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1 Voorwoord
Naar aanleiding van restauratieplannen heeft in opdracht van de Gemeente Venlo
ondergetekende in juni 2010 een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd van de Schanstoren te
Arcen. De zogenaamde Schanstoren is een ruïne van een traptoren dat oorspronkelijk een
onderdeel vormde van een middeleeuwse stadspoortcomplex dat tevens de functie van tol
bezat.
Voor het bouwhistorisch onderzoek is gebruik gemaakt van de aan mij ter beschikking
gestelde stukken:
- Bestektekening Schanstoren
mrt. 2010
Ulrich Kloth Arch4you
Architect BNA
- Bestektekening analyse bestaande toestand
mrt. 2010
Ulrich Kloth Arch4you
Architect BNA
- Rapportage: Analyse. Plan tot conservatie van:
Schanstoren te Arcen. Incl. bijlage historische
foto’s en bijlage foto’s bestaande situatie
apr. 2010
Ulrich Kloth Arch4you
Architect BNA
- Rapportage: Bronnenonderzoek zonder resultaat apr. 2010
Ulrich Kloth Arch4you
Architect BNA
- Tekening voorstel tot reconstructie
febr. 1995
Geer Selen BNA
Frans Seuren Buro voor
architectuur
Onderzocht/gedocumenteerd zijn de vier gevelaanzichten en twee horizontale doorsneden van
de Schanstoren. De voorziene documentatie van de langsdoorsnede bleek niet mogelijk te zijn
omdat de ruïneuze toren niet toegankelijk was. Wel was het mogelijk (dankzij het
spijlenhekwerk in de drie deuropeningen) om van buitenaf waarnemingen te verrichten van
het interieur van de torenruïne. Tegelijkertijd zijn tijdens de documentatiewerkzaamheden de
opgemetselde funderingen van het voormalige poortcomplex - waarvan de ruïneuze
Schanstoren een onderdeel van was - bij het onderzoek betrokken.

Afbeelding 1
Historische
opname van de
idyllisch op de
Maasoever gelegen
Schanstoren vanuit
het zuiden. Maker
van de opname en
datering zijn
onbekend.
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Het onderzoek was niet mogelijk geweest dankzij de medewerking van dhr.
R. Denessen, monumentenambtenaar van de gemeente Venlo. Een bijzondere dank gaat uit
naar dhr. U. Kloth, arch4you Architect BNA die mij de door hem verzamelde informatie over
de Schanstoren ter beschikking stelde.
Oss, juni 2010
H.F.G. Hundertmark

6

2 Historische inleiding
Hier volgt een kort overzicht van de historie van de Schanstoren te Arcen aan de hand van de
bestaande literatuur.
Arcen was in de middeleeuwen een versterkt plaatsje aan de oever van de rivier de Maas dat
zowel tolrechten als stadsrechten bezat. Aan het eind van de veertiende eeuw kwam een
stenen ommuring tot stand waarvan tijdens het archeologisch onderzoek van de Schanstoren
in de periode 1980-1984 de fundering van een kleine halfronde toren en de twee aansluitende
stukken stadsmuurfundering in het zicht kwam. Deze torenfundering en één aansluitende
stadsmuurfundering werden na het archeologisch onderzoek opgemetseld. Er wordt
aangenomen dat deze halfronde torenfundering een onderdeel vormde van een stadspoort dat
geflankeerd werd door twee (half)ronde torens. Deze aanname werd reëel door de vondst
nabij de schanstoren onder de bestrating van een tweede mogelijk overeenkomstige
torenbasement. Deze kwam gedeeltelijk in het zicht tijdens de aanleg van een leidingsleuf
maar werd overigens niet op een verantwoorde archeologische wijze vastgelegd. De
vormgeving van het door twee torens geflankeerde poortgebouw heeft vermoedelijk als
voorbeeld gediend voor de Arcense schepenbankzegel. De schepenbank waarvan de oudste
vermeldingen uit 1371 dateren bezegelde de door hen uitgevaardigde akten namelijk met een
‘eigen’ zegel. Deze zegel vertoont een poortgebouw geflankeerd door twee ronde torens.
Zowel poortgebouw als de ronde torens vertonen een torenspits met een krans van kantelen.
Onder het poortgebouw en tussen de zijtorens bevindt zich een wapenschild van de heren van
Arcen.

Afbeelding 2
Afdruk van de Arcense schepenbankzegel .
De afbeelding is afkomstig uit: Herwonnen historie.

De afbeelding van de zegel werd ook gebruikt als onderdeel van het gemeentewapen van de
voormalige gemeente Arcen. Het afgebeelde poortgebouw vormde de veertiende-eeuwse
voorloper van het poortgebouwcomplex waarvan de huidige Schanstoren een relict is.
Dit poortgebouwcomplex kwam in de eerste helft van de vijftiende eeuw tot stand1. Het
bestond uit drie onderdelen, namelijk een langwerpig poortgebouw met ertegen een vierkant
bijna torenachtige bouwwerk met op de snijvlak van beide bouwdelen een traptoren. Deze
traptoren is als ruïne behouden en wordt de Schanstoren genoemd. De vierkante torenachtige
bouw betrof waarschijnlijk de tol - die geheven werd van de passerende scheepvaart - en
1

