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Afb.1 Oud Schonenborg – gebouwd in 1777.
Afb. 2 Nieuw Schonenborg of Arnoldushoeve – gebouwd in 1915 door de Missiezusters van Steyl.
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Inleiding
Oud Schonenborg is in 1777 gesticht als ontginningsboerderij door Henricus Erkens, een vermogend
koopman uit Kaldenkerken. In de negentiende eeuw is de omvang van dit landgoed onder invloed van
de ontginningen van het Meelderbroek enorm toegenomen. Toen de Missiezusters uit Steyl het
landgoed in 1915 aankochten, omvatte het ruim 70 hectare. Op minder dan 300 meter van Oud
Schonenborg bouwden zij een nieuwe hoeve, de Arnoldushoeve, ook wel bekend als Nieuw
Schonenborg.
Oud Schonenborg bleef bijna twee eeuwen lang onafgebroken bewoond, pas toen in 1978 door een
brand het woonhuis verwoest werd, is de boerderij leeg komen te staan. De laatste decennia zijn de
gebouwen vooral gebruikt voor opslag en als stal. Nieuw Schonenborg in nog volop in bedrijf als
boerderij.
De gemeente Venlo nu overweegt om Oud en Nieuw Schonenborg tezamen aan te wijzen als
gemeentelijk monument en heeft Bureau Bouwwerk uit Holten in dat kader gevraagd voor het
opstellen van een bouwhistorische en historisch geografische verkenning.
De bouwhistorische verkenning omvatte een opname ter plaatse, waarbij de ruimtelijke opbouw, het
exterieur, de zichtbare onderdelen van de constructie en de interieurafwerking zijn gedocumenteerd,
gekarakteriseerd en gedateerd. Het doel van deze verkenning is het in kaart brengen van de
bouwgeschiedenis, het opstellen van een beschrijving van het complex en het verkrijgen van inzicht in
de monumentale waarden van beide boerderijen.
Het historisch geografisch onderzoek is uitgevoerd door Jan-Olaf Tjabringa van Cultuurland Advies te
Heerde. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de ruimtelijke samenhang, welke
landschapselementen tegenwoordig nog een onderdeel vormen van deze samenhang en wat de
kwaliteit hiervan is om aan de hand hiervan te kunnen bepalen wat beschermenswaardige elementen
zijn. In beide gevallen is het veldwerk gecombineerd met een beperkt literatuur- en archiefonderzoek.
Het onderhavige rapport is een weerslag van de onderzoeksresultaten. Daarnaast is er een
‘Redengevende omschrijving’ opgesteld ten behoeve van de mogelijke bescherming van het complex
als gemeentelijk monument.
Bureau Bouwwerk wil in de eerste plaats de heer S. Schutgens bedanken voor hun gastvrijheid.
Daarnaast willen wij Twan Ernst, archivaris van het gemeentearchief Venlo, bedanken voor het ter
beschikking stellen van alle reeds door hem verzamelde documentatie.

Bureau Bouwwerk
Utrecht, oktober 2008
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Ontwikkeling van het gebied
Oude kleigronden, beekeerdgronden en zandgronden hebben het landschap rondom Oud en Nieuw
Schonenborg door de eeuwen heen een divers uiterlijk gegeven. Het gebied, genaamd Meelderbroek,
ligt ingeklemd tussen de westelijk gelegen Maas en aan de oostzijde het hoger gelegen NatuurparkMaas-Schwalm-Nette. Twee verschillende typen landschappen – het riviergebied enerzijds en het
beekdal anderzijds – hebben sporen achtergelaten die het huidige landschapsbeeld bepalen.
Riviergebied en beekdal
Het riviergebied van Midden- en Noord-Limburg wijkt af van het rivierengebied ten noorden van de
grote rivieren. In het Limburgs landschap heeft de Maas terrassen gevormd. De bewoning,
onafgebroken vanaf de Romeinse tijd, heeft zich voornamelijk gesitueerd op de randen van de
terrassen en de overgangen naar het zandgebied aan de west- en oostzijde van de Maas. Gemengde
bedrijven waren hierdoor goed mogelijk. De combinatie van vruchtbare landbouwgronden en woeste
zandgronden bleek een goede te zijn.1
Het Meelderbroek raakt en overlapt de randen van het riviergebied langs de Maas. Tevens vormt het
gebied een beekdal als uitloper van het zandgebied (hoogterras) aan de oostelijke zijde. Door
kleischotten in de bodem komt bijeengevoerd water spontaan aan de oppervlakte of is gemakkelijk
aan te graven. Diverse beken, waaronder de Molenbeek en de Soersbeek doorkruisten het gebied tot
in de negentiende eeuw. Beken met de daarbij gebouwde watermolens waren belangrijke en centrale
plekken in het gebied. Ze voorzagen in economische activiteiten en waren daardoor van waarde voor
de ontwikkeling hiervan. Bij de hoeve Maalbeek - de oudste hoeve in het Meelderbroek - behoorde
een watermolen. De hoeve en watermolen werden voor het eerst genoemd in een oorkonde van
1418. In zijn huidige vorm dateert de boerderij uit 1766, toen deze herbouwd is. Lange tijd waren de
inwoners van Kaldenkerken verplicht hun graan bij deze watermolen te laten malen. In de Franse tijd
kwam hier een einde aan, waarna in 1885 de watermolen afgebroken werd.2
Vandaag de dag spelen de beken rondom Maalbeek geen belangrijke rol meer. Het merendeel van
de beken in het Meelderbroek is verdwenen of rechtgetrokken, waarmee hun betekenis voor dit
gebied sterk is afgenomen.
Behorend bij het Meelderbroek zijn ook de diverse voormalige visvijvers; zoals de molenvijvers bij
Maalbeek en visvijver Meelderbroek. Al in de Middeleeuwen werd vis bewaard en soms gekweekt in
visvijvers. Deze vijvers behoorden veelal toe aan kloosters en landgoederen. Een slotgracht of
molenvijver (wijerd) kon dienst doen als visvijver, maar ze werden ook wel speciaal voor dit doeleinde
gegraven.3 Dit laatste was het geval bij de negentiende-eeuwse visvijvers in het Meelderbroek.

Afb. 3 Hoeve Maalbeek langs de Molenbeek
(Bron: Simons-bulletin nr. 98, febr. 2004)

1

Handboek Cultuurhistorisch Beheer, Landschapsbeheer Nederland. (2007) pag. 4-36
J. Funken, ‘Op Malbeck’ in: Maas- en Swalmdal 10 (1990), pag. 87-102 en w. Luys, ‘De voormalige watermolen van Malbeck
in Belfeld’ in: Maas- en Swalmdal 17 (1997), pag. 94-119.
3
Beken en Beekdalen in Zuid-Limburg. Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. (1990)
2
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Meelderbroek
Het kaartbeeld uit de historische atlas 1840 laat een groot moerasgebied zien met de naam
Meelderbroek. Het voorkomen van broekgronden in dit gebied was niet vreemd. Ze kwamen voor op
laaggelegen gebieden die nat blijven door opwellend grondwater, ofwel kwelwater. Dit opwellend
kwelwater was afkomstig van het oostelijk gelegen Rijnterras. De afwatering was nog niet voldoende
gereguleerd waardoor het kwelwater vrij spel had. De broekgronden rondom Schonenborg waren van
oorsprong onbruikbaar voor agrarische doeleinden. Begrazing in drogere perioden kon plaatsvinden,
maar was wel slechts tijdelijk. Midden in het Meelderbroek lagen wel gras- en houtland. Deze percelen
werden samen ook wel de Maalbeker Bemden genoemd.4 Op het kaartbeeld uit 1840 zijn ten zuiden
van Nieuw Schonenborg de Maalbeker Bemden te zien met eveneens de eerder genoemde visvijver
Meelderboek.
Grondgebruik
Iets meer dan tien jaar nadat de op het grondgebied van het hertogdom Gulick de hoeve Maalbeek
was herbouwd, werd in Belfeld - en dus Gelders grondgebied – in 1777 de boerderij Oud
Schonenborg gesticht als ontginningshoeve. De bijbehorende akker (veldpodzolgronden) is op diverse
kaartbeelden terug te zien. In 1817 kwam er een grenswijziging tussen Nederland en Pruisen.
Hierdoor werd Maalbeek bij Belfeld gevoegd en kwam het daarmee op Nederlands grondgebied te
liggen.
Op de historische kaart uit 1840 is de akker van Oud Schonenborg de enige akker die in de nabije
omgeving is te zien. Het gebied werd aangevuld met enkele bossages. Ruim een halve eeuw later is
het landschapsbeeld rondom Oud Schonenborg compleet veranderd. De kaart uit 1896 laat een
wirwar van grondgebruik zien. Er is sprake van een strakke verkaveling en verschillend grondgebruik.
Het Meelderbroek is in oppervlakte drastisch afgenomen en vormde in die tijd een gemeenteweide
van Belfeld. Ten zuiden van Oud Schonenborg is nog steeds het akkercomplex te zien. Overig
grondgebruik betreft weidegrond, heidepercelen en bossen, waaronder zelfs naaldbos (beplant met
ondermeer de Grove Den). Of de aanplant van dit naaldbos verband hield met de mijnbouw, waarvoor
het hout van de Grove Den veel gebruikt werd, valt te betwijfelen: de oppervlakte van het bos was erg
beperkt waardoor het waarschijnlijk niet mogelijk was met een zekere continuïteit partijen hout aan te
leveren.5
Verkavelingsstructuren in het huidige landschap
De kadastrale kaart uit 1840 laat patronen zien die tot vandaag de dag zichtbaar zijn in het landschap.
De Bosheideweg volgt een oude structuur die op veel kaartbeelden duidelijk herkenbaar is als de
halve cirkel. Ook de Nieuwe Dijk/Maalbekerweg, aangelegd in 1805, is een relatief oude route.6 De
overige patronen in het huidige landschap zijn in de tweede helft van de negentiende eeuw
aangelegd. Grootschalige verkaveling van het Meelderbroek in deze periode verdeelde het gebied in
vele kleine percelen, wisselend in gebruik als akkerland, weidegrond, beplant met bossen of heide. De
Nieuwe Dijk vormt niet alleen een scheiding in het Meelderbroek, maar vormt ook een scheiding
tussen twee verkavelingstypen. Ten noorden van de Nieuwe Dijk volgt een aantal percelen de richting
van de Molenbeek, in noord-west richting. Zo werd voor de afwatering van de landbouwpercelen
gebruik gemaakt van de natuurlijke afloop in het landschap. Ten zuiden van de Nieuwe Dijk is de
afloop van het water meer oost-west georiënteerd, gelijk met de stroomrichting van de Soersbeek. Dit
is eveneens terug te zien in de verkaveling van de landbouwgronden.
Nieuw Schonenborg en het omliggende erf
Toen de Missiezusters uit Steyl het landgoed Schonenborg in 1915 aankochten, omvatte het ruim 70
hectare. Op minder dan 300 meter van Oud Schonenborg bouwden zij een nieuwe hoeve, de
Arnoldushoeve, ook wel bekend als Nieuw Schonenborg.
Aan de verkavelingsstructuren is vanaf begin twintigste eeuw weinig veranderd. Door de
schaalvergroting zijn later wel percelen samengevoegd. Sporen hiervan zijn terug te zien in het
weiland tussen Nieuw Schonenborg en de Nieuwe Dijk / Maalbekerweg. Een oude sloot, die nu droog
staat, verraadt nog de oude verkavelingsgrenzen. De verkaveling ten noord-westen van Nieuw

4

5

‘Gegevens betreffende Oud-Schonenborg’, opgesteld door Twan Ernst.

