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Voorwoord
In opdracht van RK Parochie Sint Martinus te Venlo heeft BAAC bv (Onderzoeksen adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en
Cultuurhistorie) te ‘s-Hertogenbosch, een bouwhistorische verkenning verricht
naar de Genooyerhof: een langgevelboerderij met kruiskapel aan de St.
Urbanusweg 75 te Venlo. Deze opvallende boerderij maakt onderdeel uit van het
complex Kapel van Genooi. De kapel en de boerderij zijn respectievelijk in 1971
en 2004 ingeschreven in het Rijksmonumentenregister onder de nummers 37208
en 524735.1
De aanleiding voor de verkenning vormen de verbouwingsplannen van de stal.
Het woonhuis van de boerderij en de kapel worden niet verbouwd, hier wordt
alleen wat onderhoud gepleegd wat geen invloed heeft op de oorspronkelijke
indelingen of afwerkingen die van monumentaal belang zijn. De rapportage is
dan ook toegespitst op de stal. Het woonhuis en de kapel worden op hoofdlijnen
beschreven. Tevens is getracht duidelijkheid te verschaffen over de bouwvolgorde
en relatie tussen de boerderij en de kruiskapel.
De veldverkenning van het pand vond op 4 december 2013 plaats en kende een
non-destructief karakter. De zolder van de stal werd niet bezocht vanwege de
slechte staat van de zoldervloer, de zolder boven het woonhuis werd slechts kort
bezocht. Dit omdat de bouwkundige staat van deze zoldervloer niet goed kon
worden ingeschat, en vanwege de hygiënische omstandigheden als gevolg van de
aanwezigheid van vogels. Deze beperkingen hebben echter geen invloed gehad
op de diepgang van de beschrijving en waardering.
Voorafgaande aan het veldwerk en tijdens de uitwerking van de
veldwerkgegevens, is historisch bronnenonderzoek gepleegd.
Met dit rapport wordt beoogd om de bouwgeschiedenis en bestaande situatie op
analytische wijze, bondig te beschrijven om vervolgens op basis van de
bevindingen en de beschrijving een zo objectief mogelijke waardering van het
gebouw te formuleren.
‘s-Hertogenbosch, januari 2013
M.C. van Dam
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1

Beknopte historische inleiding

Ten noorden van de stad Venlo, in het gebied van de Venlose bantuin2, werd in
1410 door vier vrouwen een perceel land en een huis genaamd Die Oede
aangekocht. In de periode tot 1423 werd de bebouwing met enkele huizen
uitgebreid, en vormden de vrouwen een informele religieuze orde. In 1423 werd
de bebouwing vermoedelijk afgebroken ten behoeve van de bouw van een
klooster: Mariëndal. De zusters in dit klooster leefden volgens de regels van de
Derde Orde van Franciscus van Assisi. Het klooster werd in 1424 uitgebreid met
een kapel welke gewijd werd aan Onze Lieve Vrouwe en de Heilige Catharina. In
de jaren na de oprichting van de kapel werd het klooster dan ook wel Sint
Catharinadal, het klooster in de Oode, of Gen Oey genoemd. De laatste
aanduiding is op de dag van vandaag, in verbasterde vorm, in gebruik: Genooi.
De kapel van Mariëndal werd in 1532 vergroot en doorstond, samen met het
klooster, de reformatie ongeschonden. Echter in 1582 plunderden rondtrekkende
Staatse garnizoenssoldaten het complex en staken het in brand. De zusters
vertrokken naar Roermond, en keerden in 1586 weer terug naar Venlo. Zij
betrokken het voormalige cellebroedersklooster Trans-Cedron.
Op het terrein van het verwoeste klooster werd door Sara Herlin in 1631 een
kapel opgericht, de kapel van Genooi. Het ontwerp van dit gebouw was geënt op
de kapel van Loreto in Italië die op zijn beurt weer verwees naar het Heilig Huis
van Nazareth. De kapel bestond uit één langwerpige beuk die werd afgesloten
door een koor met zesachtste sluiting. In de witgepleisterde gevels waren
vierkante vensters opgenomen en het spitse dak werd middels een
angelustorentje doorbroken. De kapel was niet de eerste bebouwing dat op het
terrein verrees. In 1609 was namelijk voor de nieuwe pachter een boerderij en
schuur gebouwd die onder de naam Genooierhof bekend stond.3

Afb. 02: De zeventiende-eeuwse kapel op een foto uit het einde van de
negentiende eeuw.
2

De bantuin was een gebied dat buiten de stadsmuren lag, maar waar wel
dezelfde wetten en regels golden als in de stad.
3
Uyttenbroek en Verzijl 1931; p. 17.
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In het jaar na de stichting van de kapel werd Venlo belegerd en door de Staatse
troepen onder aanvoering van stadhouder Frederik Hendrik. Zijn neef, Willem
van Nassau had kwartier gemaakt in de kapel van Genooi. De kapel lag in de
schootslinie maar werd tijdens de krijgshandelingen nooit geraakt. Dit gegeven
en een wonderbaarlijke genezing maakte dat de kapel een geliefd pelgrimsoord
werd. Om het toenemend aantal pelgrims plaats te kunnen bieden, werd de
kapel in de achttiende eeuw enige malen uitgebreid. In 1787 werden de hoeve en
de schuur vernieuwd.4
Omstreeks 1830 werd het complex geschonken aan de parochie St. Martinus te
Venlo. De pastoor was een fervent vereerder van Onze Lieve Vrouw van Genooi
en bracht de cultus rond de kapel weer tot grote bloei.
Toen in 1832 de eerste kadastrale kaart werd vervaardigd stonden op het
voormalige kloosterterrein, buiten de kapel, nog vier gebouwen. Deze worden in
de OAT (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) omschreven als gebouw (nummer
688) en huis en plaats (nummer 689, bestaande uit drie gebouwen). Deze
gebouwen vormen hoogstwaarschijnlijk de Genooierhof, maar wat de exacte
functie van deze gebouwen in 1832 was, wordt in de OAT niet vermeld. Op 29
januari 1836 werd op het terrein een groot missiekruis geplaatst, ter gelegenheid
van de eerste Heilige Missie te Venlo.