Tijdens het archeologisch onderzoek werden op de keldervloer van het poortcomplex schervenmateriaal van
aangetroffen dat uit de vijftiende eeuw dateerde. Hieruit is geconcludeerd dat de bouw van het poortcomplex
waarschijnlijk in de eerste helft van de vijftiende eeuw heeft plaatst gehad.
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stond met zijn voet op de Maasoever. De prominente ligging aan de Maas maakte dat het voor
de scheepvaart niet mogelijk was Arcen met haar tolvesting ongehinderd te passeren.
Aan de hand van de archeologische vondsten heeft J.E. Dilz een faserings- en
reconstructietekening gemaakt.
Afbeelding 3
Faserings- en
reconstructietekening van J.E. Dilz
van het
poortgebouwcomplex uit 1987.
Dilz geeft een
complex weer dat
onderkeldert was
en één bouwlaag
hoog. De
traptoren/Schanstoren vertoond
twee bouwlagen
omdat deze
toegang verschafte
tot de weergangen
op het dak.
Volgens Dilz deed
de toren ook als
uitkijkplatform
dienst. Op een
bijzondere wijze
wordt Dilz
inzichtelijk
gemaakt hoeveel
bouwmassa
verdwenen is en
wat behouden is
gebleven.

De faseringstekening vertoond ook een aantal aansluitende (kleine) funderingen die gedateerd
worden in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Deze houden verband met de
krijgshandelingen van de Tachtigjarige Oorlog. Het betrof oplapwerkzaamheden nadat het
indrukwekkende poortcomplex in 1635 door de Staatse troepen grotendeels verwoest was.
Zowel de imponerende torenachtige bouw als het poortgebouw werden zwaar getroffen. Al
het muurwerk aan de zuid- en westzijde met funderingsdiktes van 2,5m. werden tot op
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kelderniveau neergehaald. Alleen de Schanstoren, de noordelijke kelderruimte van de
torenachtige bouw en het noordelijke gedeelte van de poort bleven gespaard. De buitenzijde
(landzijde) van het ruïneuze complex werd aangeaard en de noordelijke poortopening werd
grotendeels dichtgezet voor het aanbrengen van een man-poortje. Hierdoor werd het restant
van het complex opgenomen in de zeventiende-eeuwse aarden omwalling van Arcen. De wal
vertoonde aan de landzijde een bakstenen keermuur die deels over de fundamenten van het
verwoeste poortcomplex was aangelegd.
Niet alleen de Schanstoren maar ook het plaatsje Arcen boete echter aan defensieve kracht in
na de Vrede van Munster van 1648. Geteisterd door enkele stadsbranden en epidemieën die de
Arcense bevolking decimeerde verloor Arcen sterk aan betekenis. Mede dankzij deze
gebeurtenissen en de teruglopende handel werd de tolvesting niet meer herbouwd. Tot na
1700 is er sprake van dat de tol voldaan dient te worden in ons huis binnen de vesting Arcen.
In de loop van de achttiende eeuw verloor Arcen definitief haar handelspositie en haar
vestingwerken en verviel terug tot haar huidige dorpse karakter. Op het kadaster van ca 1830
komen de vestingwerken niet meer voor.
Afbeelding 4
Uitsnede van het kadaster van ca
1830. Opvallend is dat de
bouwmassa van de Schanstoren niet
wordt aangegeven maar een knik in
een perceelgrenslijn haar plaatst
markeert. De rode pijl markeert de
plaats van de Schanstoren.

Alleen de ruïneuze Schanstoren bleef als relict behouden en vormt een stille herinnering van
het bevestigde verleden van Arcen.
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3 De Schanstoren
De Schanstoren is een ruïneuze traptoren dat oorspronkelijk onderdeel uitmaakte van een
poort- annex tolgebouw. Deze voormalige traptoren staat langs de zuidelijke toegangsweg van
Arcen en op de oever van de Maas. De van oorsprong middeleeuwse toren werd aan het eind
van de jaren zeventig van de twintigste eeuw door bouw- en woningtoezicht van de
toenmalige gemeente Arcen-Velden gerestaureerd. Aansluitend werd in het begin van de jaren
tachtig een uitgebreid archeologisch onderzoek uitgevoerd waarbij de omvang van het
oorspronkelijke poortgebouwcomplex werd vastgesteld. Vervolgens werd een gedeelte van de
aangetroffen fundamenten opgemetseld. Kenmerkend is dat in deze periode geen
verantwoorde bouwhistorische documentatie van de torenruïne heeft plaatst gehad. Dit is
nogal opvallend omdat de toren toen gerestaureerd werd en de aansluitende fundamenten
archeologisch onderzocht. Voorafgaand aan dat archeologisch onderzoek en het huidige
bouwhistorisch onderzoek heeft er in 1926 een waarneming plaats gevonden door W.A.
Hemsing van de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Deze waarneming werd
uitgewerkt in een kleine tekening waarop de plattegrond van de traptoren staat aangegeven
met enkele op dat moment zichtbare fundamenten.
Afbeelding 5
Plattegrond van de
Schanstoren te
Arcen. Het betreft de
uitwerking van een
opmeting uit 1926
door W.A. Helsing.
De tekening bevindt
zich in het archief
van de Rijksdienst
voor het Cultureel
Erfgoed te
Amersfoort.

