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HISTORIE ‘Venlose dubbelhuizen uniek voor de provincie Limburg’

Achter façades en panden
ligt nog veel van de histori-
sche binnenstad van Venlo.
In deze serie die verborgen
plekken en het verhaal.
Deel 4: de dubbelhuizen.

door Harry Lücker

MM
et de groeiende wel-
vaart in de vijftiende
eeuw, groeide ook het
aantal stenen in de

Venlose binnenstad. Geen houten
gebouwen meer. „Venlo versteen-
de”, zegt Roy Denessen, beleidsme-
dewerker monumenten bij de ge-
meente Venlo. Iedereen kent de
twee prototypen van die middel-
eeuwse bouwwoede. Aan de ene
kant is daar het Romerhuis aan de
Kwartelenmarkt. „Het voorbeeld
van een klassiek voorhuis mét een
achterhuis. Het voorhuis werd ge-
bruikt als een pakhuis, daarachter
werd gewoond. Daarvan liggen tal-
loze voorbeelden in de Venlose bin-
nenstad.”
Dat geldt niet voor Huize Schreurs.
Zeg maar de twee-onder-een-kap-
woning avant-la-lettre. „Gebouwd
door buitenproportioneel rijke han-
delaren”, weet Denessen. Van de
buitenkant valt het niet te zien,
maar achter de gevel loopt een
muur die het pand precies in twee-
ën splitst. „Destijds een ingenieuze
bouwmethode om de druk op de
vloer niet te groot te laten worden.
Die muur loopt helemaal tot in de
nok van het gebouw.” Dat lijkt al
vreemd omdat het pand naar bo-
ven toe steeds smaller lijkt te wor-
den. Maar dat geldt voor de gevel.

„Die werd louter gebouwd om mee
te pronken. Vandaar ook de vele
versieringen, alles om maar te im-
poneren. De gevel had verder geen
functie”, vertelt de monumenten-
medewerker. „Deze bouwconstruc-
tie is voor Zuid-Nederland bijzon-
der. Die kom je alleen in de Hanze-
steden aan de IJssel tegen. Plaatsen
als Zutphen en Deventer waar han-
del mee werd gedreven. Dan had je
rondreizende timmerlieden van
daar die in Venlo kwamen werken.
Die vakmensen namen ook hun
bouwtradities mee naar de stad.”

Huize Schreurs is bekendste expo-
nent. Ook de meest fraaie en de
meest duidelijke. Maar de Venlose
binnenstad telt nog vijftien van de-
ze dubbelpanden, bleek in een re-
cente inventarisatie door de ge-
meente Venlo. Het probleem is dat
al die dubbelpanden wél kregen te
lijden onder de economische reces-
sie van de achttiende eeuw. De dub-
belpanden werden in de meeste ge-
vallen echt twee panden. Gewoon
voor de helft verkocht. Twee deu-
ren erin en klaar. Versierselen aan
de gevel werden net als de topgevel

eraf gehaald, dat was mode. En de
gevels werden gepleisterd.
„Maar het zijn middeleeuwse pan-
den, alleen ziet niemand het”, zegt
Denessen. „Het is enorm interes-
sant om achter het pleisterwerk te
kijken”, stelt hij. Daarvoor heeft de
gemeente Venlo een gevelfonds.
„Dat geld wordt met name ingezet
om verstoringen aan gevels recht te
trekken. Maar samen met eigena-
ren van panden gaan we kijken of
we de gevel ook zoveel mogelijk in
de oorspronkelijke staat terug kun-
nen krijgen”, laat wethouder Monu-

menten Jos Teeuwen (CDA) weten.

De tijden van de buitenproportio-
neel rijke handelaren in de Venlose
binnenstad zijn voorbij. De tijden
van de dubbelpanden die één zijn
ook. Maar ze zijn er in potentie
nog wel. De Venlonaar moet alleen
wat beter kijken. En wat hoger,
want de meester panden in de bin-
nenstad ‘beginnen’ op één hoog,
net boven de luifel van de winkel.
Daar zijn de gevels te zien waar het
om draait. Uniek voor dit gebied,
maar niemand die het opvalt.
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Dubbelhuizen in de Venlose binnenstad (links Vleesstraat en rechts Parade) zijn vaak niet meer als zodanig te herkennen.  foto’s Jeroen Kuit


