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Afbeelding op het voorblad. 
Opname van een gedeelte van de tuinmuur in de achtertuin van Lohofstraat 17, met zicht op de toren van de St. 
Martinuskerk. De tuinmuur vormt de perceelgrens tussen Lohofstraat 17 en Grote Kerkstraat 26.  
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Inleiding 
 
In opdracht van de gemeente Venlo is er een bouwhistorische documentatie uitgevoerd van de 
tuinmuur van Grote Kerkstraat 26 te Venlo. De tuinmuur betreft de oostelijke afsluiting van 
de achtertuin van Grote Kerkstraat 26, de pastorie van de Parochie St. Martinus Venlo. De 
tuinmuur grenst tevens aan het perceel van het woonhuis Lohofstraat 17. De documentatie is 
uitgevoerd om de bouwgeschiedenis van de muur in kaart te brengen, naar aanleiding van 
eventuele toekomstige onderhouds- dan wel vernieuwingswerkzaamheden.  
Het onderzoek kon uitgevoerd worden dankzij de welwillende medewerking van mevr. L. van 
Bree van Parochie St. Martinus Venlo en mevr. Rutten van Lohofstraat 17. Dhr R. Denessen, 
Beleidsadviseur Erfgoed van de gemeente Venlo, ben ik dank verschuldigd voor het 
aandragen van relevante publicaties, kaart- en fotomateriaal met betrekking op de bijzondere 
historie van de plek waar de huidige tuinmuur staat.   
 

 
 
Opname van een gedeelte van de binnentuin van de pastorie van de Parochie St. Martinus Venlo. Met een rode 
omcirkeling is de onderzochte tuinmuur aangegeven. De tuinmuur vormt de perceelgrens tussen de pastorietuin 
van Grote Kerkstraat 26 links en het perceel van Lohofstraat 17 rechts. 
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Historische context 
 
De huidige tuinmuur staat op een voor Venlo belangrijke historische plaats. De muur ligt 
binnen de middeleeuwse stadsommuring, vlak ten zuiden van de St. Martinuskerk waar 
oorspronkelijk de Panhuismolenbeek stroomde. Deze inmiddels gedempte beek staat 
afgebeeld op de oudste betrouwbare kaart van Venlo uit ca 1570, van de hand van Jacob van 
Deventer. Vlak ten zuiden van de St. Martinuskerk, met de aanduiding templum, en ter hoogte 
van de huidige tuinmuur wordt bij de beek een gebouw en een cirkel aangegeven, met ernaast 
de aanduiding mole. De cirkel en de aanduiding mole hebben betrekking op watermolens. Op 
de kaart van Jacob van Deventer worden, bij beekstromen in en om de stad, meerdere 
gebouwen aangeduid met een cirkel en mole of mola, waarbij uit historische bronnen bekend 
is dat het om watermolens gaat. De huidige tuinmuur betreft het restant van zo’n watermolen, 
waarvan de vroegste vermelding uit 1568 stamt en de molen wordt aangeduid als 
Looihofmolen1.   
 

 
 
Kaart van Jacob van Deventer uit ca 1570. Op deze vereenvoudigde kaart zijn alleen de belangrijkste gebouwen, 
zoals kerken, kloosters, het stadhuis, watermolens en de vestingwerken aangegeven. Ook zijn aangegeven het 
stratenpatroon (d.m.v. stippellijntjes) en waterstromen zoals beken, grachten en de rivier de Maas. Vlak ten 
zuiden van de St. Martinuskerk, met de aanduiding templum, wordt bij een beekstroom een gebouwtje 
weergegeven met een cirkel en de aanduiding mole. Het betreft waarschijnlijk de oudste afbeelding van de 
Lohofmolen. 
                                                           
1 H.H.H. Uyttenbroeck, Bijdragen tot de geschiedenis van Venlo IV: De straten te Venlo, Venlo (1912), pag. 10.  
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De Looihofmolen, ook wel Lohofmolen genaamd, betrof van oorsprong een schorsmolen 
waarmee eikenschors werd gemalen, dat gebruikt werd voor het looien van runderhuiden. In 
1846 werd door het provinciaal bestuur een vergunning verleend aan de eigenaar Michiel 
Michels om de looimolen te verbouwen tot een graan- en looimolen. Volgens een opname uit 
1857 was er sprake van één onderslagrad met een middellijn van 5,82m en een breedte van 
0,52m. In 1864 komt de molen in handen van Mathijs Michels, die de molen in 1901 verkocht 
aan de gemeente Venlo. In 1909 volgde zowel sloop van de molen als demping van de beek 
vanwege stedenbouwkundige planvorming2. 
  

 
 
Uitsnede van de kaart van Lowis uit 1677. Op deze kaart staat links de St. Martinuskerk afgebeeld en rechts 
vermoedelijk de kapel van het St. Jorisgasthuis. Op de voorgrond is de Grote Kerkstraat herkenbaar. Met een 
zwarte omcirkeling is de Lohofmolen aangegeven, die zich op een groot achterterrein bevindt. Dit achterterrein 
is tegenwoordig de binnentuin van de pastorie van de St. Martinusparochie. Het betreft waarschijnlijk de meest 
gedetailleerde afbeelding van de watermolen.       
 