Afb. 03 Uitsnede van de kadastrale kaart uit 1832. Bron: watwaswaar.nl

Afb. 04 De Genooierhof op een satellietopname. Rood is de boerderij met
kruiskapel, geel is de kapel van Genooi, blauw is de voormalige schuur. Bron:
Google maps.
4

Uyttenbroek en Verzijl 1931; p. 18.
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Tien jaar later vinden ingrijpende wijzigingen aan de bebouwing plaats die te
relateren zijn in de hernieuwde, grote verering van Onze Lieve Vrouwe van
Genooi. De kapel werd verbouwd en de gebouwen van de Genooierhof
vernieuwd. Hoewel sommige bronnen spreken van een aanpassing van de
Genooierhof blijkt uit de kaart van 1832 dat de oriëntatie van de gebouwen niet
overeenkomt met de huidige situatie. In 1846 zal de Genooierhof dus
daadwerkelijk geheel zijn vernieuwd. De nieuwbouw bestond uit een
langgevelboerderij met een oost-west georiënteerd grondvlak en een stal ten
noorden daarvan. Uit het bouwhistorisch onderzoek is vast komen te staan dat
het hout van de huidige constructies deels uit hergebruikt materiaal bestaat. Het
ligt voor de hand de oorsprong van dit hout bij de zeventiende- of achttiendeeeuwse Genooierhof te zoeken.
De geschreven bronnen vermelden unaniem dat het woonhuis later in 1846 werd
uitgebreid met de halfronde kruiskapel, maar er is reden om aan te nemen dat de
boerderij en de kruiskapel tegelijk werden gebouwd, maar dat in hetzelfde jaar al
een verbouwing van de kruiskapel plaatsvond.
Een belangrijke aanwijzing hiervoor vormt het gegeven dat het muurwerk van de
boerderij en de kruiskapel met hetzelfde type baksteen, en in verband zijn
gemetseld. Een andere aanwijzing vormt de gerfkamer die net als de kruiskapel
halfrond gevormd is. Deze halfronde gerfkamer grijpt als het ware ín het volume
van het woonhuis. De gerfkamer was toegankelijk via een gang over de breedte
van de boerderij. Deze gang was vanuit het woonhuis toegankelijk, en van
buitenaf middels twee entrees aan weerszijden van de kruiskapel. De gang werd
afgewerkt met een eenvoudig stucplafond met cirkelvormige elementen bij de
entrees. Aan weerszijden van de centrale beeldnis in de kruiskapel bevond zich
een rondbogige doorgang waarmee de kruiskapel en de gerfkamer verbonden
waren. Het liturgisch vaatwerk werd in de gerfkamer, vermoedelijk in de
achterzijde van de nis, opgeborgen. Deze kleine opening kon worden afgesloten
met een luikje dat voorzien is van fraai vormgegeven hangwerk.

Afb. 05 en 06: Twee opnamen van de gerfkamer. Rechts één van de dichtgezette
doorgangen.
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De verwarring over de bouwtijd van de kapel is mogelijk ontstaan omdat al in
hetzelfde jaar de kapel werd verbouwd. Het missiekuis, dat sinds 1836 op het
terrein had gestaan, werd in de kruiskapel van de boerderij geplaatst. Hiervoor
moest een nieuwe muur worden opgemetseld die de oorspronkelijke beeldnis
afsloot.
De doorgangen, op een foto uit omstreeks 1890 nog zichtbaar, werden
hoogstwaarschijnlijk in 1916 dichtgezet waarna de kapelruimte met een strakke
tegellambrisering werd afgewerkt. Het genoemde jaar 1916 is niet toevallig
gekozen. In dat jaar werd de kapel van Genooi ingrijpend verbouwd en vergroot
door Pierre Cuypers. Mogelijk verviel door deze vergroting de noodzaak in de
kapel van de boerderij diensten te houden waarop besloten werd de doorgangen
vanuit de boerderij dicht te zetten.

Afb. 07A en B: De zeventiende-eeuwse kapel en de kruiskapel op een foto uit het
einde van de negentiende eeuw. Op de uitsnede is links in de deuropening (rode
pijl) nog één van de twee doorgangen zichtbaar.
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2

Beschrijving

2.1 Situering, bouwmassa en structuur
Ten zuiden van de zeventiende-eeuwse kapel bevindt zich de langgevelboerderij
met kruiskapel. De grondvorm van het gebouw wordt bepaald door de boerderij,
die een rechthoekig grondvlak heeft, en de halfronde kruiskapel die er de
westelijke afsluiting van vormt. Het gebouw is, net als de kapel van Genooi, oostwest georiënteerd.
De boerderij bestaat uit een woonhuis en éénbeukige stal die beide onder
hetzelfde zadeldak zijn geplaatst. Het dak is gedekt met gesmoorde oude
Hollandse pannen. De structuur van het woonhuis wordt mede bepaald door de
aanwezigheid van de gerfkamer, die als het ware in het woonhuis grijpt. Door
het lagere vloerniveau van de gerfkamer is er sprake van een keldergang over de
breedte van het woonhuis. Ook heeft het woonhuis, buiten een zolder, bij de
gerfkamer een verdieping van verschillende niveaus. De stal omvat slechts een
begane grond en een zolder van één niveau.