Vanwege de geplande restauratie van de Schanstoren is besloten om voorafgaand aan de
werkzaamheden een bouwhistorische documentatie van de Schanstoren uit te voeren. Zoals
hiervoor aangegeven betreft het de eerste verantwoorde documentatie van de torenruïne.
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3.1 - Documentatie
Van de toren zijn vier gevelaanzichten en twee horizontale doorsneden gedocumenteerd.
Vastgelegd is de bestaande situatie met daarin aangegeven het oorspronkelijke metselwerk en
de latere toevoegingen/restauraties. Afgekapt metselwerk is doormiddel van een arcering
aangeven. Tevens zijn de opgemetselde funderingen bij het onderzoek betrokken en
vastgelegd. De vier gevelaanzichten en de twee horizontale doorsneden zijn vervolgens
uitgewerkt in documentatietekeningen. Tijdens de uitwerking is ook gebruik gemaakt van de
twee bestektekeningen van architect U. Kloth.
3.2 - Documentatietekeningen
Op de volgende twaalf pagina’s zijn de uitgewerkte tekeningen van de vier gevels en de twee
horizontale doorsneden weergegeven. Als eerste is van iedere gevel en doorsnede de
documentatietekening afgebeeld met op de daaropvolgende pagina de bijbehorende
faseringstekening.
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Afbeelding 6
Aanzicht noordgevel Schanstoren.
Documentatietekening: H.Hundertmark, 2010.
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Afbeelding 7
Aanzicht noordgevel Schanstoren.
Faseringstekening: H.Hundertmark, 2010.
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Afbeelding 8
Aanzicht westgevel Schanstoren.
Documentatietekening: H.Hundertmark, 2010.
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Afbeelding 9
Aanzicht westgevel Schanstoren.
Faseringstekening: H.Hundertmark, 2010.
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Afbeelding 10
Aanzicht zuidgevel Schanstoren.
Documentatietekening: H.Hundertmark, 2010.
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Afbeelding 11
Aanzicht zuidgevel Schanstoren.
Faseringstekening: H.Hundertmark, 2010.
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Afbeelding 12
Aanzicht oostgevel Schanstoren.
Documentatietekening: H.Hundertmark, 2010.
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Afbeelding 13
Aanzicht oostgevel Schanstoren.
Faseringstekening: H.Hundertmark, 2010.

19

Afbeelding 14
Horizontale doorsnede begane grond Schanstoren.
Documentatietekening: H.Hundertmark, 2010.
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Afbeelding 15
Horizontale doorsnede begane grond Schanstoren.
Faseringstekening: H.Hundertmark, 2010.
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Afbeelding 16
Horizontale doorsnede verdieping Schanstoren.
Documentatietekening: H.Hundertmark, 2010.
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Afbeelding 17
Horizontale doorsnede verdieping Schanstoren.
Faseringstekening: H.Hundertmark, 2010.
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3.3 - Het oorspronkelijke werk
3.3.1 Metselwerk
De Schanstoren is opgetrokken in baksteenformaten van: 6/6,5x12,5/13x26,5/27cm. met een
10lagenmaat van 75 cm. Het metselwerk is afwisselend in koppen- en strekkenlagen
opgetrokken met kop-klezoor hoekoplossingen. Alleen de kop-klezoor hoekoplossing van de
noordwestelijke torenhoek wordt ter hoogte van het spleetvenstertje in de westgevel
onderbroken door een kop-drieklezoor hoekoplossing. Deze onderbreking houd waarschijnlijk
verband met het spleetvenster en haar taps lopende vensternis. Bij de bovenste deuropening
en vensternis in de zuidelijke torengevel vertonen de hoekoplossingen oorspronkelijke
afschuiningen. Bij de deuropening is de baksteen met de insnoering (kapel) die de aanzet van
de afschuining vormt herkenbaar. In de linker dagkant van de onderste deuropening van de
zuidgevel is eveneens een oorspronkelijke afschuining behouden gebleven. Deze houdt samen
met de verdikking/aanslag in het metselwerk vanwege de deur naar de keldertrap. De
tegenoverliggende verdikking in de gang is verloren gegaan maar als bouwspoor nog
herkenbaar.
3.3.2 Voegwerk
Het metselwerk heeft oorspronkelijk een zandsteenkleurige voeg. De voeg vertoond
insluitsels van leisteen- en baksteengruis. Het betreft een waarschijnlijk met de troffel
afgestreken voeg.
Afbeelding 18
Detail primair metsel- en voegwerk
noordgevel Schanstoren.
Opname: H.Hundertmark, 2010.
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3.3.3 Natuursteen
In het metselwerk zijn zowel zand- als hardstenen blokken verwerkt. Bij de aanzet van de
poortdoorgang in de oostgevel zijn op straatniveau enkele hardstenen blokken zichtbaar die de
functie van schampstenen bezaten. Hiermee werd voorkomen dat het metselwerk zou worden
beschadigd door passerende wagens. Van de oorspronkelijk zeven hardstenen blokken zijn er
vier behouden. In de zuidelijke gevel vertoond het metselwerk tegen de boogaanzet van de
poort zowel een zand- als hardstenen blok. Beide blokken zijn beschadigd en mogelijk was bij
de zandstenen blok de duim (ophanging of scharnierpunt) van de poort(deur) aangebracht.
De deuropening in de noordgevel van de torenruïne - de oorspronkelijk hoofdentree tot het
complex- vertoond zowel een zand- als hardstenen blok.
Afbeelding 19
Detail van de noordgevel met de
hoofdentree van de Schanstoren.
Opname: H.Hundertmark, 2010.

