleeuwse bebouwing van de Vleesstraat vooral z.g. ‘diepe huizen’ bewaard 
gebleven. Deze zijn twee of drie gevelassen breed en twee tot drie bouwlagen hoog, onder een kap met de nok 
haaks op de weg.  
Daarnaast werden er nog één dubbelpand (huis Ottenheym) en één helft van een dubbelhuis (nr.20) 
aangetroffen in de Vleesstraat. De dubbelhuizen werden door één rijke eigenaar gebouwd en pas later 
opgesplitst in twee eenheden. Dit werd gefaciliteerd door de opbouw van deze panden; door hun breedte 
hadden ze van begin af aan een extra steunmuur in het midden van het pand, die later als scheidingsmuur 
gebruikt werd. Dit wordt geïllustreerd door Vleesstraat 7/9 waar de tweedeling alleen in de onderste 
bouwlagen is uitgevoerd, terwijl de kapruimte ongedeeld is. Dat de scheidingsmuur niet tot aan de nok 
doorloopt wijst op een constructieve functie van de tussenmuur en niet op een pure scheidingsfunctie. De 
tussenmuur maakte het mogelijk om het pand zowel functioneel als constructief te scheiden. Vleesstraat 20 
is de helft van een dubbelhuis, waarvan de andere helft afgebroken en herbouwd is. Vleesstraat 19 is 
vermoedelijk ook een dubbelhuis geweest; het heeft parallelle twee kelders (oorspronkelijk onderling 
verbonden) en was volgens de kadastrale minuutkaart uit 1842 in twee eigendommen opgesplitst. De kelders 
zijn intern verbonden met een oorspronkelijke doorgang. De twee eigendommen zijn later weer 
samengevoegd tot één. In het verleden hebben er in de Vleesstraat meer dubbelhuizen gestaan, zoals te zien 
is op de historische foto´s. Een voorbeeld is het voorname dubbelpand ter plekke van de latere V&D (zie foto 
C ).    
 
Naast de diepe huizen en dubbelhuizen werd bij de onderzochte panden één z.g. zijhuis aangetroffen, 
Vleesstraat 11, dat bij het voorname pand nr.13 hoorde en later een zelfstandige eenheid werd.  
De bewaarde huizen vormen een afspiegeling van wat er in het verleden aan huistypen in de straat aanwezig 
waren. De voornaamste panden stonden in de bochtige (brede) stukken van de straat, zoals Vleesstraat 7/9 
en de grote panden in het bouwblok tussen de H. Geeststraat en Hoogstraat. 



 103 

 

 
156  overzicht van het noordelijk deel van de Vleesstraat richting de Markt 
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Constructies 
Gevels  
De laatmiddeleeuwse huizen zijn vooral onherkenbaar doordat de voorgevels in de loop der tijd diverse 
malen gemoderniseerd zijn, waardoor de panden jonger aandoen dan ze zijn. Het is aan toeval te danken dat 
de laatmiddeleeuwse topgevel van huis Ottenheym nog bewaard is gebleven. Door gebrek aan middelen is de 
gevel nooit omgebouwd tot een lijstgevel en doordat in de late negentiende eeuw er twee topgevels in neostijl 
links en rechts van het pand verrezen, werd er vermoedelijk voor een restauratie van de gevel gekozen in 
plaats van herbouw. Door deze drie topgevels (oud en nieuw) krijgt men een idee hoe het stadsbeeld van 
Venlo er in de middeleeuwen uitzag, met alle statige topgevels in de gevelwanden.  
De meeste achtergevels zijn eveneens gesneuveld bij afwolvingen van het dak aan de achterzijde. Vleesstraat 
7-9 heeft nog de middeleeuwse achtergevel, zij het sterk gerestaureerd. Vleesstraat 11 en 20 hebben nog de 
oorspronkelijke achtergevel, beide een ‘halve’ topgevel (door de herbouw van Vleesstraat 22 bleef slechts de 
helft van de oorspronkelijke achtergevel van het dubbelhuis 20-22 staan, nr.11 had altijd al een halve vorm). 
Vleesstraat 21 heeft ook nog een originele topgevel aan de achterzijde, maar deze dateert van de uitbreiding 
naar achteren in 1649. 
 