Afb. 08: De boerderij gezien vanuit het oosten.
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De kapel wordt gevormd door de halfronde gerfkamer en de ongedeelde
halfronde kapelruimte die onder een half, met leisteen gedekt, kegeldak is
geplaatst.

Afb. 09: De kruiskapel.

Afb. 10: De plattegrond van de boerderij en kruiskapel
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2.2

Constructies

- Opgaande werk
De gevels van de boerderij (woonhuis en stal) zijn in schoonmetselwerk –
kruisverband – opgetrokken. Het grote formaat handvorm baksteen: 26 x 12 x 6
cm (10-lagenmaat: 68 cm) is rond de bouwtijd van de boerderij nog veel
voorkomend in Limburg. Op de gevelhoeken en bij de dagkanten van de
gevelopeningen zijn kop/drieklezoren toegepast. Een drieklezoor is driekwart van
de lengte van de baksteen. Het grootste deel van het vrij zachte, platvolle
voegwerk dateert uit de bouwtijd. Op enkele plekken zijn reparaties aan het
voegwerk zichtbaar. De voorgevel van de boerderij is met een dikte van circa 39
cm (anderhalf steens) zwaarder uitgevoerd dan de achtergevel, die ongeveer 26
cm (steens) dik is. Dit gegeven is eenvoudig te verklaren omdat in de voorgevel
twee poorten en grote vensteropeningen waren opgenomen. De eindgevel is
geheel vernieuwd. Na de sloop van de oorspronkelijke gevel werden de oude
stenen grotendeels hergebruik voor het metselwerk dat zonder duidelijk verband
werd uitgevoerd.
De stal
- De vloer-, draag-, en kapconstructie
In de voormalige stal is de vloer geheel voorzien van een cementlaag die mogelijk
over een oudere vloer is aangebracht. De huidige vloer is namelijk niet glad mede
door als gevolg van oudere funderings/indelingsresten die onder de huidige vloer
schuilgaan.
Voor de constructie van de zoldervloer is in ruime mate gebruik gemaakt van
secundair materiaal. De drie moerbalken (24 x 25 cm) die in de voor- en
achtergevel zijn opgelegd, en de zoldervloer dragen, zijn duidelijk hergebruikt.
Dit blijkt uit de aanwezigheid van pengaten bij de balkkopen, en telmerken die in
de huidige situatie geen functie vervullen. Een deel van de balken die over de
moerbalken zijn gelegd, maakten oorspronkelijk deel uit van een kapconstructie.
De overige balken zijn rechthoekig of ruw bekantrecht rondhout. De
vloerplanken 18 x 2 cm) zijn op deze balken gespijkerd.

Afb. 11: Opname van de constructie van de zoldervloer.
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De moerbalken overspannen de gehele breedte van de stal, en zijn pas later
voorzien van een verticale ondersteuning in de vorm van ijzeren stijlen op
gemetselde poeren. De forse overspanning en het ontbreken van ondersteuning
hebben voor constructieve problemen gezorgd. Zo is de schuine haaklas van de
tweede balk geheel loskomen waarna een trekstang werd aangebracht. Om de
zekering met het muurwerk te verstevigen zijn bij de stal enkele van de
oorspronkelijk, vrij lichte, muurankers vervangen door een )(-vormige anker
waarvan de veer en de schieter met een moer zijn verbonden.
De kapconstructie van de stal wordt gevormd door drie stapelspanten: een
dekbalkspant met daarop een schaarspant geplaatst. De dekbalkspanten zijn
voorzien van korbeels, de schaarspanten van overgekeepte spantbalken. De
gordingen waar de rondhouten sporen overheen zijn gelegd worden
ondersteund door windverbanden. Het dakbeschot is vernieuwd. Met
uitzondering van de windverbanden zijn alle onderdelen met houten nagels
gezekerd.
In de constructie is zowel eikenhout als grenenhout toegepast. Het is niet
ondenkbaar dat de eikenhouten onderdelen in de kapconstructie zijn hergebruikt
en afkomstig zijn van de zeventiende-eeuwse gebouwen van de Genooyerhof die
in 1846 werden gesloopt.

Afb. 12 en 13: Opnames van de kapconstructie.
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Woonhuis en gerfkamer
In de keldergang die het woonhuis en de gerfkamer scheidt bevindt zich de
oorspronkelijke vloer van plat gelegde klinkers. De vloer van de gerfkamer
bestaat uit hergebruikte blauwe hardstenen plavuizen, onder andere dektegels
van knekelputten die te herkennen zijn aan de karakteristieke cijfers. Nabij de
doorgang naar de keldergang is tevens een dektegel met het huismerk en de
naam van de overledene aanwezig: Hendrick van Mul.

Afb. 14: De dektegel met het (huis)merk en de naam van Hendrick van Mul.

Van de vloeren op de begane grond van het woonhuis is alleen de tegelvloer in
de grote kamer achter de entree nog oorspronkelijk. De tegels (10 x 10 cm) zijn
met een minimale voeg in cement gelegd. Ook in de keuken, en de kamer tegen
de achtergevel is een cementvloer aanwezig. De huidige houten vloer in deze
kamer, gespijkerd op licht gedimensioneerde vloerbalken, werd hier later
overheen aangebracht. Dat de vloer niet oorspronkelijk is blijkt uit het feit dat
het vloerniveau hoger is dan de natuurstenen drempel. Dit geldt ook voor de
plavuizenvloer in de kamer tegen de voorgevel.
De draagconstructie van de zoldervloer wordt gevormd door een samengestelde
balklaag boven de grote kamer en enkelvoudige balklagen boven de overige
kamers.
De moerbalk is in de voorgevel en de scheidingsmuur met de keuken opgelegd.
De overige balken zijn in de tussenmuren opgelegd. De zoldervloer en de vloeren
van de kamers boven de gerfkamer bestaan uit houten delen (circa 26 x 2 cm) die
met een messing/groef zijn verbonden. Met gesmede nagels zijn zij op de
vloerbalken gespijkerd.