De Grove Den (grenenhout) was een gewilde houtsoort als stutbalk in de mijngangen. Het heeft in die functie de
plezierige eigenschap dat het eerste hevig kraakt voordat het breekt. ‘Grenen spreekt, voordat het breekt’ is ook
wel de uitdrukking.
6
‘Gegevens betreffende Oud-Schonenborg’, opgesteld door Twan Ernst.

5

07.026 Bureau Bouwwerk

CONCEPT

Oud & Nieuw Schonenborg, Belfeld

Afb. 4 Kaartbeeld uit de historische atlas van 1840 met daaroverheen in rood de huidige situatie. Met
blauw zijn de boerderijen van Oud en Nieuw Schonenborg aangegeven.
Het kaartbeeld laat een groot moerasgebied zien met de naam Meelderbroek. De broekgronden
rondom Schonenborg waren van oorsprong onbruikbaar voor agrarische doeleinden. Begrazing in
drogere perioden kon plaatsvinden, maar was wel slechts tijdelijk. Midden in het Meelderbroek lagen
wel gras- en houtland. Ten zuiden van Nieuw Schonenborg de visvijver Meelderboek en nog iets
zuidelijker slingert de Soersbeek. Op deze kaart is de akker van Oud Schonenborg, ten zuiden hiervan
gelegen (op de kaart iets lichter geel gekleurd) de enige akker die in de nabije omgeving is te zien. Het
gebied werd aangevuld met enkele bossages.
De kadastrale kaart uit 1840 laat patronen zien die tot vandaag de dag zichtbaar zijn in het landschap.
De Bosheideweg volgt een oude structuur die op veel kaartbeelden duidelijk herkenbaar is als de halve
cirkel. Ook de Nieuwe Dijk/Maalbekerweg, aangelegd in 1805, is een relatief oude route.
(Herkomst beeldmateriaal: Grote Historische Provincie Atlas Limburg en Grootschalige Basis Kaart
Venlo (GBKV), Gemeente Venlo).
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Afb. 5 Kaartbeeld 1896 met daaroverheen in rode kleur de huidige kadastrale situatie. Met blauw zijn
de gebouwen van Oud en Nieuw Schonenborg aangegeven.
Vergeleken met het kaartbeeld uit 1840 is het landschapsbeeld rondom Oud Schonenborg compleet
veranderd. Het Meelderbroek is in oppervlakte drastisch afgenomen en vormde in die tijd een
gemeenteweide van Belfeld. Ten zuiden van Oud Schonenborg is nog steeds het akkercomplex te
zien. Overig grondgebruik betreft weidegrond, heidepercelen en bossen, waaronder zelfs naaldbos.
De Nieuwe Dijk vormt niet alleen een scheiding in het Meelderbroek, maar vormt ook een scheiding
tussen twee verkavelingstypen. Ten noorden van de Nieuwe Dijk volgt een aantal percelen de richting
van de Molenbeek, in noord-westelijke richting. Zo werd voor de afwatering van de landbouwpercelen
gebruik gemaakt van de natuurlijke afloop in het landschap. Ten zuiden van de Nieuwe Dijk is de
afloop van het water meer oost-west georiënteerd, gelijk met de stroomrichting van de Soersbeek.
(Herkomst beeldmateriaal: Grote Historische Provincie Atlas Limburg en Grootschalige Basis Kaart
Venlo (GBKV), Gemeente Venlo).

7

07.026 Bureau Bouwwerk

CONCEPT

Oud & Nieuw Schonenborg, Belfeld

7
8

9
10

Afb. 6 Oud en Nieuw Schonenborg. Overzicht van de waardevolle elementen en structuren in het
landschap en het omliggende erf.
Afb. 7 Het fruitbomenlaantje.
Afb. 8 en 9 De Bosheideweg naar het zuidwesten gezien.
Afb. 10 Naaldhoutbosje.
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Schonenborg volgt nog het verkavelingspatroon van tijdens de ontginning in de tweede helft van de
negentiende eeuw. Dit beeld wordt extra versterkt met de bomenrijen aan weerszijden van de
Bosheideweg die beide percelen en ook de historie in tweeën splitst. Op dit moment is het
grondgebruik rondom Nieuw en Oud Schonenborg verdeeld in hoofdzakelijk graslanden en akkers.
Grenzend aan de bebouwing van Nieuw Schonenborg is een perceel naaldbos gesitueerd.7
De aanwezigheid van de Missiezusters op het landgoed Schonenborg is ook op andere wijzen in het
landschap zichtbaar. Behalve het kapelletje met een Christusbeeld ten noorden van de boerderij, zijn
er ook nog andere ‘religieuze’ plekken aan te wijzen die door de zusters als zodanig zijn
ingericht. In het ten opzichte van het woonhuis noord-west gelegen bosje is een Christusbeeld
geplaatst. Maar ook is hier in een berg van opgestapelde (gemetselde) bakstenen (grotendeels
bestaande uit misbaksels maar bijvoorbeeld ook uit profielstenen) waarin een nis is gemaakt, aan de
bovenzijde voorzien van een gemetselde boog met iets van een sluitsteen. In deze nis is een
natuurstenen sokkel geplaatst waarop ten tijde van de zusters met zekerheid iets van een beeld of
beeltenis gestaan zal hebben. Nu is de nis echter leeg. Deze genoemde objecten zijn op de kaart
weergegeven als religieus object.
Andere opvallende landschapselementen zijn de vijf kegelvormige taxusbomen die in de voortuin aan
de voorzijde van het woonhuis staan en die al kort na de bouw van de boerderij zijn geplant, getuige
een foto uit 1916 waarop de taxussen aanzienlijk kleiner van formaat zijn.
Landschappelijke waarde
De bouw van Oud Schonenborg, met daarbij de ontginning van de eerste gronden, kan gezien worden
als een start voor de ontginning van het Meelderbroek. In eerste instantie was het water daarbij een
sturende factor, waarna door een betere waterbeheersing het gebied definitief ontgonnen en
verkaveld werd. Landschappelijke sporen ten tijde van de eerste ontginning zijn nog terug te vinden in
de halve maan (Bosheideweg) rondom Oud Schonenborg en de Nieuwe Dijk/Maalbekerweg. Ook het
‘vak’ met bos en de visvijvers Meelderbroek is als contour nog terug te zien in het huidige landschap.
Van de tweede fase van ontginning, in de tweede helft van de negentiende eeuw, zijn meer sporen in
het landschap zichtbaar. Dit is ook niet verwonderlijk vanwege de meer recente ontginning. Meest
opvallend zijn de in noord-west richting gelegen kavels, aansluitend op het erf van Nieuw
Schonenborg. Ze passen in de natuurlijke afloop in het landschap. Het is aan te bevelen om deze
landschapsstructuren zichtbaar te houden in de verkaveling bijvoorbeeld door de beplanting zoals de
huidige fruitlaan. Dergelijke lanen accentueren de ontginningslijnen in het landschap. De bijna
honderdjarige verbondenheid met religie komt tot uiting in een aantal daaraan gerelateerde objecten.
Deze dienen behouden te blijven. Deze en overige beschermingswaardige landschappelijke
elementen zijn weergegeven op het bijgevoegde kaartje. Allen zijn ze beeldbepalend en kunnen
beschouwd worden als ankerpunten in de landschappelijke ontwikkeling van dit gebied.

7

Om als ‘landgoed’ geregistreerd te staan, is het een wettelijk vereiste dat een deel van het grondbezit beplant is
met bos: met dit perceel wordt voldaan aan deze eis.
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Bijschriften foto’s vorige pagina:
Afb. 11 Oude kavelsloot.
Afb. 12 & 13 Ten noordoosten van de boerderij, gelegen aan een van de uitvalswegen van de hoeve, is
door de Missiezusters een kapelletje met een Christusbeeld geplaatst. Er omheen zijn vier taxusbollen
geplaatst.
Afb. 14 Christusbeeld ten westen van de boerderij, geplaatst in 1945. Onder het beeld is een
onderschrift geplaatst met de volgende tekst: ‘VIVAT COR JESU IN CORDIBUS HOMINUM! 1-3-1945
IN DANKBAARHEID’.
Afb. 15 & 16 De kunstmatig opgeworpen formatie bakstenen waarin een nis is uitgespaard.
Oorspronkelijk zal op de sokkel een beeld hebben gestaan.

Afb. 17 Nieuw Schonenborg of de Arnoldushoeve, gefotografeerd in 1916, kort na de inwijding van het
gebouw. De vijf markante taxusstruiken op het gazon voor het woonhuis waren toen al aangeplant.
(herkomst foto: Geschiedenis van de St. Urbanusparochie te Belfeld, 1971)
Afb. 18 Nieuw Schonenborg. Het woonhuis.
Afb. 19 De taxusbomen voor het huis.
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Afb. 20 Een gedeelte van de balk met inscriptie, daterend uit 1777.
Afb. 21 Uitsnede uit de Tranchotkaart van 1803.
Afb. 22 Uitsnede uit het kadastraal verzamelplan van 1810. De boerderij Oud Schonenborg is in
beide kaartjes met rood omcirkeld. (Herkomst kaartmateriaal: gemeentearchief Venlo)
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Oud Schonenborg
Historische achtergronden
De boerderij Oud Schonenborg is gesitueerd ten zuiden van de Bosheideweg, op nog geen 300 meter
ten oosten van de in 1915 gebouwde boerderij Nieuw Schonenborg, ook wel de Arnoldushoeve
genaamd. Aangenomen mag worden dat Oud Schonenborg in 1777 gebouwd is. Hiervoor zijn
verschillende aanwijzingen. In de schuur hangt een balk met de volgende inscriptie:
‘ANNO 1777 DEN 26 JVNI IST DIESEN BAV AVFGEREICHT GOTT BEWARE ES VOR FEVR VND
BRAND • HENRICVS ERKENS VND IOHANNA BEISLING EHELEVD • ME [in hoc signum] AME •
P E’
Hoewel het onduidelijk is wat de functie van de balk oorspronkelijk was – we komen hier nog op terug
- hoort deze hoogstwaarschijnlijk van oorsprong bij de boerderij, die op 26 juni 1777 ‘aufgereicht’
oftewel opgericht werd. Henricus Erkens, een welvarend lompenkoopman uit Kaldenkerken, was de
eerste eigenaar van het landgoed. De boerderij lijkt echter vernoemd te zijn naar de eerste bewoner of
pachter, Petrus Schoenborn (Peter Schonenborg).8 De naam ‘H. Erkens’ staat tevens vermeld bij deze
boerderij op een kaart van Maalbeek uit 1793. Behalve Erkens wordt ook Johanna Besseling – hier
verbasterd tot Beisling - in de inscriptie op de balk genoemd, met wie hij gehuwd moet zijn geweest
(‘eheleud’ oftewel echtelieden).9

Bouwgeschiedenis
Oorspronkelijke opzet van de boerderij uit 1777
De oudst bekende gedetailleerde weergave van Oud Schonenborg is op de Tranchotkaart uit 1803.
Deze kaart toont, net als het kadastrale verzamelplan uit 1810, een boerderij bestaande uit twee
losse, evenwijdig aan elkaar geplaatste gebouwen. Oud Schonenborg vormt daarmee één van de
vroegere voorbeelden van een nieuw type boerderij dat zich vanaf het laatste kwart van de achttiende
eeuw ontwikkelde en dat slechts bestond uit een hoofdbouw, gevormd door een woning met
stalgedeelte, en een losse schuur.10 Uilkema spreekt hier van het zogenaamde ‘woonstalhuistype’,
omdat in alle onderzochte gevallen de woning en de koestal rechtstreeks met elkaar in verbinding
stonden.11 De boerderijen in Noord-Limburg onderscheiden zich daarmee van de boerderijen in het
zuiden van Limburg, waar de carré-vormige boerderij met alle bedrijfsgebouwen gegroepeerd rondom
een binnenhof zondermeer geldt als de meest bekende boerderijvorm.12 In tegenstelling tot het zuiden
8