Het hardstenen blok betreft een drempelblok en de zandstenen blok een sluitsteen waarin de
grendel van de deur vast werd gezet. Het grendelgat is in de kopse zijde van de blok nog
waarneembaar. De sluitblok en drempelblok vormen het restant van een natuurstenen
deuromlijsting. Herkenbaar aan het metselwerk is dat deze oorspronkelijk tegen natuurstenen
stijlen aan sloot. De gemetselde uitsparingen waarin deze stijlblokken stonden zijn nog
herkenbaar. De deur werd ook oorspronkelijk afgedekt door een natuurstenen bovendorpel.
De steense ontlastingsboog boven deze dorpel is nog behouden en ontsprong oorspronkelijk
op de natuurstenen bovendorpel. Dit is onder andere herkenbaar aan de gerestaureerde
dagkanten van de deuropening waarvan het metselwerk onder de boog iets inspring om de
boog op het metselwerk te laten ontspringen. Dat er een natuurstenen bovendorpel is geweest
is ook afleesbaar aan de achter de steense ontlastingsboog aangebrachte overwelving die iets
lager aansluit zodat nu een klein gedeelte van de kopse zijde van het gewelf zichtbaar is.
Oorspronkelijk was dit niet zichtbaar vanwege de natuurstenen bovendorpel.
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3.3.4 deuropeningen
In het totaal zijn er vier deuren (deuropeningen) aangetroffen waaronder de hierboven
beschreven hoofdentree in de noordgevel. Deze deur was gevat in een natuurstenen omlijsting
waarin zich een deursponning bevond. Omdat het de hoofdentree betrof draaide de deur naar
buiten open. Dit was vanuit verdedigingstechnisch oogpunt gedaan zodat het voor een
aanvallende partij beduidend moeilijker was de deur open te beuken. De beukkrachten zouden
namelijk opgevangen worden door de deursponning in de natuurstenen omlijsting. Zou de
deur naar binnen draaien zou alleen de grendel van de vergrendeling de krachten moeten
opvangen.
Recht tegenover de hoofdentree bevond zich de deuropening naar de begane grondruimte
naast de poortdoorgang. Deze deuropening is zwaar gerestaureerd maar aan het
oorspronkelijke werk in van de westelijke dagkant is te oordelen dat de deur oorspronkelijk
gevat was in een houten kozijn. De opgevulde uitsparing voor de deurstijl is nog herkenbaar,
evenals de kopklezoor hoekoplossingen van het aansluitende metselwerk. Omdat metselwerk
dat aansluit tegen natuustenen stijlen nooit in een hoekoplossing eindigen en tegen houten
kozijnen vaak wel kan gesteld worden dat er hier sprake was van een houten deurkozijn. De
deur draaide waarschijnlijk de begane grond ruimte in. Boven aan de keldertrap bevond zich
de kelderdeur. Deze sloot in de gangruimte aan op twee gemetselde verdikkingen (waarvan
een behouden is gebleven) in het metselwerk. De deur draaide richting de keldertrap wat
herkenbaar is aan de gangoverwelving. Boven de keldertrap bevindt zich namelijk een
klimmende gewelf van segmentbogen die de breedte van de eronder gesitueerde traptreden
hebben. Het eerste segmentgewelf is daarentegen beduidend langer vanwege de draaicirkel
van de kelderdeur.

Afbeelding 20
Plattegrond van de
begane grond met
daarin aangegeven de
deuren en de
veronderstelde
draairichtingen.
Tekening:
H.Hundertmark, 2010.
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Op de eerste verdieping bevindt zich een deuropening voor de toegang tot de
verdiepingsruimte. Deze vertoond in de traptorenruimte twee steensponningen waar de deur
in hing. Aan de zijde van de eerste verdiepingsruimte vertoond de deuropening afschuiningen
zodat men niet tegen een scherpe bakstenen hoek aan zou lopen wanneer men bij de deur
trachtte te komen. De deur draaide nogal onpraktisch de traptorenruimte in wat vanuit
verdedigingstechnische redenen is gedaan. Evenals bij de hoofdentree was het voor de
aanvallende partij moeilijker om de deur in te beuken.

Afbeelding 21
Herkenbaar is de linker (oostelijke)
steensponning in het metselwerk
waarin de deur sloot. De deur draaide
heel onpraktisch naar links de
trapruimte in, in de looprichting van
de rechtsom draaiende spiltrap. Dit
was echter om verdedigingstechnische
redenen bewust gedaan zodat het voor
een aanvallende partij de toegang
bemoeilijkte.
Opname: H.Hundertmark, 2010.

Kenmerkend was dat de eerste verdiepingsentree zich precies in het verlengde bevindt van de
ruimtescheidende verdiepingsmuur. Waarschijnlijk kwam men via de entree in een nisruimte
van de muur die toegang verleende tot beide ruimten. Tussen beide ruimte bestond dus een
open verbinding wat wordt bevestigd door het gevelmetselwerk links en rechts van de
verdiepingsentree die geen (bouw)sporen vertonen van enig aansluitend muurwerk en/of
sporen (sponningen) van een deur. (Zie afbeelding 22 volgende pagina.)
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Afbeelding 22
Plattegrond van de eerste verdieping met daarin
aangegeven de deur en de veronderstelde
draairichting.
Tekening: H.Hundertmark, 2010.

3.3.5. verdiepingsvloer.
Linksonder van de deurentree op de verdieping in de zuidgevel is afgehakt metselwerk
waargenomen. Dit afgehakte metselwerk stopt in een horizontale lijn onder de deuropening
wat de markering van de verdiepingsvloer vormt en de versnijding in het metselwerk. Ter
hoogte van de verdiepingsvloer verjongde zich namelijk oorspronkelijk het metselwerk. (De
vloerlijn is aangegeven in afbeelding 10 en 11, pagina 16 en 17.)
3.3.6 Vensters.
De torenruïne vertoond in de westelijke gevel een spleetvenster. Dit venstertje wordt aan de
buitenzijde afgedekt door een strek en heeft een taps lopende vensternis in de torenruimte.
Afbeelding 23
Detailopname van het spleetvenstertje.
Opname: H.Hundertmark, 2010.
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Dit venstertje heeft als voorbeeld gediend bij de reconstructie van het spleetvenstertje in de
oostgevel. Dit venstertje was helemaal uitgebroken. (Zie: afbeelding 5, pagina 10.)