17

Kapconstructie
De kapconstructie boven het woonhuis wordt gevormd door twee stapelspanten
zoals beschreven bij de stal.

Afb. 15: De tegelvloer in de grote woonkamer van het woonhuis.

Afb. 16: De zichtbare balklaag in de grote kamer van het woonhuis.
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2.3

Het exterieur

De noordgevel heeft een gecementeerde plint en wordt door het dakoverstek
afgesloten. Daar het een zichtgevel betreft is deze hoewel sober, maar met zorg,
vormgegeven.
Een vlakke rollaag die aansluit op de bogen waaronder de gevelopeningen zijn
geplaatst, en de iets uitgemetselde rollaag op het niveau van de zoldervloer,
geven de gevel een sterk horizontaal karakter. Het geveldeel van de voormalige
stal is symmetrisch van opzet. Centraal in het geveldeel bevindt zich een staldeur
met rondbogig snijraam. De boog is vernieuwd, en ook de deur is niet de
oorspronkelijke. Aan weerszijden van deze entree bevonden zich een rondbogige
vensteropening en een brede, segmentbogige stalpoort.
De boog van de rechter stalpoort is voorzien van een natuurstenen sluitsteen met
de tekst R.C.K./ Venlo / 1846. Rechts van de stalpoort is een klein, toegevoegd
venster tussen rollagen aanwezig. Zowel de vensters als de poorten zijn in het
derde kwart van de twintigste eeuw dichtgemetseld en voorzien van een
betonnen stalraam. Opvallend is dat bij het dichtzetten van de gevelopeningen
men de moeite heeft genomen de rollaag door te zetten. In de borstwering zijn
lage ventilatieopeningen opgenomen die aan de bovenzijde op de muurplaat
aansluiten. Al deze openingen zijn op een zeker moment dichtgezet.
Het beeld van het geveldeel behorende bij het woonhuis wordt bepaald door de
entree, met rondbogig snijraam, die aan weerszijden wordt geflankeerd door een
beluikt, rondbogig venster met snijraam. Deze vensters zijn voorzien van
natuurstenen lekdorpels. Aan de verstoring van het metselwerk is te zien dat zich
hier oorspronkelijk een forse opening, qua grootte vergelijkbaar met de
stalpoorten, aanwezig was. Of dit ook daadwerkelijk een brede entree was, of
dat het als “blind venster” in de gevel was opgenomen om een evenwichtig
gevelbeeld te krijgen, is niet bekend. Het laatste ligt voor de hand omdat zich
hier direct achter, zich de gang naar de gerfkamer bevindt. Thans bevindt zich
een kleine luikopening onder een rollaag, en een toegevoegd zoldervenster.

Afb. 17: Architectenschets van de noordgevel.
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Afb. 18 en 19 De dichtgezette stalpoort met jaartalsteen.

Afb. 20 Het deel van de noordgevel behorende bij het woonhuis.
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De zuidgevel van de boerderij is vanaf de openbare weg niet in het zicht en heeft
daarom een zeer sobere architectuur. De gevel heeft een gecementeerde plint en
wordt door het dakoverstek afgesloten. Het beeld van de gevel wordt bepaald
door de brede, segmentbogige stalpoort. De oorspronkelijke dubbele deuren zijn
niet meer aanwezig. In plaats daarvan werd een uitpandige schuifdeur
aangebracht. Links van deze stalpoort is een ondiep, segmentbogig stalvenster
aanwezig dat opvallend hoog in de gevel is geplaatst. De gevelopening is
oorspronkelijk, de vulling is dat niet. Net als de betonnen lekdorpel. Links van de
stalpoort bevond zich oorspronkelijk een staldeur. Deze entree werd in het derde
kwart van de twintigste eeuw dichtgezet en voorzien van een betonnen stalraam.
De paarsgewijs geplaatste stalramen rechts hiervan dateren uit dezelfde tijd,
hetgeen ook geldt voor de varkensdeuren. In de borstwering onder het
dakoverstek bevinden zich over de gehele breedte van de gevel halfronde
gevelopeningen waarin hoogstwaarschijnlijk oorspronkelijk, ten behoeve van
ventilatie, openklapbare stalen stalvensters in waren geplaatst. Thans zijn zij
dichtgezet.
De indeling van het geveldeel behorende bij het woonhuis bestaat uit twee
beluikte vensters die tussen een bakstenen lekdorpel en een segmentboog zijn
geplaatst. Links daarvan is een segmentbogig, hoog geplaatst, venstertje (zoals
beschreven bij de stal), een segmentbogig kelderlicht met diefijzers en een
toegevoegd verdiepingsvenster. De vulling van de genoemde gevelopeningen is
niet oorspronkelijk.

Afb. 21: Architectenschets van de zuidgevel.

Afb. 22: Opname van de zuidgevel.
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Afb. 23: Opname van de zuidgevel.
De geheel vernieuwde oostgevel heeft evenals de reeds beschreven gevels een
gecementeerde plint. De asymmetrische indeling is oorspronkelijk.

Afb. 24: Opname van de oostgevel.
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2.4

Het interieur

In de stal bevindt zich centraal tegen de oostgevel het restant van wat mogelijk
een wagenstalling kan zijn geweest. Sporen in de vloer en het muurwerk maken
duidelijk dat deze afgescheiden ruimte oorspronkelijk de gehele noordoosthoek
van de stal besloeg, en via de stalpoort in de noordgevel toegankelijk was. Na het
dichtzetten van de stalpoort zal het muurwerk zijn gesloopt. Dat niet al het
muurwerk werd verwijderd, houdt mogelijkerwijs verband met de varkenstalling
die zich tegen de zuidgevel bevond.
De overige ruimten in de stal zijn recente toevoegingen.
Het muurwerk is voorzien van een gewitte pleisterlaag. Een aardig detail zijn de
zwaluwplankjes die op enkele plaatsen aan de onderzijde van de moerbalken zijn
getimmerd.