Gemeente archief Venlo, Notarieel archief / Vermeldingen van bewoners en pachters in de hoofd- en
beestenschat.
9
Omtrent dit huwelijk bestaat enige ‘genealogische’ onduidelijkheid, omdat tot op heden niet met zekerheid is
vastgesteld dat Henricus Erkens en Johanna Besseling een echtpaar vormden, behalve dat zij als zodanig in de
inscriptie op de balk worden aangeduid. Hun huwelijk wordt echter niet vermeld in het huwelijksregister van
Kaldenkerken en omgeving. De enige vermelding van Johanna Besseling is haar overlijden in oktober 1778 in
Kaldenkerken. Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van hun namen in het huwelijksregister, is dat zij niet
in Kaldenkerken maar elders zijn getrouwd. Het was in die tijd gebruikelijk om te trouwen in de geboorte- of
woonplaats van de vrouw. Zowel de naam Besseling als Beisling is uiterst zeldzaam in het Duitse grensgebied
rondom Belfeld. Deze naam komt echter wel veel voor in het Gelderse rivierengebied. Waarschijnlijk kan hier een
aanknopingspunt worden gevonden: Erkens was een handelaar in lompen (ten behoeve van de papierindustrie).
Sinds 1755 bezat hij het alleenrecht in de Heerlijkheid Ravestein en later, met enkele andere handelaren uit
Kaldenkerken, in het gehele hertogdom Gullick. Mogelijk dat hij in die contreien zijn vrouw ontmoet en gehuwd
heeft. Bron: bovenstaande gegevens zijn afkomstig van Twan Ernst, archivaris bij de gemeente Venlo.
10
‘Uilkema, deel 1’, p. 526: De volledige omschrijving van Uilkema luidt als volgt: “A: een hoofdgebouw,
bestaande uit 1. woning, 2. potstal voor rundvee met varkensafdeling ernaast, 3. paardenstal: beide staldeuren
stondden in de naar de schuur toegekeerde lange zijde. B een evenwijdig aan het eerste liggende gebouw,
bevattende een schuur en schapenstal, waarvan de eerste een dwars- of een voordèn bezat.”
11
‘Uilkema, deel 1’, p. 465, 477.
12
‘Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934, deel 1’, door E.L.
van Olst. Arnhem 1991, p. 461.
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Afb. 23 Uitsnede uit het kadastraal minuutplan sectie B1 van Belfeld uit 1840. (Herkomst:
gemeentearchief Venlo)
Afb. 24 Situatietekening, datering onbekend, mogelijk uit 1916. (Herkomst: gemeentearchief Venlo)
Afb. 25 Luchtfoto huidige situatie. Rechts Oud Schonenborg, links Nieuw Schonenborg (Herkomst:
Google Earth)
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treft men in het noorden vaak een wat lossere organisatie van de verschillende bouwdelen aan met
een meer open samenhang. In sommige gevallen zijn de twee evenwijdig geplaatste bouwdelen met
elkaar verbonden door lagere bijgebouwen, of soms zelfs alleen maar door een muur. 13
Tot de oudste, tegenwoordig nog aanwezige bouwfase lijkt in ieder geval de schuur (bouwdeel B) te
behoren: dit bouwdeel deed oorspronkelijk dienst deed als langsdeelschuur voor hooiopslag met een
stalgedeelte op de begane grond. In het midden van de langsgevel, aan de hofzijde, bevindt zich een
brede inrijdeur met een korfboog aan de bovenzijde, uitgevoerd met hardstenen aanzet- en
sluitstenen. In het muurwerk boven deze boog bevinden zich nog twee oudere, X-vormige muurankers
die bij deze achttiende-eeuwse datering aansluiten. Boven de deuren is het hooiluik.
Ontwikkeling tot gesloten carré-vorm 1810 - 1840
Op het kadastrale minuutplan van 1840 is te zien hoe de twee losse vleugel inmiddels gekoppeld zijn
door een dwarsvleugel waardoor een U-vormige plattegrond ontstaat. De drie vleugels zijn nu in een
(nagenoeg) gesloten formatie gegroepeerd rondom een binnenplaats of hof. Deze hof was aan de
oostzijde gesloten, vermoedelijk door een erfscheidingsmuur, zoals dit gangbaar was. Deze
ontwikkeling tot gesloten carré-vorm moet zich voltrokken hebben tussen 1810 en 1840 en kan
waarschijnlijk niet los gezien worden van de groei die het landgoed in diezelfde periode doormaakte.
Een aardig detail op het kaartbeeld van 1840 is het rode lijntje dat in de noordelijke vleugel, grenzend
aan de Bosheideweg, is getekend. Hoogstwaarschijnlijk is dit de brandmuur, die de scheiding vormde
tussen het woongedeelte rechts en het stalgedeelte links.
In Belfeld is een klein aantal boerderijen waarvan bekend is dat zij oorspronkelijk een vergelijkbare
functionele indeling kenden, namelijk de Grote Hoeve, maar mogelijk ook de Kleine Hoeve ten westen
van de Reuverweg, de Theurenhof, de naastgelegen boerderij aan de Bolenberg (boerderij heeft geen
specifieke naam) en boerderij de Rijth. Van al deze voorbeelden bestaat alleen Oud Schonenborg
nog.14
Negentiende eeuw
Na 1840 is de dwarsvleugel gewijzigd: vergelijking van de kadastrale minuut met een jongere
situatietekening die mogelijk dateert uit 1916, toont een geheel vrijstaande vleugel die precies de
afstand meet tussen het woonhuis en de tegenoverliggende schuur. De bebouwing op de
noordwestelijke hoek is verdwenen, waardoor de hoofdbouw en dwarsvleugel niet meer met elkaar
gekoppeld zijn. Het is denkbaar dat de negentiende-eeuwse dwarsvleugel geheel of gedeeltelijk is
afgebroken en vervangen is door nieuwbouw. In later fase is de dwarsvleugel naar beide zijden
opnieuw uitgebreid – we komen hier nog op terug – maar in de huidige bouwmassa is dit kortere
bouwvolume dat in de loop van de negentiende eeuw is ontstaan, nog goed herkenbaar: het middelste
deel van het muurwerk van de westelijke langsgevel (aan de veldzijde) bestaat uit ouder muurwerk,
aan weerszijden gevolgd door een stuk nieuwer muurwerk. Het oude en nieuwe metselwerk grijpt
netjes met een staande tand in elkaar. De oorspronkelijke hoek is in het oudere metselwerk nog goed
herkenbaar.
In de loop van de negentiende eeuw is de scheidingsmuur aan de oostzijde van de hof verdwenen.
De brand van 1894
De tekst op de balk ‘Gott beware es vor feur und brand’ heeft niet kunnen voorkomen, dat er tot twee
maal toe brand op de boerderij is uitgebroken. De eerste brand vond plaats in 1894.15 Het
krantenbericht in het Venloosch Weekblad berichtte dat de boerderij is as was gelegd. Onduidelijk is
welke schade de brand precies heeft aangericht en hoe omvangrijk de herstelwerkzaamheden waren.
Zeker is dat de boerderij nog in datzelfde jaar werd verkocht. Uit de lijst van namen van bewoners c.q.
pachters blijkt dat de boerderij kort na de brand (reeds in 1895?) al weer bewoond is geweest.

13

idem
Bron: ‘Gegevens betreffende Oud-Schonenborg’, opgesteld door Twan Ernst.
15
Vermelding in het Venloosch Weekblad, d.d. 18-8-1894 ‘Te Belfeld is de hoeve Schoonenburg bewoond door
de wed. C. Pastoors, een prooi der vlammen geworden.’
14
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Afb. 26 Oud Schonenborg, gezien vanaf de
Bosheideweg naar het zuiden. De vleugel van het
woonhuis is thans ingekort.
Afb. 27 De binnenhof van Oud Schonenborg,
gezien naar het westen.
de
Afb. 28 De 18 eeuwse schuur.
Afb. 29 De boerderij gefotografeerd naar het
noorden.
Afb. 30 De in de 19de eeuw toegevoegde
dwarsvleugel. Hier de westgevel.
Afb. 31 Aansluiting van ouder (19de-eeuws)
metselwerk links en nieuwer (jaren ’30 van de
20ste eeuw) rechts. Uitbreiding van de stal.
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Vanaf 1907 namen Godefridus Driessen en zijn vrouw hun intrek. Het is niet bekend hoe lang zij hier
gewoond hebben. In 1912 werd de hoeve met omringende landerijen (op dat moment ruim 70
hectaren) verkocht aan de Missiezusters in Steyl. Het complex bestond op dat ogenblik in ieder geval
uit een ‘huis, schuur, stalling en bakhuis’. Vanaf dat moment tot in de jaren ’70 is de boerderij altijd
bewoond geweest door knechten van de zusters.
Verbouwing in 1934
In 1934 lijkt de boerderij in opdracht van de Missiezusters ingrijpend verbouwd te zijn. In welke staat
de boerderij op dat moment verkeerde of wat de aanleiding tot deze verbouwing is, is niet bekend. In
de kadastrale leggers wordt in dat dienstjaar enkel melding gemaakt van een ‘bij- en verbouw’ van de
boerderij. Bij deze verbouwing is de dwarsvleugel zowel aan de noord- als aan de zuidzijde uitgebreid,
zodat de drie vleugels van de hoeve nu met elkaar gekoppeld waren. Tegelijkertijd zijn waarschijnlijk
de balklagen en kapconstructies van alle drie de vleugels vernieuwd en vervangen door de huidige
constructie. Het kan niet anders dan dat dit binnen één bouwcampagne is gebeurd: overal treffen we
dezelfde balkconstructie aan, nergens is iets van de oudere balklaag, kap of mogelijk oorspronkelijke
ankerbalkgebinten bewaard gebleven. Deze nieuwe constructie bestaat uit stalen liggers opgelegd in
de zijmuren, met hierop grenenhouten balken en vloerdelen. Op de stalen liggers rusten de spanten
van de kapconstructie. Mogelijk dat toen ook de lage aanbouw aan de zuidzijde van de voormalige
schuur, de zogenaamde ‘karschop’, is gebouwd. Deze diende oorspronkelijk als berging voor karren,
wagens, ploegen, eggen, enz. De belastbare opbrengst van de hoeve werd dat jaar verhoogd van fl
59,- naar fl 69,-.16
1978 - heden
Op 24 december 1978 brandde het woonhuis volledig uit. De overige gebouwen bleven gespaard. De
schade was klaarblijkelijk dermate omvangrijk, dat wat er van de muren nog overeind stond, is tot op
het niveau van het maaiveld gesloopt. De funderingen zijn echter waarschijnlijk niet verwijderd: de
contouren van het woonhuis tekenen zich nog af in het gras. Sindsdien is Oud Schonenborg niet meer
bewoond geweest. De schuur en de stallen zijn (in beperkte mate) nog wel in gebruik.
Balk met inscriptie
In deze schuur hangt tegenwoordig de reeds hierboven genoemde balk met inscriptie, daterend uit
1777. De balk is met zeshoekige bouten - die dwars door de inscriptie heen gaan! - hoog aan de muur
vastgeklonken. De reeks spijkers die er in is geslagen doet vermoeden dat de balk op een gegeven
moment zelfs gebruikt is om zaken aan te hangen (paardetuig? gereedschap? kapstok?).
Dat dit niet de plek is waar deze balk oorspronkelijk behoorde te hangen, is evident. Dergelijke balken
met inscriptie waren zeer gangbaar als onderdeel van een vakwerkconstructie, vaak in relatie tot het
woongedeelte, bijvoorbeeld als latei boven de (wat bredere) toegang tot het woonhuis.17
De balk is thans erg licht gedimensioneerd (het heeft nu eerder de afmetingen van een plank),
hetgeen doet vermoeden dat de balk waar de inscriptie oorspronkelijk op stond, later verzaagd is. Dit
verklaart ook waarom pen- of toognagelgaten geheel ontbreken.