Kelders  
Tijdens het onderzoek werd een groot aantal laatmiddeleeuwse kelders aangetroffen, al dan niet met de 
originele bouwmassa er nog boven. Sommige kelders lopen over de gehele diepte van het pand, anderen 
bestaan uit een voor- en achterkelder, vermoedelijk verwijzend naar een interne scheiding tussen voor- en 
achterhuis. Er zijn kelders met mergelstenen zijmuren en een bakstenen gewelf (nr.13, nr. 18, nr.19) en 
kelders die geheel in baksteen zijn opgetrokken. De gewelven verschillen van gedrukte tongewelven tot 
‘halfronde’ tongewelven. In alle gevallen heeft het gewelf een kruin haaks op de straat. De oorspronkelijke 
toegangen van de kelders lagen aan de straatzijde, maar zijn in een later stadium dichtgezet en vervangen 
door een interne toegang. Sommige kelders hadden ook een keldertrap in de achtegevel. De kelders van 
Vleesstraat 13 en 15 zijn opvallend groot, wijzend op een grote opslagcapaciteit voor (handels-)goederen. 
 
Balklagen 
Waar de laatmiddeleeuwse balklagen nog in tact waren, bestonden deze uit samengestelde, eiken balklagen. 
Slechts in twee panden waren de oude sleutelstukken nog aanwezig (nr. 1 en nr.7-9), in de overige panden 
waren ze ofwel verwijderd ofwel afgestuct. In Vleesstraat 1 en in het voorhuis van Huis Ottenheym (nr.7-9), 
zijn sleutelstukken met een drievoudig rondstaafprofiel toegepast, met een gegutste decoratierand bij de 
aansluiting op het vlakke deel. In het achterhuis van Vleesstraat 7-9 zijn sleutelstukken met een 
peerkraalvorm toegepast. 
 
Kapconstructies 
De aangetroffen laatmiddeleeuwse kapconstructies waren van verschillende types. Het merendeel bestond 
uit sporenkappen met dekbalkgebinten, zowel bij diepe huizen als dubbelpanden. Vleesstraat 11 heeft een 
z.g. ‘halve kap’, waarbij de dekbalken van de gebinten enerzijds gedragen worden door een krommer en 
anderzijds in de zijgevel van buurpand nr.13 zijn opgelegd.  
Het voorhuis van Vleesstraat 7-9 heeft een afwijkende kapconstructie, namelijk een sporenkap met 
tussenbalkgebinten. Hierbij zijn de dekbalken tussen de spantbenen opgelegd en rusten de wormplaten op 
de uitstekende koppen van de spantbenen. Een zelfde constructie werd in Venlo tot nu toe alleen in de 
panden Markt 26 en Gasthuisstraat 18 aangetroffen. 
Een opvallend element was de aanwezigheid van het framewerk van een tijdelijke vakwerkachtergevel, in de 
kapconstructie van Vleesstraat 21. Deze werd aangebracht bij een uitbreiding van het pand naar achteren en 
daarna niet meer verwijderd. Een meer recente, maar toch noemenswaardige kapconstructie is die van 
Vleesstraat 2, die bestaat uit laatnegentiende-eeuwse grenen spanten. 
 
Interieurs 
De interieurs van de onderzochte panden dateren voornamelijk uit de negentiende eeuw en later. Het 
merendeel van de bovenverdiepingen van de panden staat leeg of wordt al lange tijd voor opslag gebruikt, 
waardoor veel historische interieurafwerkingen zoals stucplafonds en schouwmantels verloren zijn gegaan. 
Er werden nog fraaie negentiende-eeuwse slingertrappen aangetroffen in de panden Vleesstraat 11, 15, 19 en 
45, waarbij die van nr.15 de meest luxueuze uitvoering heeft. In Vleesstraat 18 werd naast een 
laatmiddeleeuwse eiken steektrap naar de zolder, ook een vroegnegentiende-eeuwse eiken trap va de eerste 
naar de tweede verdieping aangetroffen. Vleesstraat 20 heeft eveneens een eiken steektrap uit ca.1800 en 
een bijzondere zeventiende-eeuwse eiken paneeldeur. 
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Overzicht onderzochte panden Vleesstraat 
 
Huisnr. Volledig 

middeleeuws* 
Restant 
Middeleeuws ** 

kelder 
middeleeuws 

Opmerkingen 

1  X  Kapconstructie ontbreekt 

2    herbouwd late negentiende eeuw  

7-9 X   Dubbelhuis met achterhuis 

11 X    

13 X    

15  X   

15 (mag)  X  Magazijn op achterterrein 

18 X    

19 X    

20  X   

21 X    

23 X    

45   X Late negentiende eeuw herbouwd 

 
*  inclusief middeleeuwse kapconstructie 
** middeleeuws casco, excl. kapconstructie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Kadastrale kaart anno 2009 met de resultaten van de inventarisatie van de Vleesstraat 
 

=  volledig middeleeuws pand 

 

=  restant middeleeuws pand 

 

=  middeleeuwse kelder 

 

=  negentiende eeuw 
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