Afb. 25: De interieurindeling van de begane grond.

Afb. 26: Opname van de stal in de richting van het woonhuis.
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Afb. 27: Opname van de deels gesloopte wagenstalling.
De begane grond van het woonhuis bestaat uit vier ruimten. Een grote,
verwarmde woonkamer tegen de noordgevel, een gemoderniseerde keuken
tegen de noordgevel, en twee kamers tegen de scheidingsmuur met de kapel.
Deze kamers worden gescheiden door een smalle gang die uitkomt op een
houten trap. Deze kan omhoog worden geklapt en de hierdoor ontstane
doorgang geeft toegang tot de keldergang.
Bijzonder in de keuken en de kamer tegen de noodgevel is de aanwezigheid van
gespelderde plafonds. Bij een gespelderd plafond zijn leemstuc troggewelfjes
tussen de kinderbinten gemaakt. De blauwe afwerking van de aangetroffen
plafonds geeft enig inzicht in het gebruik van de ruimten. In deze ruimten zullen
etenswaren bereid zijn. Bekend is dat een dergelijke blauwe kleur vliegend
ongedierte afschrikt. In kelders, keukens en opslag/werkplaatsen van boerderijen
is vaak een dergelijke afwerking aan te treffen.
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Ook in de kleine kamers boven de gerfkamer zijn gespelderde plafonds
aangetroffen, maar deze zijn voorzien van witsel. De ruimte van de beeldnis
fungeert op de verdiepingen als bergruimte. Op de zolder van het woonhuis is
met Brabantse wandjes een meiden- of knechtenkamer afgescheiden.

Afb. 28: Het gespelderde plafond in de kamer tegen de zuidgevel.
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3

Waardering

3.1 Algemeen
Een (cultuur)historische waardestelling is geen dictaat. Naarmate
(cultuurhistorische) waarden hoger zijn, zal men wél met meer kracht van
argument – mede vanuit andere overwegingen – moeten verdedigen dat men ze
wil aantasten.5 De door BAAC aan de hand van de richtlijnen voor bouwhistorisch
onderzoek opgestelde waardering is een zo objectief mogelijke waardering,
uitsluitend gebaseerd op de gegevens die in deze rapportage zijn gepresenteerd.
Omdat niet alle onderdelen van het gebouw geheel in het zicht konden worden
gebracht, en omdat historisch onderzoek geen deel uitmaakte van het
onderzoek, heeft de hier vermelde waardering een voorlopig karakter.
De waardering is opgesteld voor het gehele gebouw (boerderij en kapel). De
waardestelling is toegespitst op de voormalige stal.

3.2 Waarderingsmethodiek
De in deze rapportage opgestelde waardering en de waardestelling is zo objectief
mogelijk gegeven, zoals reeds aangegeven in de inleiding, waarin uitvoerig
ingegaan wordt op het begrip monumentale waarde. De waardering vloeit voort
uit een toetsing van vijf in de richtlijnen bouwhistorisch onderzoek genoemde
facetten: algemene historie, stedenbouw, architectuurgeschiedenis, bouwhistorie
en gebruiksgeschiedenis. Er is gekozen de waardering op de eerste drie punten
toe te kennen op de gehele boerderij en het complex. De laatste twee punten
handelen zuiver over de boerderij en zijn voor zover mogelijk toegespitst op de
stal, het waar de bouwplannen voor bestaan
In de waardenstelling worden de verschillende onderdelen van het object, vanuit
de waardering, getoetst op de mate van zeldzaamheid en gaafheid
(authenticiteit). Het zwaartepunt in deze waardestelling ligt op de verschillende
onderdelen van de stal.
-

5
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Hoge monumentale waarde: van cruciaal belang voor de structuur en/of
de betekenis van het object of gebied. (bijzonder of uitzonderlijk).
Positieve monumentale waarde: van belang voor de structuur en/of de
betekenis van het object of gebied. (basiswaarde).
Indifferente monumentale waarde: van relatief weinig belang zijn voor
de structuur en/of de betekenis van het object.
Geen monumentale waarde: jonger dan vijftig jaar

Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek 2009.

3.3 Waardendefinities
Omdat de vertaalslag van de vastgestelde monumentale waarde naar praktische
handvaten in het kader van voorgenomen ingrepen wat eenvoudiger te maken,
heeft BAAC er voor gekozen om in deze paragraaf inhoud te geven aan de
begrippen hoge monumentale waarde, positieve monumentale waarde en
indifferente monumentale waarde. Dit met het doel de planvormer en
plantoetser op één lijn te kunnen brengen ten aanzien van de interpretatie van
de door BAAC vastgestelde waarden.
- Hoge monumentale waarde
Voor onderdelen waaraan hoge monumentale waarde is toegekend, geldt dat er
bij het maken van verbouwingsplannen, vanuit bouwhistorisch oogpunt,
gestreefd moet worden naar het volledig behoud er van. Aanpassingen van hoog
gewaardeerde onderdelen zijn alleen te billijken wanneer daarmee de bestaande
monumentale waarde, of de beleving daarvan, onaangetast blijft of wordt
versterkt. In zeldzame gevallen is verstoring van hoog gewaardeerde onderdelen
mogelijk door toevoeging van een op zichzelf kwalitatief hoogwaardige
aanvulling. Algemeen geldt dat noodzakelijk geachte ingrepen met zorg moeten
worden uitgevoerd waarbij in principe de architectuur van het gebouw
maatgevend is.
- Positieve monumentale waarden
Voor onderdelen waaraan positieve monumentale waarde is toegekend, geldt
dat er bij het maken van verbouwingsplannen, vanuit bouwhistorisch oogpunt,
gestreefd moet worden naar zoveel mogelijk behoud er van. Aanpassingen van
positief gewaardeerde onderdelen zijn omwille van de bouwhistorie alleen te
billijken wanneer het karakter en de monumentale waarde van het geheel blijven
bestaan of eventueel worden versterkt (bijvoorbeeld door restauratie).
- Indifferente monumentale waarde
Vanuit bouwhistorisch oogpunt bestaan er geen zwaarwegende argumenten om
het behoud van indifferent gewaardeerde elementen na te streven. Wijzigingen
of zelfs sloop behoren doorgaans tot de mogelijkheden.
- Geen monumentale waarde
Vanuit bouwhistorisch oogpunt bestaan er geen argumenten om het behoud van
indifferent gewaardeerde elementen na te streven. Wijzigingen of zelfs sloop
behoren zonder voorbehoud tot de mogelijkheden en kunnen zelfs een positief
effect hebben op de beleving van de monumentale waarde van het gebouw als
geheel.