Beschrijving
De noordvleugel (bouwdeel A)
De noordelijke vleugel vormde oorspronkelijk de hoofdbouw van de boerderij, bestaande uit het
woonhuis met stalgedeelte, gescheiden door een brandmuur. Tot 1978 had de vleugel een langgerekt,
rechthoekig grondplan, gelijk aan de zuidvleugel. Het woonhuis is thans verdwenen, waardoor de
vleugel tegenwoordig tot aan de brandmuur – thans oostelijke kopgevel - is ingekort. Het stalgedeelte
heeft een tweebeukige opzet met een lage zijmuur aan de achterzijde (zijde Bosheideweg) en omvat
één bouwlaag onder een zadeldak.
Een brede doorgang in de langsgevel aan de zijde van de binnenplaats geeft toegang tot de stal. De
stal is tegenwoordig één ongedeelde ruimte. Aan de achterzijde, ter plaatse van de lagere zijbeuk,
16

Oud-Schonenborg (Belfeld sectie B, perceelnummer 710) is (o.a.) in de kadastrale artikelen 1059, 1454 en
2176 opgenomen die globaal de periode 1900-1970 omvatten. Alleen voor dienstjaar 1934 wordt melding
gemaakt van een bij- en verbouw. Met dank aan Twan Ernst voor het bekijken van de kadastrale leggers.
17
Vriendelijke mededeling van Birgit Dukers. Ter vergelijking: van veel boerderijen in Westfalen is bekend dat in
de balk boven de niendeuren dikwijls een inscriptie was verwerkt.
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Afb. 32 Het stalgedeelte van de noordvleugel met
oudere segmentboog. De balklaag, bestaande uit
stalen liggers met grenenhouten balkjes, dateert
uit 1934.
Afb. 33 Sporen van de brand in het woonhuis in
de kap van de aangrenzende stal. De vm.
brandmuur is hier vervangen door kalkzandsteen
Afb. 34 De dwarsvleugel met stalindeling.
Afb. 35 De schuur. Met rood omcirkeld is de plek
waar nu de balk met inscriptie hangt.
Afb. 36 De brede doorgang met korfboog in het
midden van de langsgevel van de schuur.
Afb. 37 De karschop.
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loopt een gangetje dat van oorsprong het woonhuis en de stallen met elkaar verbond. De lagere
zijmuur aan de achterzijde is op een enkel klein venster na, geheel blind: zoals voor de hele boerderij
geldt, zijn nagenoeg alle openingen gericht op de binnenplaats.
De oorspronkelijke brandmuur is na de brand in 1978 voorzien van een halfsteens klampmuur aan de
buitenzijde. Aan de binnenzijde is de geveltop opnieuw opgetrokken met kalkzandsteen. Het onderste
deel van de muur toont nog ouder muurwerk. De westelijke kopgevel is tegenwoordig grotendeels
ingebouwd door de dwarsvleugel, maar zal oorspronkelijk als buitengevel bedoeld zijn geweest. Het
opgaand metselwerk is schoon uitgevoerd (buitenwerk) in een min of meer regelmatig kruisverband.
Op de zolder van de dwarsvleugel is nog net de uitgemetselde tuitgevel in de top van de kopgevel te
zien. De langsgevel, grenzend aan de binnenhof, is grotendeels gepleisterd. De brede doorgang naar
de stal is voorzien van een segmentboog. De oorspronkelijke deuren zijn, net als voor alle andere
staldeuren geldt, thans voorzien van schuifdeuren met bovenrails.
De balklaag, bestaande uit stalen liggers met grenenhouten balkjes, dateert uit 1934. Hoe de
oorspronkelijke balklaag en kapconstructie eruit hebben gezien, en of dit in dit gedeelte een
constructie met ankerbalkgebinten is geweest, is niet bekend.
De kap bestaat uit een sporenkap met zogenaamde verbeterde Hollandse spanten. De horizontale
binten van dit spant zijn dubbel uitgevoerd, zodat er trekplaten ontstaan, die de spantbenen en de
makelaar tussen het spant en de nok omvatten. De nokgording is afgeschoord op deze makelaar. Het
onbeschoten dak wordt gedragen door sporen, die halverwege – tussen de voet van het dak en de
nok – worden ondersteund door een gording, die op zijn beurt rust op het spant. De sporen zijn
voorzien van haanhouten. Het dak is gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. Een aardig detail
vormen de zogenaamde strodokken, gebonden bosjes stro die tussen de dakpannen werden gelegd
om de kieren en openingen tussen de dakpannen af te sluiten en zo het dak beter dicht te maken.
De zuidvleugel (bouwdeel B)
Dit bouwdeel deed oorspronkelijk dienst deed als langsdeelschuur voor hooiopslag met een
stalgedeelte op de begane grond en behoort waarschijnlijk nog tot de oorspronkelijke bouwmassa uit
1777. De evenwijdig aan het hoofdgebouw geplaatste vleugel heeft een rechthoekig grondplan en
omvat één bouwlaag onder een zadeldak. De langsgevels en oostelijke kopgevel tonen een redelijk
homogeen metselwerk uitgevoerd in kruisverband met grotendeels nog oorspronkelijk voegwerk met
dagstreep. Oorspronkelijk stond deze vleugel los van de overige bouwdelen. De langsgevel aan de
hofzijde toont van alle gevels de meest uitgesproken architectuur: de brede inrijpoort in het midden
van de gevel is uitgevoerd met een korfboog met hardstenen aanzet- en sluitstenen. De
oorspronkelijke staldeuren zijn ook hier vervangen door schuifdeuren, opgehangen aan een
bovenrails. Boven de gemetselde boog bevinden zich nog twee muurankers die horen bij een oudere
(waarschijnlijk oorspronkelijke) balklaag.
Het opgaand muurwerk toont tal van sporen van herstellingen en wijzingen. De twee
vensteropeningen links van de doorgang zijn later aangebracht: onder het meest linker venster
tekenen zich nog de dagkanten van een ouder, smaller stalraam af. Een dergelijk stalraam met
getoogde bovenzijde is rechts van de brede staldoorgang te zien. Uiterst recht is een tweede, meer
recente doorgang naar de stal.
De gevel is aan de bovenzijde afgewerkt met een uitgemetseld rollaagje bij wijze van lijst. Boven de
staldeur zit het hooiluik, wat een aanwijzing is voor de functie van de zolder. De grote ongedeelde
ruimte op de begane grond zal als stal ingericht zijn geweest. Op wat hooiruiven na, is van deze
stalindeling weinig bewaard gebleven. De balklaag dateert uit 1934 en bestaat uit stalen liggers met
grenen balken. De kapconstructie dateert uit diezelfde periode. Het dak is gedekt met rode en
gesmoorde Oud-Hollandse pannen.
In de zuidgevel is een kleine doorgang naar de karschop. De lage aanbouw heeft een open structuur
van houten staanders met een lessenaarsdak dat aansluit op het dakschild van de schuur. Gelet op
het muurwerk in de linker zijmuur lijkt de karschop van recenter datum.
De dwarsvleugel (bouwdeel C)
De dwarsvleugel is waarschijnlijk in twee fasen tot stand gekomen: het middelste deel dateert uit de
negentiende eeuw dat in 1934 naar beide zijden toe is uitgebreid. Het oudere muurwerk is uitgevoerd
in kruisverband. Het nieuwe muurwerk van de uitbreiding is uitgevoerd met een spouw: het buitenblad
is daarbij geheel opgetrokken met nieuwe machinale bakstenen in strekkenverband, terwijl voor het
binnenblad overwegend oudere bakstenen zijn hergebruikt.
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Afb. 38 De kap boven de noordvleugel.
Afb. 39 De uitgemetselde top van de waarschijnlijk nog 18de eeuwse kopgevel van de noordvleugel.
Later is hier de dwarsvleugel tegenaan gebouwd.
Afb. 40 De kapconstructie boven de dwarsvleugel.
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De dwarsbouw heeft een langgerekt rechthoekig grondplan en omvat een bouwlaag met
zolderverdieping onder een zadeldak. In de langsgevel aan de hofzijde bevonden zich links en rechts
oorspronkelijk twee lage, brede openingen onder een segmentboog. Later (in 1934?) zijn deze
openingen met machinale steen dichtgezet en vervangen door een staldeur met raam. In het midden
van de gevel bevindt zich een derde staldeur, geflankeerd door twee stalraampjes. Iets uit het hart van
de gevel bevindt zich een hooiluik. In de westelijke langsgevel en beide kopgevels bevinden zich ook
nog enkele stalraampjes, een deur (zuidelijke kopgevel) en bredere doorgang met schuifdeur
(noordelijke kopgevel), allen dateren uit 1934.
Alleen in deze vleugel is nog iets van de voormalige stalindeling bewaard gebleven: direct achter de
gevel aan de binnenhof is het gangpad, bestraat met klinkers. Tegen de buitengevel (westgevel) zijn
gemetselde hooiruiven en voerderbakken voor het vee. De stalvloer is eveneens van klinkers,
achterlangs de dieren liep een mestgootje. In het achterste deel van de stal zijn drie hokken met
gemetselde muurtjes, vermoedelijke bestemd voor varkens of ander kleinvee. De zoldering en
kapconstructie zijn gelijk aan de reeds hierboven constructie. Het dak is gedekt met Muldenpannen en
Tuiles du Nord-pannen.
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Afb. 41 Situatietekening, datering onbekend, mogelijk uit 1916. Rechts Oud Schonenborg, links Nieuw
Schonenborg (Herkomst: gemeentearchief Venlo)
Afb. 42 Luchtfoto huidige situatie. Nieuw Schonenborg (Herkomst: Google Earth)
Afb. 43 Schematische weergave van Nieuw Schonenborg, anno 2008. Het complex bestaat uit de
volgende hoofd- en bijgebouwen:
A
woonhuis met bedrijfsgedeelte uit 1916 (geen bouwtekeningen, architect onbekend)
B
bijgebouw uit 1916 (geen bouwtekeningen, architect onbekend)
C
schuur met woonhuis, evenwijdig aan hoofdbouw, gebouwd begin jaren ‘30
D
uitbreiding van bijgebouw B in 1949 (zie bouwtekeningen architectenbureau Clabbers, Tegelen)
E
schuur voor landbouwmachines, oorspronkelijke gebouw vóór 1949 (op de bouwtekeningen uit
1949 voor de uitbreiding van het bijgebouw is deze schuur reeds getekend, hier aangeduid als
‘loods’) maar in een latere fase vernieuwd
F
veestal, in 1970 gebouwd tussen bouwdeel A en D (zie bouwaanvraag)
G
schuur
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Nieuw Schonenborg / Arnoldushoeve
Historische achtergronden
In 1912 werd Oud Schonenborg verkocht aan het missiegenootschap van de Dienaressen van de
Heilige Geest van het moederhuis in Steyl. Het landgoed omvatte op dat moment maar liefst 70
hectare, waarvan circa 30 hectare landbouwgronden en weilanden. Het overige deel van het terrein
werd gevormd door bos- en hakhout. In de daaropvolgende perioden zouden grote delen hiervan door
de kloosterorde worden ontgonnen.
De eerste jaren werd het werk op de boerderij vanuit het moederhuis in Steyl georganiseerd en gingen
de zusters elke dag te voet op en neer. In 1915 werd een begin gemaakt aan de bouw van een
nieuwe hoeve, die in februari 1916 voltooid werd. De nieuwe hoeve kwam nog geen 300 meter ten
westen van Oud Schonenborg te liggen en zou de naam Sint Arnoldushof krijgen, naar de patroon van
Arnoldus Janssen, die in 1889 in Steyl de congregatie had gesticht. Een gevelsteen in de voorgevel
van het woonhuis herinnert hieraan ‘In honorem St Arnoldi 18-7-1915’. Deze naam draagt de hoeve
nog altijd, hoewel de twee boerderijen in Belfeld ook wel bekend staan als Oud en Nieuw
Schonenborg.
De landerijen vormden een belangrijke bron van inkomsten en producten voor het klooster. In de
eerste jaren werden de zusters bijgestaan door de paters uit Steyl. Vanaf 1932 werden zij ter zijde
gestaan door de zogenaamde ‘Verwalter’, een beheerder of rentmeester. In 1968 werd de
Arnoldushoeve door de zusters verlaten: de oudere zusters konden het werk niet meer aan en jongere
zusters om het werk over te nemen waren niet beschikbaar. De woonvertrekken van de zusters, die
waren ondergebracht in de hoofdvleugel, werden toen beschikbaar gesteld als woning voor de
rentmeester.