Afbeelding 24
Binnenaanzicht traptorenruimte met links, dankzij het lichtere voegwerk, duidelijk herkenbaar het
gereconstrueerde taps lopende spleetvensternis. Vlak boven de vensternis zijn de bouwsporen zichtbaar van de
gemetselde spiltrap. De treden van deze trap lagen op een klimmend gewelf van segmentbogen. De aanzetten
van deze bogen zijn nog herkenbaar.
Opname: H.Hundertmark, 2010.

De westgevel vertoond op de eerste verdiepingsniveau bouwsporen van de rechterzijkant van
een vensternis. De zijkant vertoond aan de binnenruimtezijde een afschuining overeenkomstig
de afschuiningen van de ernaast gesitueerde verdiepingsentree. Tevens zijn bouwsporen
herkenbaar van de gesloopte borstwering van de vensternis.
(Zie: afbeelding 25 volgende pagina.)
Waarschijnlijk betreft het hier een vensternis van een kruisvenster. De vensteropening bevindt
zich namelijk aan de stadszijde van het poortcomplex zodat lichtinval via een of meerdere
grote vensteropeningen aan deze zijde aannemelijk is.
(Zie: afbeelding 16 en 17, pagina 22 en 23.)
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Afbeelding 25
Aanzicht van de westgevel van de Schanstoren.
Tekening: H.Hundertmark, 2010.

3.3.7 Trappen.
Zeer uitzonderlijk is dat de torenruïne zowel een traptoren met een spiltrap in zich herbergt als
een muurtrap in de vorm van een rechte steektrap. De steektrap bevindt zich in de dikte van
het aansluitende metselwerk van het poortgebouwcomplex en ontloot de kelderruimten. De
traptreden van deze trap zijn gerestaureerd. De bakstenen basement van de spiltrap is
behouden en de ronde muren van de spiltrapruimte vertonen bouwsporen van treden en
gewelfaanzetten van een klimmend gewelf van segmentbogen.
3.3.8 Aansluitend muurwerk
De noordgevel vertoond bouwsporen van afgehakt metselwerk van aansluitend muurwerk van
een weermuur dat de verbinding vormde tussen het oudere halfronde torentje en het
poortgebouwcomplex. (Zie: afbeelding 6 en 7, pagina 12 en 13.)
Kenmerkend aan het metselwerk is dat het aan de stadszijde naar boven toe trapsgewijs
inspringt. Waarschijnlijk vormde deze trapsgewijze inspringing de borstwering van de
kantelenreeks.
Zowel de westgevel, zuidgevel als oostgevel vertonen bouwsporen van afgehakt metselwerk
van oorspronkelijk aansluitend muurwerk van het poortgebouwcomplex. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat de traptoren aan drie zijden vrij stond en aan een zijde (de
zuidzijde) ingebouwd was.
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3.4 - Reconstructie
Dankzij de verantwoorde bouwhistorische documentatie kan geconcludeerd worden dat de
reconstructie naar aanleiding van de archeologische opgraving enige
wijzigingen/aanvullingen behoeft. In deze reconstructietekening wordt ervan uitgegaan dat
het poortgebouwcomplex bestond uit een kelder, begane grond met een traptoren die toegang
verleende tot het daklandschap met een weergang en arkeltorentjes. De traptoren (de
Schanstoren) zou niet alleen hoger opgetrokken zijn om toegang te verlenen tot de
weergangen maar hij zou tevens als uitkijkplatform dienst hebben gedaan. (Zie: afbeelding 3,
pagina 8.)
Dankzij de vondst van de vensternis op het verdiepingsniveau kan geconcludeerd worden dat
er sprake was van een volwaardige verdieping. Hierdoor verkrijgt het poortgebouwcomplex
een nog meer imponerende bouwmassa en uitstraling.
Afbeelding 26
Reconstructietekening van
het poortgebouwcomplex.
Tekening: H.Hundertmark,
2010.

Het poortgebouwcomplex werd waarschijnlijk bekroond door een weergang met
arkeltorentjes die werden ontsloten door de traptoren. Het daklandschap werd mede bepaald
door de plaatsing van de deur in de traptoren. De massa van de traptoren maakte ook dat aan
de stadszijde de weergang onderbroken werd.

Afbeelding 27
Reconstructieplattegrond van het
daklandschap met de weergang met
arkeltorens en de ontsluiting via de
traptoren.
Tekening: H.Hundertmark, 2010
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De traptoren en arkeltorentjes werd waarschijnlijk afgedekt door spitsen.
3.5 - Restauratie
De Schanstoren wordt gekenmerkt door het restauratiewerk van het eind van de jaren zeventig
van de twintigste eeuw. Voor het restauratiewerk werden hergebruikte kloostermoppen
gebruikt en een moderne restauratiesteen. Met de hergebruikte kloostermoppen werd vooral
ingeboet en aangeheeld en voor het dichtzetten van het bovenste gedeelte van de
noordoostelijke torenhoek. Deze restauratiesteen werd toegepast in de alle vier de gevels. In
de west- en zuidgevel werd er ook gerestaureerd in een moderne restauratiesteen.
Waarschijnlijk werd hiertoe besloten om een onderscheid te maken tussen primair werk en
toevoegingen. Het betreft vooral metselwerk voor het opdikken van de zuidgevel en het
aanvullen van het ruïneuze muurwerk van de westgevel. Kenmerkend aan deze aanvullingen
is dat ze kopklezoor hoekoplossingen vertonen waar deze oorspronkelijk nooit voorkwamen.
Dit betreft vooral de gevelstukken waar oorspronkelijk muurwerk op aansloot.
Het restauratievoegwerk is opvallend genoeg beduidend lichter van kleur dan het
oorspronkelijke gele voegwerk, mogelijk door toevoeging van cement. Tevens werd een
gedeelte van het voegwerk van het middeleeuwse metselwerk opnieuw gevoegd met dezelfde
te lichte voeg.
Afbeelding 28
Detail van de oostelijke gevel met primair
metselwerk en restauratiewerk met
hergebruikte kloostermoppen. Het
restauratiewerk is duidelijk herkenbaar aan de
te lichte voegafwerking. Links sluit het
primaire metsel- en voegwerk aan.
Opname: H.Hundertmark, 2010.