3.4 Waardering
3.4.1 Algemene historische waarde
In de richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek wordt aangegeven dat voor de
bepaling van de algemene historische waarde van een complex inzicht moet
worden verkregen in de status van vier te onderscheiden componenten die aan
de maatschappelijke ontwikkelingen te verbinden zijn. Concreet wordt de
bouwhistoricus gevraagd te toetsen of in het complex één of meerdere van de
componenten tot uitdrukking komen, en zo ja, in welke mate en hoedanigheid.
Dit is geen eenvoudige opgave, omdat binnen de componenten veelal sprake is
van verschillende (maatschappelijke) aspecten die als het ware op een hoop zijn
geveegd en omdat concrete definities van de gehanteerde begrippen ontbreken.
De eerste component wordt gevormd door de culturele, sociaaleconomische en
geestelijke ontwikkeling. De tweede door de geografische, landschappelijke en
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bestuurlijke ontwikkeling. De derde component betreft de (technische en)
typologische vooruitgang binnen het maatschappelijk kader. De laatste
component, in deze rapportage samengevoegd met de voorgaande, behelst de
innovatieve waarde dan wel het pionierskarakter.
Alvorens over te gaan tot het toetsen van het pand, wordt inhoud gegeven aan
de gehanteerde begrippen. De inhoud is bepaald door BAAC en niet ontleend
aan de richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek.















Onder culturele ontwikkeling wordt in dit kader verstaan de
ontwikkeling van veronderstellingen, opvattingen, waarden, normen en
de materiële uitdrukking daarvan door een samenleving of een groep
daarbinnen. De ontwikkeling van menselijke activiteit op tastbare wijze
tot uiting gebracht.
Onder sociaaleconomische ontwikkeling wordt in deze rapportage
gerekend de ontwikkeling betrekking hebbend op algemene
welvaart/vooruitgang.
Onder geestelijke ontwikkeling wordt in deze rapportage verstaan de
ontwikkeling van het niet stoffelijke, in dit geval tot uiting gebracht in
het materiële; het complex.
De geografische ontwikkeling kan worden gedefinieerd als de betekenis
die het gebied heeft voor de door de mens gecreëerde leefomgeving; de
wijze waarop het natuurlandschap in cultuurlandschap werd
getransformeerd en aan ontwikkelingen in gebruik werd aangepast,
zowel in materiële als immateriële zin.
Onder landschappelijke ontwikkeling wordt verstaan de aanpassingen
die door de mens gedaan zijn in het landschap ten behoeve van een
(nieuw) gebruik.
Onder bestuurlijke ontwikkeling wordt verstaan de ontwikkeling van
zeggenschap over een maatschappelijk afgebakend gebied.
Onder (technische en) typologische ontwikkeling op maatschappelijk vlak
wordt hier verstaan de ontwikkeling in grondvorm gerelateerd aan de
mens/gebruiker (bijvoorbeeld sekse of status) of sociale gebeurtenissen.
Onder innovatieve waarde wordt verstaan de ontwikkeling van nieuwe
ideeën en opvattingen, hier met betrekking tot maatschappelijke of op
de markt gerichte of strategische vernieuwing.

Het is evident dat de boerderij in grote mate een algemene historische waarde
vertegenwoordigt. Het is een belangrijke negentiende-eeuwse aanpassing van
het voormalige kloosterterrein waar in 1631 de kapel van Genooy werd gebouwd.
De nieuwbouw van de boerderij met kapel kan in verband worden gebracht met
de opleving van de verering van de Onze Lieve Vrouwe van Genooi na 1838. Deze
hernieuwde aandacht voor de cultus zorgde voor een grote toestroom van
pelgrims.
3.4.2 Ensemblewaarden en stedenbouwkundige waarden
In de richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek wordt aangegeven dat voor de
bepaling van de ensemblewaarden en stedenbouwkundige waarden inzicht moet
worden verkregen in de status van vijf te onderscheiden componenten, waarvan
hieronder enkele worden gecombineerd.
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Belang van het complex als essentieel onderdeel van een groter geheel
dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van
(inter)nationale betekenis is.
Belang van het complex wegens de situering, verbondenheid met de
ontwikkeling/uitbreiding van de streek.
Belang voor het aanzien van de streek, stad, dorp of wijk, en het belang
vanwege de hoge kwaliteit van de bebouwing en de historisch

ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen, wegen, wateren en/of de
bodemgesteldheid.
De boerderij is een uniek en onlosmakelijk de onderdeel van het complex dat
bekend staat als de kapel van Genooi. De geschiedenis van bebouwing op dit
terrein voert terug naar de vroege vijftiende eeuw en wordt vanaf 1410, het jaar
waarin het huis Die Oei werd aangekocht, gekenmerkt door religieuze
activiteiten. Ondanks dat het gebied zich relatief ver buiten de stad bevindt, is de
binding met de stad altijd groot geweest hetgeen vooral blijkt uit de vele
processies en bedevaartstochten die na de stichting van de kapel in 1631 vanuit
de stad werden ondernomen. Het ensemble dat gevormd wordt door de kapel, de
boerderij met kruiskapel, en de schuur is van grote waarde vanwege de sterke
onderlinge samenhang in gebruik, en de hoge mate van kwaliteit die de
bebouwing kenmerkt.