Ontwikkeling van het complex
De nieuwe kloosterboerderij die op 2 februari 1916 werd ingewijd, bestond uit een woonhuis
(tegenwoordig Schonenborg 1) met in het verlengde hiervan een bedrijfsgedeelte (bouwdeel A) en
een kleiner bijgebouw ten oosten hiervan (bouwdeel B). Deze situatie is weergegeven op een
historische situatietekening. Sindsdien is de boerderij flink uitgebreid. Begin jaren ’30 werd ten
noorden van de hoofdbouw een grote schuur opgericht (bouwdeel C). Een gedeelte hiervan was
afgescheiden als woonhuis (tegenwoordig Schonenborg 1b). Waarschijnlijk hield de bouw van dit
woonhuis verband met de aanstelling van de beheerder of rentmeester vanaf 1932; deze kon immers
niet worden ondergebracht bij de zusters die in de hoofdbouw woonden. Deze schuur zal
oorspronkelijk waarschijnlijk gebouwd zijn als bergplaats voor de machines, wagens, enz. maar is
thans in gebruik als stal voor het jongvee. Wellicht dat deze bouwactiviteiten ook verband hielden met
de verbouwing en uitbreiding van Oud Schonenborg.
In 1949 werd de stal (bouwdeel B) vergroot met een gedeelte van vergelijkbare omvang, dat tegen de
noordgevel werd geplaatst (bouwdeel D). Op de bouwtekeningen is te zien hoe op dat moment achter
de stal al een ander bijgebouw, waarschijnlijk ook een schuur voor landbouwmachines, stond die op
de tekening wordt aangeduid als ‘loods’ (bouwdeel E). Waarschijnlijk is dit bijgebouw in een latere
fase vernieuwd.
Rond 1970 zou tussen de hoofdbouw (bouwdeel A) en de schuur (bouwdeel F) een moderne veestal
worden gebouwd die beide bouwdelen met elkaar verbond. Gelijk met de bouw van deze nieuwe stal
werd de ruimtelijk indeling van het bedrijfsgedeelte van de hoofdbouw gewijzigd. Geheel ten oosten
van de boerderij bevindt zich nog een lange schuur van recente datum (bouwdeel G). Ten
noordoosten van de boerderij bevindt zich nog een klein kapelletje met een Christusbeeld.
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44

45
46

Afb. 44 Historische foto van Nieuw
Schonenborg. Op de foto zijn de nu
verdwenen schoorstenen en het
luiklokje te zien. De foto moet van na
1970 zijn, gezien de verbouwing van
het stalgedeelte waarbij de brede
doorgang met schuifdeuren werd
aangebracht. (herkomst foto:
Geschiedenis van de St.
Urbanusparochie te Belfeld, 1971)
Afb. 45 Het woonhuis anno 2008.
Afb. 46 De gedenksteen.
Afb. 47 De achtergevel van het
woonhuis.

47
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Beschrijving en bouwgeschiedenis
Nieuw Schonenborg of de Arnoldushoeve is een omvangrijk complex, bestaande uit de volgende
hoofd- en bijgebouwen:
A
woonhuis met bedrijfsgedeelte uit 1916 (geen bouwtekeningen, architect onbekend)
B
bijgebouw uit 1916 (geen bouwtekeningen, architect onbekend)
C
schuur met woonhuis, evenwijdig aan hoofdbouw, gebouwd begin jaren ‘30
D
uitbreiding van bijgebouw B in 1949 (zie bouwtekeningen architectenbureau Clabbers,
Tegelen)
E
schuur voor landbouwmachines, oorspronkelijke gebouw vóór 1949 (op de bouwtekeningen
uit 1949 voor de uitbreiding van het bijgebouw is deze schuur reeds getekend, hier aangeduid
als ‘loods’) maar in een latere fase vernieuwd
F
veestal, in 1970 gebouwd tussen bouwdeel A en D (zie bouwaanvraag)
G
schuur
Gelet op de omvang van het complex is er in de onderstaande beschrijving op basis van de
architectuur- en bouwhistorische kwaliteiten een selectie gemaakt van gebouwen die meer en minder
uitgebreid beschreven worden. Beschreven zullen worden bouwdeel A, B en C. De overige bouwdelen
zullen kort behandeld worden in de vorm van een of meerdere foto’s met onderschrift.

Bouwdeel A - Woonhuis met bedrijfsgedeelte
De Arnoldushoeve kwam gereed in 1916. Bouwtekeningen ontbreken; de architect niet bekend. De
hoofdbouw is een langgerekt rechthoekig bouwvolume dat uit twee delen bestaat: het woonhuis en het
bedrijfsgedeelte. De hoeve is noordwest – zuidoost georiënteerd. In deze beschrijving beschouwen
we de voorgevel - de gevel aan de zijde van de weg - voor het gemak als de zuidgevel, de linker
zijmuur van het woonhuis als de westgevel, enzovoort.
Het woonhuis
Exterieur
De architectuur van het woonhuis kenmerkt zich door een relatief eenvoudig, zwaar bouwvolume op
een vierkante grondslag met een dominant, steil tentdak dat is gedekt met gesmoorde Oud-Hollandse
dakpannen. Het woonhuis telt twee bouwlagen; het linker gedeelte is onderkelderd.
De vormgeving van de gevels is traditioneel en zeer sober. Het opgaand muurwerk is uitgevoerd in
kruisverband. De gevelopeningen zijn aan de bovenzijde voorzien van een strek. De enige
onderbreking van het regelmatig opgaand muurwerk is een gemetselde rollaag ter hoogte van het
trasraam en ter hoogte van de raamdorpels op de verdieping.
Iedere vorm van geleding van de gevels ontbreekt. De gevels hebben een gesloten karakter met
oorspronkelijk kleine vensteropeningen (een aantal hiervan is weliswaar later vergroot). De voorgevel
is vier vensterassen breed: op de tweede vensteras van links bevindt zich de oorspronkelijke ingang
van het woonhuis: een brede, dubbele deur onder een glazen afdak. Mogelijk dat beide in de loop der
tijd een keer vernieuwd zijn. De gevelopeningen rechts, zowel op de begane grond als op de eerste
verdieping, zijn verbreed; de overige gevelopeningen zijn ongewijzigd. Oorspronkelijk waren de
vensters uitgevoerd als T-vensters. De draairamen hadden een horizontale roedenverdeling in drieën.
Alle houten vensters zijn tegenwoordig vervangen door kunststof, waarbij is vastgehouden aan de
oorspronkelijke vormgeving van de ramen.
De linker zijgevel telt vijf vensterassen, waarvan de vensteras uiterst rechts met blindnissen is
uitgevoerd. De vensters op de begane grond en de eerste verdieping zijn allemaal hetzelfde en gelijk
aan de reeds beschreven vensters in de voorgevel. De gevelopeningen zijn de oorspronkelijke, de
oorspronkelijke vensters zijn echter allen vervangen door kunststoframen met rolluiken. Hetzelfde
geldt voor de vensters in de achtergevel. Op de begane grond bevinden zich twee smalle vensters,
gevold door een breder venster met een driedeling. Hier bevindt zich thans de keuken. Rechts van dit
keukenraam lijkt van oorsprong een achterdeur te hebben gezeten, later is dit dichtgezet en verkleind
tot bovenlicht. Op de verdieping zijn zes, identieke smalle vensters. Het rechter deel van de gevel is
geheel blind. Aan de bovenzijde worden de gevels afgesloten met een uitstekende daklijst op
gootklossen.
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49
50

51
52

Afb. 48 Nieuw Schonenborg, doorsnede over het
woonhuis. Verbouwingstekening (bestaande
situatie) uit 1968. (Herkomst: gemeentearchief
Venlo)
Afb. 49 De woonkamer.
Afb. 50 De vloer in de gang.
Afb. 51 Een van de kelderruimtes met schappen
met wekpotten.
Afb. 52 De keldervloer.
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Op een historische foto is te zien hoe de top van het dak oorspronkelijk gesierd door een dakruiter met
een kleine luiklok. Links en rechts bevonden zich brede, hoog opgemetselde schoorstenen die
eveneens zeer karakteristiek voor het silhouet van de boerderij waren. Zowel de schoorstenen als het
luiklokje zijn tegenwoordig verdwenen (op een bouwtekening uit 1968 is het luiklokje nog getekend,
dus moet het nadien verdwenen zijn), waardoor het uitgesproken karakter van het woonhuis veel aan
levendigheid heeft ingeboet.
Interieur
Tijdens het veldwerk was het niet mogelijk om alle woonvertrekken te bezichtigen: alleen de
woonkamer, de keuken en bijkeuken op de begane grond en de kelder zijn bekeken.
De ruimtelijke indeling van de begane grond dateert op hoofdlijnen nog uit de bouwtijd, hoewel de
afwerking – voor zover gezien - van recente datum is. De lange en brede gang die van de voordeur tot
naar achter toe doorloopt, deelt de vierkante plattegrond van het woonhuis in tweeën. De gangvloer
dateert waarschijnlijk nog uit de bouwtijd en bestaat uit grijze betontegels op de hoeken afgewisseld
met kleine, rode overhoekse geplaatste tegeltjes, afgewerkt met een rode band rondom. Links hiervan
bevindt zich tegenwoordig de L-vormige woonkamer (een samenvoeging van oorspronkelijk meerdere
afzonderlijke vertrekken). Aan de achterzijde is de keuken, met de toegang tot de kelder, die zich
onder het linker deel van het woonhuis bevindt.
De keldertrap leidt naar een lange gang die zich precies onder de centrale middengang op de begane
grond bevindt. De gang loopt van de voor- tot aan de achtergevel. Hieraan grenzen verschillende
achter elkaar gelegen kelderruimtes, elk voorzien van een klein kelderlicht. De zoldering van de
kelderruimtes en gang bestaat uit stalen liggers met gemetselde troggewelfjes. De vloer bestaat uit
rode, ongeglazuurde plavuizen in een halfsteens verband. In de gang worden de rode plavuizen
afgewisseld met grijze plavuizen.
Hoewel de zolderverdieping niet bezichtigd kon worden, kan op basis van een bouwtekening uit 1968
- waarop een doorsnede van het huis is getekend – wel een en ander gezegd worden over de
kapconstructie. Het betreft een gordingenkap met verbeterde Hollandse kapspanten. Daar waar de
kreupele stijl in het spantbeen zit in gepend, maakt het dakvlak een flauwe knik. Op de bouwtekening
is in het midden van de dakconstructie een klokkenstoel getekend, ten behoeve van het luiklokje. Het
is onduidelijk of deze constructie nog aanwezig is. Het luiklokje is tegenwoordig verdwenen.