De in moderne restauratiesteen uitgevoerde aanvulling tegen de westgevel werd in afwijking
in een grijze voeg uitgevoerd.
In de drie begane grond openingen werden spijlhekwerken geplaatst zodat het interieur wel
zichtbaar en beleefbaar is maar niet toegankelijk om vandalisme tegen te gaan. Om deze
redenen werd waarschijnlijk het spleetvenstertje in de oostgevel gereconstrueerd.
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3.6 - Opmetselen fundamenten
Na de restauratie van de torenruïne werden enkele fundamenten opgemetseld. Hiervoor werd
dezelfde moderne restauratiesteen gebruikt die ook in de Schanstoren werd toegepast.
Waarschijnlijk werd hiertoe besloten om een onderscheid te maken tussen origineel werk en
reconstructie. Het opmetselen van de fundamenten werd gefaseerd uitgevoerd wat in het
fundament tegen de zuidelijke gevel nog aanwijsbaar is.

Afbeelding 29
Herkenbaar aan het schuine verloop van de lintvoegen is het in een eerdere fase opgetrokken metselwerk. Nadat
in tweede instantie was besloten de complete fundering op te metselen werd dit werk opgenomen in het nieuwe
metselwerk. Links in de hoek en deels onder het gras is vaag de aanzet van het keldergewelf herkenbaar. Rechts
is een nis zichtbaar waarin origineel metselwerk zichtbaar is. Links van de nis is een originele fundering
zichtbaar dat niet werd opgemetseld. (Zie ook: afbeelding 9, pagina 15.)
Opname: H.Hundermark, 2010.

Niet alles werd opgemetseld en vanwege de Maasoever werd er op sterk verschillende niveaus
gewerkt en verschillen in keuzes gemaakt. Sommige opgemetselde fundamenten komen
nauwelijks boven het maaiveld uit en zijn amper beleefbaar terwijl bij andere je het gevoel
krijgt vanwege de opgetrokken massa naar opgaand gevelwerk te kijken in plaats van naar een
fundament. De opgetrokken fundering tegen de zuidelijke torengevel vertoont (nauwelijks
herkenbaar) afgehakte koppenreeksen waarmee het beeld van gesloopt aansluitend muurwerk
wordt opgeroepen. Deze opgetrokken fundering vertoont ook een opvallende uitsparing in de
vorm van een nis waarin origineel metselwerk zichtbaar is. Ernaast is een originele fundering
zichtbaar dat niet is opgemetseld.
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Afbeelding 30
Zichtbaar is de
Schanstoren vanuit
het zuidwesten en
de opgetrokken
fundamenten
waarvan sommige
nauwelijks boven
het maaiveld
uitkomen.
Opname:
H.Hundertmark,
2010.

Met de keuze van een baksteenformaat wordt het beeld opgeroepen dat alles in een
bouwfasering tot stand is gekomen wat afbreuk doet aan de positie en leesbaarheid van het
oudere halfronde torenfunderingtje. Ook werd er geen rekening gehouden met het feit dat
opgetrokken funderingen van bovenaf leesbaar en beleefbaar zijn. In tegenstelling tot het
originele middeleeuwse werk waar de gave bakstenen aan de buitenzijde van het muurwerk
werden toegepast en de gebroken stenen in de dikte van de muur is met het opmetselen van de
funderingen de tegenovergestelde keuze gemaakt wat een vertekend beeld oproept.
Afbeelding 31 Bovenaanzicht opgemetselde
fundering. Duidelijk is herkenbaar dat de
hele stenen in de kern van de muur zijn
toegepast en de gebroken aan de buitenzijde.
Dit vormt een vertekend beeld ten opzicht
van het oorspronkelijke metselwerk.
Opname: H.Hundertmark, 2010.

34

4 Conclusie
De Schanstoren is als torenruïne uitzonderlijk goed behouden. Veel van het oorspronkelijke
metselwerk en voegwerk is nog aanwezig. Hierdoor vormt het een belangrijke informatieve
bouwhistorische bron. Dit heeft geleid tot aanvullingen van de bestaande (archeologische)
kennis van de bouwgeschiedenis van de Schanstoren.
De restauratie aan het eind van de jaren zeventig van de twintigste eeuw heeft de ruïne
geconsolideerd maar de keuzes van het opdikken en aanhelen van de zuid- en westgevel en de
afwijkende voegkleur bepalen vanaf dat moment de uitstraling van de toren.
De opgetrokken fundamenten verduidelijken enigszins dat de torenruïne een relict is van een
groter complex maar door de gemaakte keuzes roept het voor de geïnteresseerde
voorbijganger toch eerder vragen op.