3.4.3 Architectonische waarden
In de richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek wordt aangegeven dat voor de
bepaling van de architectonische waarden inzicht moet worden verkregen in de
status van vijf te onderscheiden componenten, waarvan hieronder enkele worden
gecombineerd.





Belang van het complex voor de geschiedenis van de architectuur
Belang van het complex voor het oeuvre van de architecten
Belang vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteit van het ontwerp
en de ornamentiek
Belang vanwege de interieurafwerking (in samenhang met het exterieur)

De boerderij met kruiskapel is een uniek object. Voor zover bekend zijn er geen
soortgelijke objecten in Nederland te vinden. De architectuur van de boerderij is
sober maar zorgvuldig en kenmerkend voor de langgevelboerderijen die rond het
midden van de negentiende eeuw werden gebouwd. Ondanks de latere
wijzigingen, die het karakter hebben aangetast of zelfs verminkt, is de
oorspronkelijke opzet nog duidelijk afleesbaar.
De gespelderde plafonds zijn eveneens kenmerkend te noemen, in hoge mate
authentiek en relatief zeldzaam. De blauwe afwerking op de begane grond is van
belang voor de afleesbaarheid van de gebruiksgeschiedenis en is karakteristiek
voor het boerenbedrijf. Deze afwerking, hoe eenvoudig ook, is in duidelijke
samenhang met het exterieur.
De sobere, wat gesloten architectuur van de kruiskapel maakt dat het geheel een
sterke architectonische eenheid vormt. Het interieur werd, vermoedelijk door
Cupyers, gemoderniseerd hetgeen een zekere verminking heeft betekend als
gevolg van het dichtzetten van de oorspronkelijke doorgangen en het wijzigen
van de afwerking.

3.4.4 Bouwhistorische waarden
In de richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek wordt aangegeven dat voor de
bepaling van de bouwhistorische waarden van het gebouw onderscheid wordt
gemaakt in drie componenten. Concreet wordt de bouwhistoricus gevraagd te
toetsen of het gebouw van belang is vanwege één of meerdere van deze
componenten en hoe groot dit belang is, waarbij authenticiteit en zeldzaamheid
de belangrijkste toetsingscriteria zijn.
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De bouwhistorische waarden zijn hoog. De gehanteerde, traditionele
constructiemethoden en afwerkingen (de gespelderde plafonds) geven een
belangrijke inkijk in het agrarisch bouwen in de omgeving van Venlo rond het
midden van de negentiende eeuw. Het gegeven dat divers secundair gebruikt
bouwmateriaal is aangetroffen, is eveneens bouwhistorisch gezien zeer
interessant, en kenmerkend voor het boerenbedrijf. Het is niet uitgesloten, en ligt
zelfs voor de hand, dat het secundaire materiaal een zeventiende- of achttiendeeeuwse oorsprong heeft, en afkomstig is van de voorganger(s) van de huidige
boerderij.
De secundair gebruikte dektegels die in de vloer van de gerfkamer zijn
aangetroffen, zijn eveneens van belang voor de bouwhistorie van het gebouw. Zij
zijn hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit de zeventiende-eeuwse kapel en werden
bij de verbouwing, die in hetzelfde jaar als de bouw van de boerderij plaatsvond,
hergebruikt. Dit zal uit economische redenen zijn gedaan, maar mogelijk ook om
de relatie tussen beide kapellen te benadrukken en de bescheiden ruimte een
“kerkelijk” karakter te geven.

3.4.5 Waarden vanuit de gebruikshistorie
In de richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek wordt aangegeven dat voor de
bepaling van de waarden vanuit de gebruikshistorie van het gebouw onderscheid
wordt gemaakt in drie componenten. Concreet wordt de bouwhistoricus
gevraagd te toetsen of het gebouw van belang is vanwege één of meerdere van
deze componenten en hoe groot dit belang is waarbij authenticiteit en
zeldzaamheid de belangrijkste toetsingscriteria zijn.
De geschiedenis van boerderijen op dit terrein voert hoogstwaarschijnlijk al terug
tot het begin van de vijftiende eeuw. Het ligt voor de hand dat het vijftiendeeeuwse huis Die Oede van een boerderij was, en dat de bijgebouwen die de
zusters lieten optrekken voordat het klooster werd gebouwd, eveneens een
agrarische functie hadden. Ook werd na de verwoesting van het klooster een
nieuwe hoeve (1609) gebouwd die in 1797 werd vernieuwd. De huidige boerderij
is de laatste boerderij in deze lijn. Er kan gesteld worden dat al ruim 600 jaar een
deel van de bebouwing op het terrein een agrarische functie heeft gehad.
De gebruiksgeschiedenis op locatie- en pandniveau kent aldus een lange
continuïteit.
Als gekeken wordt naar de huidige boerderij dan kan eveneens gesteld worden
dat de gebruikswaarde van het gebouw hoog is. Het werd gebouwd als boerderij
en aan de diverse aanpassingen is duidelijk zichtbaar dat het gebouw aan de
ontwikkelingen binnen het boerenbedrijf werd aangepast. De combinatie met de
kruiskapel is uitermate zeldzaam en in hoge mate authentiek.