Afb. 53 Verbouwing van de Arnoldushoeve in 1968. Tegenwoordig is in ieder geval de ‘wasplaats’ en
de ‘zitkamer’ samengevoegd tot één grote woonkamer. Van de overige vertrekken is niets bekend.
(Herkomst: gemeentearchief Venlo)
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55

56
57

Afb. 54 Nieuw Schonenborg, zuidzijde. Woonhuis (links) en stal (rechts).
Afb. 55 Verbouwing van het bedrijfsgedeelte in 1970. Ten behoeve van de nieuwe veestal, die tegen de
noordgevel van de bestaande stal gebouwd zou worden, werd een nieuw gangpad vanaf de voorzijde
gecreëerd (afb. 57). Enkele kolommmen zijn bij deze verbouwing verplaatst. (Herkomst:
gemeentearchief Venlo, arch.nr. 295 / inv.nr. 1970/73-1 Bouwvergunningen Belfeld)
Afb. 56 De stal met constructie van gietijzeren kolommen.
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Het bedrijfsgedeelte
Exterieur
Het bedrijfsgedeelte heeft een rechthoekig grondplan dat iets minder diep is dan het woonhuis, zodat
de langsgevel van de stal iets terugligt ten opzichte van de voorgevel van het woonhuis. Het bedrijfsof stalgedeelte omvat een bouwlaag met een flinke zolderruimte voor hooiopslag onder een zadeldak.
Het dak, dat aan de westzijde aansluit op het dakschild van het tentdak van het woonhuis, is gedekt
met Muldenpannen. Aan de voorzijde wordt het gevelbeeld bepaald door de twee forse stenen
dakkapellen met hooiluiken. Aan de achterzijde bevinden zich vergelijkbare dakkapellen, en ook in de
oostelijke kopgevel is een hooiluik aangebracht. De gevels zijn opgetrokken in kruisverband, de
gevelopeningen zijn voorzien van een gemetselde strek aan de bovenzijde. Een gedeelte van de
venster- en deuropeningen zal nog uit de bouwtijd dateren, maar juist deze gevels hebben met het
wijzigen van de ruimtelijke indeling van het bedrijfsgedeelte, veel veranderingen ondergaan.
Nagenoeg alle oorspronkelijke stalramen zijn vernieuwd, enkel in de achtergevel zijn nog enkele
oudere stalraampjes bewaard gebleven. Ook enkele van de staldeuren dateren mogelijk nog uit de
bouwtijd.
Interieur
Het bedrijfsgedeelte heeft een driebeukige opzet, die wordt gevormd door de ijzeren hoofdbalken (Iprofiel) die van kopgevel naar kopgevel lopen en worden ondersteund door gietijzeren kolommen.
Haaks hierop rusten de ijzeren liggers met bakstenen troggewelfjes. Deze draagconstructie dateert uit
de bouwtijd. De huidige indeling is grotendeels met de verbouwing in 1970 tot stand gekomen: alle
scheidingsmuren dateren uit die tijd. Ruim de helft van de plattegrond wordt in beslag genomen door
een stalgedeelte. De achterwanden van de stallen zijn afgewerkt met bruin geglazuurde tegels met
aan de bovenzijde een dubbele bies van geelgeglazuurde tegels. Mogelijk dateren deze nog uit de
bouwtijd. Hierop volgt een brede verbindingsgang die van de voor- naar de achtergevel loopt en
aansluit op het middenpad van de grote veestal uit 1970. Rechts van deze gang is de melkstal
gevolgd door het melklokaal.
Tegen de oostelijke kopgevel bevindt zich een trap naar de zolderverdieping. De enorme zolderruimte
wordt overspannen door een gordingenkap bestaande uit verbeterde Hollandse kapspanten met
kreupele stijl. Helemaal achterin, tegen de westelijke kopgevel, zijn nog enkele zolderkamers
afgescheiden.

58

Afb. 58 De zolderruimte boven de stal.
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60

Afb. 59 De in 1915 gebouwde varkensstal. Tevens verbleven hier de knechten.
Afb. 60 Plattegrond horende bij de uitbreiding van de varkensstallen in 1949. Het met rood omkaderde
gedeelte is gebouwd in 1915. Het getekende deel links hiervan (bouwdeel D) werd daar in 1949 aan
toegevoegd. Tussen beide bouwdelen kwam een mestgang die direct op de mestvaalt uitkwam.
(Herkomst: gemeentearchief Venlo)
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Bouwdeel B (en D) Stal
Hoogstwaarschijnlijk werd het kleine stalgebouw aan de oostzijde, in het directe verlengde van de
hoofdbouw, gelijktijdig met de boerderij gebouwd. Oorspronkelijk bestond dit gebouwtje uit een één
bouwlaag tellend bouwdeel op een rechthoekige grondslag onder een zadeldak. In de stal werden
varkens gehouden. In 1949 werd de stal aan de noordoostzijde uitgebreid met een vergelijkbaar
bouwvolume (bouwdeel D).
Het gebouwtje is opgetrokken in regelmatig kruisverband. De gevels kennen een sobere, utilitaire
vormgeving overeenkomstig met het functionele karakter van het gebouw. Aardige details zijn de nog
authentieke ramen met fraai uitgevoerde middenstijl, de oorspronkelijke deur evenals de gietijzeren
stalraampjes. In de zuidelijke zijgevel, ter hoogte van het stalgedeelte, bevinden zich onder de
stalraampjes, vier kleine (authentieke) staldeurtjes, corresponderend met de achterliggende
varkenshokken. De vier staldeurtjes in de tegenoverliggende gevel zijn met de bouw van de
uitbreiding aan deze zijde, dichtgemetseld.
De ingang in de westgevel leidt naar een soort halletje. In een hoek bevinden zich grote, diepe
gemetselde bakken of basins, waarvan de oorspronkelijke functie niet meer bekend is (mogelijk het
koelhouden van de melk). De wanden zijn afgewerkt met een zogenaamde Kacheloffen-tegels, een
type wandtegel die men doorgaans vooral als afwerking van een Kacheloffen aantreft. In de andere
hoek bevindt zich de oude pomp. Boven de deur naar de stal hangt een klein kruisje. Rechts van de
ingang bevinden zich nog twee kleine vertrekken, waarvan een in 1949 werd aangemerkt als de
knechtenkamer, en de trap naar de verdieping. De zoldering van al deze ruimtes bestaat uit
gemetselde troggewelven.
Dit halletje leidt naar het stalgedeelte, dat een indeling kent met een middengang die tot de
achtergevel doorloopt en hokken aan weerszijden. Zeer bepalend voor het beeld van deze ruimte is
de draagconstructie van de zoldering: hoewel soberder van uitvoering is hier hetzelfde principe
toegepast als in het stalgedeelte van de hoofdvleugel: de draagconstructie bestaat uit twee reeksen
gemetselde kolommen, waarop ijzeren liggers rusten die aan de uiteinden zijn opgelegd in de
kopgevel respectievelijk de scheidingsmuur. De zoldering bestaat uit gemetselde troggewelven.
Bij het werk op de boerderij werden de zusters bijgestaan door een klein aantal knechten die in dienst
waren. Een deel van deze knechten verbleef op Oud Schonenborg, een ander deel zal zijn
onderkomen hebben gehad op de zolder van dit stalgebouwtje, waar met een soort van
vakwerkwandjes enkele kamers waren afgescheiden. In een van deze kamers bevindt zich een reeks
van kleine houten hokjes waarvan de functie niet helemaal duidelijk is. Er wordt gezegd dat dit
slaaphokjes waren, maar daarvoor lijken ze te klein. Elk hokje heeft een smal plankier en kon
afgesloten worden met een deurtje.
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62
63
64

65
66

Afb.61 Achterzijde stal met rechts de loods of open stal (bouwdeel E).
Afb. 62 Oorspronkelijk venster in de westgevel van de varkensstal.
Afb. 63 Oorspronkelijk raampje en staldeurtje in de zuidgevel van de varkensstal.
Afb. 64 & 65 Interieur van de varkensstal. Veel oorspronkelijke details (deuren, afwerking) zijn bewaard
gebleven.
Afb. 66 De kleine hokjes op de zolderverdieping.
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67
68

69
70

71

Afb. 67 Kaartje met bouwdeel C.
Afb. 68 De in de jaren ’30 gebouwde schuur met woonhuis. Hier de voorgevel (oostgevel) van het
woonhuis.
Afb. 69 De westelijke kopgevel van de stal.
Afb. 70 De noordgevel met drie brede en hoge doorgangen, afgesloten met schuifdeuren.
Afb. 71 De bijzondere kapconstructie van de stal, gebouwd volgens het Zollinger Lamellen systeem.
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72
73