Afbeelding 32
De Schanstoren vanuit het Noordoosten gezien.
Opname: H.Hundertmark, 2010.
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5 Aanbevelingen
Een terughoudende restauratie is zeer aan te bevelen. Het primaire metsel- en voegwerk dient
zoveel mogelijk te worden ontzien. Het zijn vooral de restauratiekeuzes die constructieve
gebreken vertonen die ingrepen noodzakelijk maken. Het dient tevens de aanbeveling foute
restauratieve oplossingen uit het verleden te corrigeren om de uitstraling en leesbaarheid van
de torenruïne te verbeteren.
5.1 - Voegwerk.
Er werden in het verleden twee restauratievoegen opgezet waarvan de kleur afwijkt van het
originele voegwerk. Opvallend is dat de restauratievoegen ook onderling qua kleur
verschillen. Een lichte voeg die lichter is dan het originele voegwerk en een grijze voeg die
donkerder is dan het primaire voegwerk. Door het onderscheid wordt de suggestie opgeroepen
dat de torenruïne in verschillende (bouw)fasen werd opgetrokken wat een verkeerd beeld op
roept. Een (bewuste) onderscheid tussen restauratiewerk en primair (voeg)werk gaat niet op
door de keuze van twee verschillende voegkleuren. Ook wordt een onduidelijk beeld
opgeroepen tussen primair werk en restauratiewerk doordat de lichte voegkleur deels
doorgezet werd op het primaire metselwerk.
Het dient de aanbeveling om de twee restauratievoegen te vervangen voor een voeg die qua
kleur aansluit bij de originele voegkleur. Belangrijk is dat grote terughoudendheid bij het
verwijderen van de restauratievoeg in het primaire werk in acht dient te worden genomen. De
afwerking van de nieuwe restauratievoeg dient in overeenstemming met de afwerking van de
primaire voeg te zijn. Niet glad gevoegd maar grof afgestreken.
5.2 - Metselwerk Schanstoren
Zoals aangegeven kan vanwege de goede staat het primaire metselwerk vrijwel geheel worden
ontzien. Dit bevorderd tevens de originaliteit en uitstraling van de Schanstoren. In dezelfde
lijn als voegwerk werden in het verleden twee verschillende restauratiestenen toegepast.
Een hergebruikte baksteen die qua kleur en afmeting goed aansluit bij het primaire werk en
een moderne restauratiesteen die afwijkt. Vooral de keuze van de moderne restauratiesteen
doet afbreuk aan de toren. Hier werd duidelijk de keuze genomen om een onderscheid te
maken tussen restauratie en toevoeging. Een nobel streven was het niet dat de moderne steen
nu sterk het huidige uiterlijk van de Schanstoren bepaald wat niet bepaald het beeld van een
romantische torenruïne heeft versterkt.
Als het enigszins mogelijk is dient sterk de aanbeveling deze steen te vervangen voor een
restauratiesteen die beter aansluit bij het primaire metselwerk. Ook dient het de aanbeveling
de toegepaste kopklezoor hoekoplossingen van dit metselwerk te verwijderen omdat deze zijn
toegepast daar waar zij oorspronkelijk nooit voorkwamen.
Het betreft de kopklezoor hoekoplossing in de zuidelijke gevel. Het metselwerk sloot hier
oorspronkelijk aan op de massa van het muurwerk dat nu zichtbaar is gemaakt door het
opmetselen van haar fundering. Een rommelig gemetselde hoekoplossing is hier wenselijk of
wat meer de voorkeur heeft een bouwspoor van afgehakte stenen die de oorspronkelijke
aansluiting accentueren. (Zie: afbeelding 33, volgende pagina.)
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Afbeelding 33
Documentatietekening van de zuidgevel van de Schanstoren. Aangegeven is het afgehakte baksteen in het
primaire metselwerk. Vlak gevelwerk met een kopklezoor hoekoplossing (restauratiewerk). Het heeft de
voorkeur de kopklezoor hoekoplossing te wijzigen in een rommelig gemetselde hoek of wat meer de voorkeur
heeft het metselwerk te wijzigen in grof afgehakt metselwerk dat aansluit bij het primaire werk met het afgehakte
baksteen. De opgemetselde fundering heeft niet de oorspronkelijke breedte gekregen zodat deze niet goed
aansluit bij de maat van het afgehakte metselwerk. Een correctie is aan te bevelen.
Tekening: H.Hundertmark, 2010.

Hetzelfde geldt voor de kopklezoor hoekafwerkingen van het restauratiewerk in de westelijke
gevel. Dit metselwerk vertoond naast de hoekoplossingen een gaaf gevelvlak terwijl hier
sprake is van muurdoorsnede. Het verdient hier sterk de voorkeur deze situatie te wijzigen in
een bouwspoor van afgehakte stenen die de muurdoorsnede accenturen. Ook heeft het hier de
voorkeur de met cement uitgevoerde afsmeerlaag te verwijderen zodat het afgehakte
metselwerk weer beleefbaar wordt. (Zie: afbeelding 34, volgende pagina.)
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Afbeelding 34
Documentatietekening van de westgevel van de Schanstoren. Aangegeven is het vlak gevelmetselwerk met
kopklezoor hoekoplossingen (Restauratiewerk). Dit betrof oorspronkelijk de muurdoorsnede en het dient de
voorkeur dit metselwerk te wijzigen in grof afgehakt metselwerk zonder hoekoplossingen. Het heeft tevens de
voorkeur de met cement uitgevoerde afsmeerlaag te verwijderen zodat het afgehakte metselwerk weer in zicht
komt. Waarschijnlijk dient dit metselwerk met afgekapte restauratiesteen te worden aangevuld.
De opgemetselde fundering mag meer geaccentueerd worden en de traptrede kan gehandhaafd blijven.
Tekening: H.Hundertmark, 2010.