31

4
4.1

Waardestelling
Kernwaarde

De boerderij met kruiskapel is een zeer gaaf bewaard gebleven, zeldzaam
gebouw in het buitengebied van Venlo en uniek binnen Nederland.

4.2 Waardestellingen (stal)
- Hoge monumentale waarde
1. De noord- en zuidgevel vertegenwoordigen een hoge monumentale waarde als
beeld- en structuurbepalende elementen die (ondanks latere aanpassingen) in
hoge mate authentiek en gaaf te noemen zijn.
2. De draag- en kapconstructie vanwege de bouwhistorische waarde, en als gaaf
bewaard gebleven structuurbepalende elementen uit de bouwtijd van de
boerderij.
3. De brandmuur die de stal en het woonhuis scheidt vanwege de mate van
authenticiteit en als structuurbepalend onderdeel in de oorspronkelijke opzet.
- Positieve monumentale waarde
4. De oostgevel van de stal wordt positief gewaardeerd omdat bij de herbouw
van de gevel de oorspronkelijke indeling gehandhaafd bleef waardoor de
oorspronkelijke opzet ook nu nog afleesbaar is.
5. De zwaluwplankjes omdat deze inzicht geven in het oorspronkelijk gebruik van
de stal.
- Indifferente monumentale waarde
6. Aan het restant van de wagenstalling wordt een indifferente waarde
toegekend vanwege het sterk aangetaste karakter.
7. De recente bouwsels in de stal vertegenwoordigen een indifferente waarde
vanwege het onbeduidende materiaalgebruik.
8. De aanpassingen die aan de gevels zijn doorgevoerd, zoals het toevoegen dan
wel dichtzetten van gevelopeningen, vertegenwoordigen een indifferente
waarde. Zij geven weliswaar inzicht in het historisch gebruik van de stal, maar dit
gegeven weegt niet op tegen het verstorende karakter.

4.3 Waardestellingen (woonhuis)
- Hoge monumentale waarde
9. De gevels van het woonhuis vertegenwoordigen een hoge monumentale
waarde als beeld- en structuurbepalende elementen die (ondanks latere
aanpassingen) in hoge mate authentiek en gaaf te noemen zijn.
10. De indeling van het woonhuis is in hoge mate authentiek en
vertegenwoordigd hierom een hoge monumentale waarde
11. De opklapbare trap is een structuurbepalend element uit de bouwtijd en
geeft inzicht in het gebruik van de boerderij en de kruiskapel.
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12. De draag- en kapconstructie vanwege de bouwhistorische waarde, en als gaaf
bewaard gebleven structuurbepalende elementen uit de bouwtijd van de
boerderij.
13. De gespelderde plafonds zijn van hoge waarde als gaaf bewaard gebleven, en
daarnaast zeldzame elementen uit de bouwtijd. Zij geven inzicht in de
oorspronkelijke afwerking van het woonhuis. De restanten blauwe pleister geven
inzicht in het gebruik van de ruimten.
14. De grote schouwmantel in de woonkamer als structuurbepalend element uit
de bouwtijd van de boerderij.
- Positieve monumentale waarde
15. In het woonhuis zijn geen elementen aan te wijzen die een positieve
monumentale waarde vertegenwoordigen behoudens de meidenkamer op de
zolder. Deze is van enig belang omdat deze inzicht geeft in het gebruik van het
gebouw.
- Indifferente monumentale waarde
16. De indeling en zichtbare afwerking van de huidige keuken wordt indifferent
gewaardeerd vanwege de geringe mate van zeldzaamheid, en het onbeduidende
karakter.
Afb. 29: De waarderingsplattegronden.
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Advisering en aandachtspunten
De boerderij met kruiskapel is een intrigerend object waarvan de bouw- en
gebruiksgeschiedenis binnen de kaders van het onderzoek nog niet naar volle
tevredenheid konden worden achterhaald. Aanvullend historisch onderzoek kan
hierom geadviseerd worden, hoewel het voor de onderzoeksvraag die aan deze
rapportage ten grondslag ligt niet noodzakelijk is.
Voorts kan geadviseerd worden in de ruimten van het woonhuis kleuronderzoek
te plegen. Dit zal gegevens opleveren die inzicht geven in de historische
afwerking van het gebouw.
Tevens is het interessant na te gaan of de dekstenen van de knekelkelders werden
hergebruikt, of dat in de kruiskapel werd (her)begraven.
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Over BAAC, de onderzoeker(s) en
auteur(s)
Bouwhistoricus: M.C. van Dam
Michel van Dam (1974) volgde de deelstudie “Inleiding in de Bouwhistorie” aan
de universiteit van Leiden waarna hij zich als autodidact verder heeft ontwikkeld.
Door het participeren bij, en initiëren van diverse bouwhistorische onderzoeken
heeft hij ervaring opgedaan als bouwhistoricus. Sinds 2005 is hij als
bouwhistoricus werkzaam voor BAAC bv waar hij meewerkt aan bouwhistorischeen cultuurhistorische onderzoeken. Onder andere naar het Stedelijk Museum De
Lakenhal te Leiden, de bebouwing rondom Molen De Roos te Delft en diverse
boerderijen in Noord-Brabant. Van Dam heeft uitgebreide
monumenteninventarisaties verricht in Leiden en Asten en een bouwhistorische
verwachtingskaart gemaakt voor Noordwijk (ZH). Daarnaast werkte hij tussen
2009 en 2013 op detacheringsbasis bij de Gemeente Amsterdam op het Bureau
Monumenten en Archeologie, waar hij stadskernonderzoek verrichtte.
Van Dam is mede auteur van diverse boeken over de historie van Noordwijk (ZH).
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