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HISTORIE Het meest noordelijke pand van de bekende architect Jean Louis Soiron

Een Maastrichts huis in Venlo
Verborgen
plekken
Achter façades en panden
ligt nog veel van de historische binnenstad van Venlo.
In deze serie die verborgen
plekken en het verhaal.
Deel 3: Het Maastrichtse
huis.
door Harry Lücker

M

aastrichtse allure in de
Venlose binnenstad.
Maar er is waarschijnlijk niemand die het
opvalt. Het pand waarover het gaat,
ligt uitstekend verborgen in de
Lomstraat/Knibbelstraat. Een
uniek bouwwerk voor de binnenstad van Venlo. Het enige Maastrichtste huis. Gebouwd door de
Maastrichtse architect Jean Louis
Soiron (1753-1797). Die kwam na
zijn huwelijk met de Venlose Anna
Louis Muller in 1787 in Venlo wonen en bouwde daar zijn huis. Precies in een stijl zoals hij dat gewend
was.

Buiten- en binnenkant van de ‘Maastrichtse’ woning aan de Lomstraat/Knibbelstraatstraat in Venlo.

„Venlo kende in bouwstijl vooral
Gelderse invloeden. In Maastricht
was de Luikse school de mode.
Maastricht was in die tijd een stad
met enorm veel geld, daar werd lonkend naar gekeken”, zegt Roy
Denessen beleidsmedewerker monumenten bij de gemeente Venlo.
Kenmerkend voor die Luikse stijl is
de zogenaamde mansardekap, vier
knippen in het dak. „Soiron moet
in Venlo meerdere opdrachten hebben uitgevoerd, maar het pand in
de Lomstraat is het enige nog gaaf

bewaard gebleven pand van Soiron
in Venlo. Naar mijn weten is dit
het meest noordelijke pand van de
familie Soiron. Een architectenfamilie die met name huizen en kastelen in de omgeving van Maastricht
bouwde of van een nieuw interieur
voorzag. Het unieke aan het pand
in Venlo is dat het een nagenoeg
gaaf en compleet interieur uit de
achttiende eeuw heeft”, zeg Denessen.
Dat interieur wordt ook streng bewaakt en goed onderhouden door

de nieuwe huurders van het pand.
Het eerste dat opvalt: de grote, houten trap. „In Luikse stijl. Zoiets
komt nergens anders in Venlo
voor. Een trap met deze vormen,
zie je alleen in Maastricht.”
Verder heeft het pand nog de originele houten deuren, puntgaaf. Origineel stucwerk uit eind achttiende
eeuw. De wandversiering boven de
open haard en de originele kamerindeling. „Dit is een voorbeeld van
hoe we het in de binnenstad willen hebben”, zegt Denessen. „Een

groot verschil met andere historische panden in de binnenstad die
leegstaan en verkrotten. Vaak zijn
bovenverdiepingen door winkels
dichtgetimmerd om zo veel mogelijk vloeroppervlakte voor de winkel te krijgen. Maar hier is een voorbeeld van hoe je toch boven een
winkel kunt wonen wanneer je de
ontsluiting van die woning via de
achterkant van het pand regelt.”
Het Maastrichtse pand staat op de
nominatie te worden aangewezen
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als gemeentelijk monument. „In
principe gaat het niet om de status,
maar om de mensen die er wonen.
Die moeten bewust zijn van de historische waarde van hun pand. Dat
is hier aan de hand. Het is niet zo
dat je met een monumentale status
niets meer kunt doen in je eigen
huis. Maar onderdelen worden wel
beschermd”, zegt Denessen.
Zo is voor de toekomst in ieder geval zeker dat de Venlose binnenstad altijd een Maastrichts huis met
interieur zal kennen.