Het te maken afgehakte werk dient een grof uiterlijk te hebben en een golvend beeld te
vertonen en niet de kaarsrechte afwerking zoals werd gekozen bij het opmetselen van de
funderingen. Op de volgende pagina is een restauratievoorbeeld afgebeeld zoals deze bij de
stadsmuurrestauratie in Zaltbommel in 2009 werd toegepast. Het betreft hier het restant van
een middeleeuwse muurtoren waarbij na sloop van de negentiende-eeuwse toevoegingen en
verwijdering van de desastreuze begroeiing tot deze oplossing werd gekozen. Vervolgens
werd op het opgemetselde funderingswerk een moderne invulling van staal geplaatst dat een
dak met begroeiing ondersteund en dat aansluit op de (gerestaureerde) afgehakte
muurbeëindigingen.

38

Afbeelding 35
Opname
restauratie
muurtoren te
Zaltbommel in
2009. Duidelijk
zijn de twee
(gerestaureerde)
afgehakte
muurbeëindigingen
te herkennen.
Opname:
H.Hundertmark.

Afbeelding 36
Afgehakte koppenreeks opgemetselde fundering
Schanstoren te Arcen. De afgehakte koppenreeks is
te terughouden uitgevoerd zodat ze alleen dankzij
de slagschaduw van de zon herkenbaar en
beleefbaar zijn. Vergelijk dezelfde bouwspoor op
afbeelding 29, pagina 33.
Opname: H.Hundertmark, 2010.

De met hergebruikte baksteen aangevulde noordwestelijke kopklezoor hoekoplossing van de
Schanstoren verdient het om gecorrigeerd te worden omdat het patroon van de kopklezoor
hoekoplossing nu wordt onderbroken. (Zie: afbeelding 37 en 38, volgende pagina.)
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Afbeelding 37
De gerestaureerde noordwestelijke hoekoplossing
Van de Schanstoren. Door de restauratiekeuze van
het inboetwerk vertoond wordt het patroon van de
oorspronkelijke kopklezoor hoekoplossing
onderbroken.

Afbeelding 38
Op een iets hoger niveau dezelfde noordwestelijke
hoek van de Schanstoren. Hier is de
oorspronkelijke kopklezoor hoekoplossing goed
zichtbaar.

5.3 - Metselwerk opgetrokken funderingen
Er is bij het optrekken van de funderingen geen onderscheid gemaakt in bouwfaseringen wat
sterk afbreuk doet aan het halfronde torenfunderingtje dat ouder is en waarschijnlijk een
onderdeel vormt van de voorganger van het poortgebouwcomplex waar de Schanstoren
onderdeel van uit maakt. Het dient de aanbeveling het opgetrokken torenfunderingtje te
accentueren door het metselwerk te vervangen voor een andere steen en/of hoger op te
trekken dan het aangrenzende opgetrokken fundament dat een onderdeel vormt van het
poortgebouwcomplex van de Schanstoren. Te overwegen valt het archeologisch aangetroffen
maar niet opgetrokken fundament dat op de zuidoostzijde van het torentje aansluit hierbij te
betrekken.
De beleefbaarheid van de opgetrokken fundamenten verschild enorm omdat sommige
fundamenten amper boven het maaiveld uitkomen. (Zie: afbeelding 39, pagina 41.) Het dient
de aanbeveling enkele fundamenten beter te accentueren (hoger op te trekken) en aan te
vullen en fouten te verbeteren. (Zie: afbeelding 15, pagina 21.)
Afgehakte koppen dienen beter geaccentueerd te worden en een enkele fundament dient zijn
correcte breedte te verkrijgen. Vooral de fundamenten van de oorspronkelijke poortdoorgang
verdienen het om aangevuld en opgehoogd te worden zodat de poort beter beleefbaar en
herkenbaar wordt.
Het dient de aanbeveling het bovenaanzicht van het opgetrokken funderingswerk te wijzigen
waarbij zoals in het primaire gangbaar is de hele bakstenen aan de randen worden aangebracht
en de gebroken baksten in de kern van het muurwerk. Nu is het precies andersom wat een
vertekend beeld oproept.
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5.4 - Zitbank en bestrating.
In de oorspronkelijke poortdoorgang is een zitbank geplaatst zodat genoten kan worden van
het bijzondere uitzicht over de Maasrivier, haar oevers en de Schanstoren. Van het bankje
wordt veel gebruik gemaakt. Onder en rondom dit bankje is een bakstenen bestrating gelegd
wat het beeld van de opgetrokken fundamenten sterk verstoord. Het dient de aanbeveling deze
bestrating te verwijderen.
5.5 - ANWB informatiebord
Na het archeologisch onderzoek werd tegen een gerestaureerd gevelvlak van de oostelijke
torengevel een ANWB informatiebord bevestigd waarop in tekst en tekening de betekenis van
de schanstoren inzichtelijk wordt gemaakt. Door verkleuring is de informatie op het bord nog
amper leesbaar/herkenbaar. Omdat de Schanstoren en het ANWB informatiebord toeristische
aandachttrekkers zijn in het plaatsje Arcen dient het sterk de aanbeveling het informatiebord
te vernieuwen en de informatieve tekst en afbeelding eventueel aan te passen.

Afbeelding 39
De Schanstoren zoals deze zichtbaar is vanaf de toegangsweg naar Arcen. Het ANWB informatiebord is rechts
op de oostelijke Schanstorengevel zichtbaar en links het bankje met de bestrating.
Opname: H.Hundertmark, 2010.
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