74
75
76

Afb. 72 & 73 Het dak rust op een draagconstructie die bestaat uit een reeks dubbele, gekoppelde stijlen – een
soort vakwerkconstructie - die onderling met muurplaten en schoren zijn gekoppeld.
Afb. 74 Het constructieprincipe van het Zollinger Lamellendak. (Bron: Bautechnik 69 (1992), deel 4, p. 192)
Afb. 75 & 76 Details van de kapconstructie.
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Bouwdeel C (Schonenborg 1b) – schuur met woonhuis
Begin jaren ’30 werd ten noorden van de hoofdbouw een grote schuur opgericht (bouwdeel C),
waarvan het meest oostelijk deel werd afgescheiden als woonhuis. Het woonhuis zal oorspronkelijk
waarschijnlijk bestemd zijn geweest voor de beheerder, die vanaf 1932 door de Zusters werd
aangesteld.
Schuur en woonhuis hebben een rechthoekig grondplan. Zeer karakteristiek voor het beeld van het
gebouw is de golvende daklijn, die verband houdt met de dakconstructie die het gebouw kent.
Schuur
Ruimtelijke structuur van het gebouw – het ‘Zollinger Lamellendach’
De schuur heeft geen zoldering, maar vormt één open, ongedeelde ruimte die oorspronkelijk gediend
zal hebben als bergplaats voor de machines, wagens, enz. maar tegenwoordig in gebruik is als stal
voor het jongvee. De schuur heeft een zeer bijzondere dakconstructie, die doorloopt over het
woongedeelte. Het dakvlak rust niet op gordingen of sporen, maar wordt gedragen door een
samenstel van korte balkjes die in een ruitpatroon zijn samengesteld door ze met ijzeren bouten aan
elkaar te bevestigen. Dit netwerk van balkjes vormt een gekromt vlak dat een houten dakbeschot
draagt waarop nu golfplaten zijn aangebracht. De balkjes zijn industrieel vervaardigd en aan de
buitenzijde met een iets bolle zijde afgewerkt om de kromming van de dakvlakken als geheel vorm te
kunnen geven. De beide dakvlakken samen kregen zo een spitsboogvormige doorsnede. We kennen
dit systeem als het ‘Zollinger Lamellendach’, 18 een bouwmethode die door de Duitse architect en
stedebouwkundige Fritz Zollinger na de Eerste Wereldoorlog werd ontwikkeld (zie voor meer
historische achtergronden Bijlage 1). In Nederland is deze kap voor zover bekend het enige voorbeeld
van een Zollinger Lamellendach, en behoort deze – vergeleken met Duitse voorbeelden - met een
datering begin jaren ’30 bovendien tot de vroegere voorbeelden.
Het dak rust op een draagconstructie die bestaat uit een reeks dubbele, gekoppelde stijlen – een soort
vakwerkconstructie - die onderling met muurplaten en schoren zijn gekoppeld. In combinatie met het
‘Zolldach’ vormt dit zo een trekstang-vrije constructie. De spatkrachten van het dak worden in de
breedte van de staande vakwerkconstructie opgevangen. De diagonaal geplaatste balk staat direct in
de krachtenlijn van het dak. Deze diagonaal heeft de grootste krachtenbelasting en is daarom het
zwaarst gedimensioneerd.
De zijgevels hebben door deze reeks van vijf dubbele stijlen een indeling in zes ‘vakken’ gekregen, die
afwisselend opgevuld met metselwerk danwel open zijn gelaten, zodat aan beide zijden drie hoge en
brede doorgangen ontstonden die met schuifdeuren afgesloten konden worden. Net als de schuur van
Oud Schonenborg, kende ook deze schuur een dwarsindeling. Met de bouw van de veestal in 1970
zijn twee van de drie doorgangen aan de zuidzijde afgesloten, de middelste opening werd de nieuwe
doorgang tussen oud- en nieuwbouw.
Zoals reeds vermeld, is deze schuur vermoedelijk min of meer gelijktijdig gebouwd met de
grootschalige verbouwing en uitbreiding van Oud Schonenborg. Het opgaand muurwerk is uitgevoerd
met dezelfde soort bakstenen die ook zijn toegepast in de uitbreiding van de dwarsvleugel van Oud
Schonenborg. Opvallend is dat het gedeelte van de voorgevel van het woonhuis ter hoogte van de
begane grond en de eerste verdieping is uitgevoerd met een spouwmuur (halfsteens buitenblad,
uitgevoerd in strekkenverband) terwijl de geveltop ter hoogte van de zolderverdieping steens is,
gemetseld in kruisverband. Ter vergelijking: ook de uitbreidingen van de dwarsvleugel van Oud
Schonenborg zijn voorzien van een spouw. De gevels van het stalgedeelte van Nieuw Schonenborg
zijn daarentegen uitgevoerd in regelmatig kruisverband. De westelijke kopgevel is geheel blind. Het
staldeel van de langsgevel aan de noordzijde wordt gedomineerd door drie brede en hoge staldeuren.
Woonhuis
Het woonhuis bevindt zich aan de oostzijde van bouwdeel C. De voordeur van de woning bevindt zich
in de zuidgevel: een portiekje, dat ongetwijfeld later is toegevoegd, leidt naar de voordeur. Het grote
raam van de woonkamer rechts hiervan zal eveneens een latere ingreep zijn.

18

Met dank aan collega Ronald Stenvert, die dankzij een publicatie in zijn bezit deze constructiemethode een
naam wist te geven.
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De voorgevel telt op de begane grond en de eerste verdieping respectievelijk vier en drie vensters die
identiek zijn aan elkaar. Elk venster bestaat uit twee staande ramen, van elkaar gescheiden door een
natuurstenen penant. Aan de onderzijde zijn gemetselde afzaten. Alle ramen zijn vernieuwd
(tegenwoordig kunststof kozijnen); alle vensteropeningen op de begane grond en de eerste verdieping
zijn voorzien van rolluiken. Alleen het ovale venster ter hoogte van de zolderverdieping is nog geheel
oorspronkelijk; ook deze is uitgevoerd met een natuurstenen middenstijl.
De rechter zijgevel van het woonhuis maakt deel uit van de noordelijke langsgevel van dit bouwdeel.
Het gedeelte horende bij het woonhuis heeft, in vergelijking tot de overige gevels van het woonhuis,
een zeer gesloten karakter.
De ruimtelijke indeling van het huis heeft vermoedelijk weinig wijzigingen ondergaan. De plattegrond
van de begane grond kent een indeling met een gang die van zijgevel naar zijgevel doorloopt met
vertrekken aan weerszijden. Aan het einde van deze gang is de trap naar de eerste verdieping.
Hoewel het woonhuis met zekerheid uit de jaren ’30 dateert, moet van deze trap worden opgemerkt
dat de vormgeving hiervan eerder een datering rond 1910 doet vermoeden. Samen met verscheidene
nog oorspronkelijke deuren en bijvoorbeeld de plavuizen in de gang op de begane grond, behoort de
trap tot de historisch waardevolle elementen.

Afb. 77 Op de stijlen van de draagconstructie zijn
verschillende gehakte telmerken aangebracht.
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Bouwdeel E - schuur
Schuur voor landbouwmachines, oorspronkelijke gebouw
vóór 1949 (op de bouwtekeningen uit 1949 voor de
uitbreiding van het bijgebouw is deze schuur reeds
getekend, aangeduid als ‘loods’) maar mogelijk in een
latere fase vernieuwd.
Eenlaags gebouw op rechthoekige grondslag met
zadeldak. Het gebouw sluit aan op de zuidoostelijke
kopgevel van bouwdeel D. De schuur heeft aan een zijde
een gesloten, in baksteen opgetrokken muur. De overige
twee zijden zijn geheel open. Het dak wordt gedragen door
een constructie van staanders op poeren.

78

Noordzijde.

79

Oostzijde.
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Bouwdeel F - veestal
Veestal, gebouwd in 1970 tussen de oude hoeve
(bouwdeel A) en evenwijdig hieraan gelegen schuur uit de
jaren ’30 (bouwdeel D). (zie bouwaanvraag)
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38

Zicht naar het zuiden. Rechts de
nieuwe veestal.
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Blik in de veestal, gezien naar het
noorden. En de aansluiting van de
stal op de oudere schuur.

83
84

07.026 Bureau Bouwwerk

CONCEPT

Oud & Nieuw Schonenborg, Belfeld

Bouwdeel G - schuur
Schuur ten zuidoosten van de boerderij, bestaande uit een
gesloten gedeelte met twee grote inrijpoorten in de
kopgevel, en een open deel voor landbouwmachines in het
verlengde hiervan. Bouwjaar onbekend.
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Zuidoostelijke zijgevel en kopgevel.

86
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De kopgevel en een gedeelte van
de noordwestelijke zijgevel.
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Waardering
Oud Schonenborg
Intrinsieke, architectonische waarde —
Gebouwd in 1777, is Oud Schonenborg een representatief voorbeeld voor het zogenaamde
woonstalhuis-type, een type boerderij dat zich vanaf het laatste kwart van de achttiende eeuw in
Noord-Limburg ontwikkelde. Het oorspronkelijke concept, bestaande een hoofdvleugel (woonhuis met
stal) met evenwijdig daaraan een losse schuur is in de huidige situatie nog goed herkenbaar, ook al is
de hoofdvleugel tegenwoordig ingekort als gevolg van brand. In de vroege negentiende eeuw is het
grondplan verder ontwikkeld tot een gesloten carrévorm. Van de verschillende boerderijen met een
vergelijkbare functionele en ruimtelijke indeling die oorspronkelijk in Belfeld en omgeving waren
gebouwd, is Oud Schonenborg de enige boerderij die nog behouden is gebleven.
Vanwege de gaafheid van het concept, als representatief voorbeeld van dit boerderij-type en vanwege
de hoge zeldzaamheid van dit type boerderij in deze streek - het is enige bewaard gebleven
exemplaar - is Oud-Schonenborg als geheel van hoge monumentwaarde.
Tot de oudste bouwfase behoort met grote waarschijnlijkheid het casco van de zuidvleugel (de
oorspronkelijk losse schuur). Een bijzonder onderdeel daarin vormt de brede inrijpoort met korfboog in
het hart van de gevel aan de binnenhof. Deze vleugel heeft vanwege de ouderdom van met name het
muurwerk van de gevels een hoge monumentwaarde.
De overige vleugels dateren qua materialisatie uit later perioden, zijn zeer sober wat betreft
architectuur en detaillering en hebben derhalve een positieve monumentwaarde.
De lage aanbouw tegen de zuidzijde van de zuidgevel (de zogenaamde karschop) heeft weliswaar
een functionele relatie met de boerderij maar van uitgesproken architectonische kwaliteiten is hier
geen sprake. De aanbouw heeft derhalve een indifferente monumentwaarde.
Van een ruimtelijke indeling die herinnert aan de oorspronkelijke functie van deze gebouwen is in de
noord- en de zuidvleugel zo goed als niets bewaard gebleven. Alleen de westelijke dwarsvleugel kent
nog een stalindeling met gootjes en voederbakken: net als voor de lage aanbouw tegen de
zuidvleugel geldt echter ook voor deze ruimtelijke indeling, dat deze weliswaar een relict vormen van
het oorspronkelijke gebruik van de boerderij, maar op zichzelf weinig intrinsieke waarde hebben en
derhalve een indifferente monumentwaarde hebben.
Een belangrijke ruimtelijke kwaliteit van de boerderij is de binnenhof, hoewel het besloten karakter van
deze hof in de huidige situatie in enige mate is aangetast. De gebouwen zijn rondom deze binnenhof
georganiseerd. De ontsluiting van de verschillende bouwdelen (alle doorgangen, maar ook alle ramen)
geschiedde via deze binnenhof en was daarmee bepalend voor de functionele en ruimtelijke indeling
van het boerenbedrijf.
De oriëntatie op de binnenhof had tot gevolg dat de buitengevels van de verschillende bouwdelen een
zeer gesloten karakter hebben: op enkele kleine vensters na, zijn de gevels nagenoeg blind. Ook dit
aspect kan aangemerkt worden als een karakteristiek voor de architectuur van deze boerderij.

Cultuurhistorische waarde —
De bouw van Oud Schonenborg kan gezien worden als een start van de ontginning van het
Meelderbroek. Deze ontginningen zijn van grote betekenis geweest voor de economische en sociale
ontwikkeling van Belfeld. Gesticht als ontginningsboerderij, is Oud Schonenborg van grote
cultuurhistorische betekenis. De ontwikkeling die boerderij in de vroege negentiende eeuw
doormaakte tot gesloten carrévorm kan niet losgezien worden van de groei van het landgoed in deze
periode.
Van grote historische betekenis is de balk met inscriptie (bouwjaar en stichters) die momenteel in de
schuur hangt en die oorspronkelijk bij de bouw van de boerderij op een prominente plek aangebracht
zal zijn.
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Van sociaal-maatschappelijke betekenis is het gegeven dat Oud Schonenborg een van de weinige zo
niet de enige boerderij in Belfeld waarbij de achternaam van de voormalige bewoners in de
boerderijnaam bewaard is gebleven.
Landschappelijke waarde —
Oud Schonenborg is gesticht als ontginningsboerderij. Landschappelijke sporen ten tijde van de
eerste ontginning zijn nog terug te vinden in de halve maan (Bosheideweg) rondom Oud Schonenborg
en de Nieuwe Dijk/Maalbekerweg. Ook het ‘vak’ met bos en de visvijver Meelderbroek, is als contour
nog terug te zien in het huidige landschap.
Van de tweede fase van ontginning, in de tweede helft van de negentiende eeuw, zijn meer sporen in
het landschap zichtbaar. Meest opvallend zijn de in noord-west richting gelegen kavels, aansluitend
op het erf van Nieuw Schonenborg. Ze passen in de natuurlijke afloop in het landschap.

Nieuw Schonenborg / de Arnoldushoeve
Intrinsieke, architectonische waarde —
Van de verschillende gebouwen die onderdeel uitmaken van het complex Nieuw Schonenborg, zijn er
slechts enkele die vanuit architectuurhistorisch of bouwhistorisch oogpunt interessant zijn. Deze
gebouwen zijn:
- de hoofdvleugel uit 1916 (bouwdeel A)
De hoofdvleugel van de kloosterboerderij, bestaande uit het woonhuis van de Zusters met in het
verlengde hiervan het bedrijfsgedeelte, kenmerkt zich door een relatief eenvoudig, zwaar bouwvolume
met een dominante kapvorm. De vormgeving van de gevels is traditioneel en ingetogen. Kenmerkend
is het gesloten karakter van de gevels met relatief kleine ramen. Het merendeel van de
oorspronkelijke ramen is helaas vervangen door de huidige kunststof kozijnen. Nog wel aanwezig en
beeldbepalend zijn de forste dakkapellen met hooiluiken bij de stallen. Met het verdwijnen van de
markante schoorstenen op het tentdak van het woonhuis en het luiklokje, heeft het oorspronkelijke
beeld enigszins aan levendigheid ingeboet.
Voor zover bekend komt de ruimtelijke indeling van het woonhuis nog slechts ten dele overeen met de
oorspronkelijke plattegrond en is er weinig van de oorspronkelijke afwerking in het interieur bewaard
gebleven. Aardige details in de afwerking van het interieur zijn de tegels in de gang en de kelder.
Vanwege de hierboven genoemde nog oorspronkelijke elementen heeft het woonhuis van de
hoofdvleugel een hoge monumentwaarde.
De oorspronkelijke opzet van het bedrijfsgedeelte is behouden gebleven en als zodanig ook
herkenbaar. De dragende constructie bestaande uit ijzeren hoofdbalken met gietijzeren kolommen en
ijzeren liggers met bakstenen troggewelfjes is karakteristiek voor de bouwtijd. Deze constructie is nog
geheel gaaf en heeft derhalve een hoge monumentwaarde. De afwerking van de stalmuren met
geglazuurde tegels dienen aangemerkt te worden als een curiositeit en behoren tot de historisch
waardevolle elementen van de boerderij.
- het stalgedeelte uit 1916 (bouwdeel B)
Behorende tot de oorspronkelijke opzet van de boerderij, heeft dit bijgebouw een hoge
monumentwaarde. Zowel de bouwmassa, de architectuur als de ruimtelijke indeling hebben
nauwelijks wijzigingen ondergaan.
- de schuur met woonhuis uit de jaren ’30 (bouwdeel C)
De schuur met woonhuis, daterend uit begin jaren ’30, vormt met zijn golvende daklijn een
beeldbepalend element. Maar wat dit gebouw vooral zo bijzonder maakt is de kapconstructie die wordt
gevormd door een zogenaamd Zollinger Lamellendach, een type kapconstructie ontwikkeld door de
Duitse architect Fritz Zollinger. In Nederland is deze kap voor zover bekend het enige voorbeeld. Met
een datering begin jaren ’30 behoort deze kap bovendien tot de vroegere voorbeelden. Vanwege de
zeldzaamheid en gaafheid, heeft deze kap een hoge monumentwaarde.
In combinatie met de onderliggende draagconstructie, resulteerde dit in een trekstangvrije constructie
die dit systeem uitermate geschikt maakte voor grote overspanningen van ruimtes. De open,
ongedeelde ruimte van de schuur is dan ook een van de kwaliteiten van dit gebouw.
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Afb. 89 & 90 Nieuw Schonenborg. Overzicht van de vanuit architectuur- en bouwhistorisch oogpunt
beschermenswaardige bouwdelen.

Afb. 91 Oud- en Nieuw Schonenborg. Overzicht van de beschermenswaardige landschappelijke elementen.
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Alleen bouwdeel A, B en C zijn vanuit architectuur- en bouwhistorisch oogpunt beschermenswaardig.
De overige gebouwen, te weten bouwdeel D, E, F en G zijn van jonger datum. Van
monumentwaarden is hier geen sprake. Als onderdeel van het nog functionerende boerenbedrijf
hebben deze gebouwen wel ensemblewaarde (zie Ensemblewaarde)
Ensemblewaarde —
De geschiedenis en ontwikkeling van de boerderijen Oud en Nieuw Schonenborg met omliggende
landerijen kan niet los van elkaar gezien worden. De twee boerderijen vormen samen een waardevol
ensemble.
Hoewel alleen bij de twee gebouwen uit 1916 en de schuur uit begin jaren ’30 sprake is van
monumentwaarden, vormen alle gebouwen – dus ook de later toegevoegde bijgebouwen, een goed
voorbeeld van een nog functionerend boerenbedrijf dat zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft, maar
waarvan de historische oorsprong nog zeer herkenbaar aanwezig is. Vanwege deze onderlinge,
functionele samenhang hebben de gebouwen een grote ensemblewaarde.
Cultuurhistorische waarde —
Gesticht door het missiegenootschap van de Dienaressen van de Heilige Geest van het moederhuis in
Steyl is Nieuw Schonenborg als kloosterboerderij van grote cultuurhistorische betekenis. Een aantal
elementen op het erf zijn van wezenlijk belang voor de betekenis van de boerderij als kloosterboerderij
als uitingen van het katholieke geloof van de Missiezusters. Het betreft het kapelletje met
Christusbeeld, het standbeeld van Christus en de gebedsnis ten noordwesten van de boerderij. Deze
elementen dienen behouden te blijven.
Landschappelijke waarde —
Van de tweede fase van ontginning, in de tweede helft van de negentiende eeuw, zijn meer sporen in
het landschap zichtbaar. Dit is ook niet verwonderlijk vanwege de meer recente ontginning. Meest
opvallend zijn de in noord-west richting gelegen kavels, aansluitend op het erf van Nieuw
Schonenborg. Ze passen in de natuurlijke afloop in het landschap. Het verdient aanbeveling om deze
landschapsstructuren zichtbaar te houden in de verkaveling bijvoorbeeld door de beplanting zoals de
fruitbomenlaan. Dergelijke lanen accentueren de ontginningslijnen in het landschap.
Deze en overige beschermingswaardige landschappelijke elementen zoals de oude, drooggevallen
kavelsloot maar ook de taxusbomen voor het woonhuis, zijn weergegeven op het bijgevoegde kaartje.
Allen zijn ze beeldbepalend en kunnen beschouwd worden als ankerpunten in de landschappelijke
ontwikkeling van dit gebied.

Conclusie
Zoals uit bovenstaande blijkt, zijn zowel Oud als Nieuw Schonenborg van grote architectuur- en
cultuurhistorische waarde. Oud Schonenborg is het enige bewaard gebleven, nog goed herkenbaar
voorbeeld van het boerderijtype dat zich vanaf de late achttiende eeuw in Noord-Limburg heeft
ontwikkeld en waarvan er oorspronkelijk meerdere in Belfeld en omgeving hebben gestaan; en Nieuw
Schonenborg als kloosterboerderij, gesticht door de Missiezusters uit Steyl.
Beide boerderijen zijn tevens gebouwd als ontginningsboerderij en zijn als zondanig onlosmakelijk
verbonden met de ontginning van de Meelderbroek, een ontwikkeling die zeer bepalend is geweest
voor het huidige beeld van het landschap.
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Bijlage 1 Het ‘Zollinger Lamellendach’
Het ‘Zollinger Lamellendach’ werd ontwikkeld door de Duitse architect en stedebouwkundige Fritz
Zollinger (1880 – 1945).19 Zollinger was in 1918 tot stadsarchitect van Merseburg benoemd, een
middelgrote stad ten westen van Leipzig in het voormalige Oost-Duitsland. Na de Eerste Wereldoorlog
heerste in heel Duitsland een grote woningnood die voor een belangrijk deel werd veroorzaakt door
stagnatie van de woningbouw tijdens de oorlog en de slechte economische omstandigheden daarna.
In reactie hierop ontwikkelde Zollinger in Merseburg zijn bouwmethode, waarop hij in 1921 voor
Duitsland patent vroeg en in 1923 kreeg.
De filosofie achter de methode was dat met gebruik maken van relatief weinig hout een daardoor
goedkoop, maar toch een stevig dak kon worden gebouwd. Vergeleken met een traditioneel dak kon
een materiaalbesparing van meer dan 50 % worden bereikt.
In Merseburg ging de uitbreiding van de stad en het toepassen van de nieuwe bouwmethode hand in
hand. In 1922 ontwierp Zollinger een ‘Generalbebauungsplan’ voor de stad en tussen 1922 en 1929
zouden in het kader hiervan 1250 nieuwe woningen worden gebouwd. Maar ook voor gebouwen met
grote overspanningen leende de methode zich goed. Doordat in de ruimte geen ondersteunende
constructies nodig waren was de ‘Zollbau’ uitermate geschikt voor het vormgeven van grote
monumentale ruimten zoals in kerken, sporthallen en scholen, waarbij het decoratieve patroon van de
constructie zijn eigen bijdrage leverde. De Mariä Himmelfahrt Kirche in Güstrow bij Rostock uit 1929 is
hiervan een mooi voorbeeld. Hoewel het constructieprincipe tot in de Verenigde Staten zou worden
toegepast, vinden we in Duitsland vooral voorbeelden in het oosten van het land. Na de Tweede
Wereldoorlog zou de methode in Oost-Duitsland niet meer worden toegepast, maar daarentegen zijn
in West-Duitsland juist wel enkele na-oorlogse voorbeelden te vinden.
Op dit moment staat het Zollinger Lamellendach opnieuw in de belangstelling en wordt met een
verbeterde techniek toegepast voor overspanningen van tientallen meters.20

92
19

Klaus Winter & Wolfgang Rug, Innovationen im Holzbau – Die Zollinger Bauweise. In: Bautechnik 69 (1992),
Heft 4. Pag. 190 – 197. Karin Heise, Ingenieurporträt Friedrich Reinhardt Balthasar Zollinger – Städtebauer und
Konstrukteur des gewölbten Lamellendachs. In: db deutsche bauzeitung. Jg. 138 Nr. 2, 2004. Pag. 68 – 75.
20
Th. Ammer & A. Brunmauer, Zollinger rauten neu entdeckt. In: Bauen mit holz 6/99.
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96

Afb. 92 Schema met verlijking van het houtverbruik bij een traditionele kapconstructie en het nieuwe,
meer economische Zollinger Lamellendach. (Bron: Bautechnik 69 (1992), deel 4, p. 193)
Afb. 93 Woonhuizen in aanbouw. Siegfriedstrasse in Merseburg. 1928. (Bron: Bautechnik 69 (1992),
deel 4, p. 195)
Afb. 94 Woonhuizen in Merseburg, Gerostrasse. Foto uit 1992. (Bron: Bautechnik 69 (1992), deel 4, p.
195)
Afb 95 en 96 De Mariä Himmelfahrt Kirche in Güstrow. In aanbouw en na voltooiing.
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