 
 
                                                           
2 P.W.E..A van Bussel, De molens van Limburg, Een inventarisatie van en een onderzoek naar de geschiedenis, 
de functie, de ontwikkeling en de achteruitgang van de Limburgse wind- en watermolens vanaf 1839, Eindhoven 
(1991), pag. 602. Zie ook: F. Hermans, Historische stadenatlas van Nederland, Venlo, Aflevering 6, Delft 
(2000), pag. 102. 
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Kaart van De ingenieur voor de ontmanteling der vestingen Van  Gendt uit 1872. Met een zwarte omcirkeling is 
de naast de St. Martinuskerk gelegen watermolen, met de aanduiding Lohofmolen aangegeven. Er blijkt sprake te 
zijn van twee in het verlengde van elkaar gelegen bouwvolumes, waarvan de bredere volume over de beekstroom 
is gebouwd. De brede bouwvolume betreft de Lohofmolen, waarvan de ‘over’ de beek gebouwde gevel nu dienst 
doet als tuinmuur. De smallere bouwvolume betrof vermoedelijk het woonhuis van de molenaar. 
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Datering  
 
De datering van de verschillende bouwfasen in de tuinmuur is gebaseerd op 
baksteenformaten. Een binnen de bouwhistorische vakwereld een beproefd dateringsmethode.  
Bakstenen zijn door de eeuwen heen namelijk in verschillende formaten gebakken en een 
vastgestelde tendens is dat deze in de loop van tijd in afmeting teruglopen. Met andere 
woorden hoe groter de baksteen hoe ouder deze gedateerd kan worden en hoe kleiner hoe 
jonger. Dit afnemen in formaat gaat op van de herintroductie van de baksteen in Nederland 
aan het einde van de 12de eeuw (grootste formaten) tot en met de 17de eeuw (kleinste 
formaten). In de loop van de 17de- en vooral 18de eeuw neemt het formaat van de baksteen 
echter weer toe in verband met de verhouding in massa tussen baksteen en benodigde 
metselmortel. Hoe meer mortel nodig is ten opzicht van de massa van baksteen hoe 
bepalender het droogproces van het mortel wordt, wat weer zijn invloed heeft op (de snelheid 
van) het bouwproces. In de loop van de 19de eeuw wordt de ideaalverhouding gevonden door 
de introductie van het zogenaamde Waalformaat, de baksteenformaat die tot op heden wordt 
gebruikt. Om toch een onderscheid te kunnen maken tussen bakstenen met een 
overeenkomstig formaat uit de 18de of 19de eeuw en bijvoorbeeld de 15de eeuw wordt verder 
gekeken naar de 10 lagenmaat en metselverbanden, die ook tijdsgebonden zijn. Ook de 
introductie van de machinale baksteen in het midden van de 19de eeuw is een belangrijke 
dateringsfactor.  
Zoals hierboven aangegeven nemen in de middeleeuwen de baksteenformaten na verloop van 
tijd af, een proces dat in Nederland per streek wederom verschillend verloopt. Streken waar 
sprake is van zwakke ondergronden neem het formaat sneller af (om gewicht uit te sparen) 
dan in streken waar op staal (stevige ondergrond zoals zand) gefundeerd kan worden. Ook in 
streken waar men overmatig veel klei ter beschikking heeft voor de baksteenproductie - zoals 
de rivierenstreek - worden over een langere periode grotere baksteenformaten toegepast dan 
elders. Baksteendatering is dus sterk streek gebonden en voor iedere streek of zelfs stad dient 
dan ook een aparte bakstenenlijst te worden opgesteld.  
Om de zaken nog wat complexer te maken is er tot het begin van de 20ste eeuw zeer vaak 
sprake van hergebruikt middeleeuws materiaal. Dit type metselwerk onderscheid zich door 
het vrijwel geheel ontbreken van strekken (hele bakstenen), een rommelig verband en het 
gebruik van mortel met een afwijkende kleur en/of samenstelling. De samenstelling van 
mortel is namelijk ook tijdsgebonden. 
Voor de stad Venlo staat de datering aan de hand van baksteenformaten nog in haar 
kinderschoenen, zodat de datering van sommige fasen in de tuinmuur ruim genomen zijn en -
daar waar het mogelijk was - bepaalde fasen aan historische vermeldingen zijn gekoppeld3. 

                                                           
3 Voor meer informatie over baksteendateringen zie:  
G. Berends, ‘Baksteen. Baksteen in Nederland in de middeleeuwen’, in: Restauratievademecum, RDMZ, Zeist 
(1989), RVblad 02-1/02-18.  
J. van der Hoeve, ‘Bakstein in den Niederlanden’, in: J. Cramer en D. Sack (red.), Technik des Baksteinbaus im 
Europa des Mittelalters, Berliner Beitrage zur Bauforschung und Denkmalpflege 2, Petersberg (2004), pag. 125-
138.  
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Bouwgeschiedenis 

 
Documentatietekening van het aanzicht, horizontale en verticale doorsnede van de tuinmuur. In kleur zijn de verschillende bouwfasen aangegeven. 
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Documentatietekening met daarin aangegeven de verschillende bouwsporen. 



11 
 

Bouwfase 1 

 
Documentatietekening van de tuinmuur, met daarin in kleur aangegeven het 15de-eeuwse metselwerk. 
 
De onderzochte tuinmuur heeft waarschijnlijk een 15de-eeuwse oorsprong. Een deel van dit 
middeleeuwse metselwerk is in de huidige muur behouden gebleven. Voor dit stuk muurwerk 
is baksteen toegepast met formaten van 26x12/12½x6/6½cm, met een 10 lagenmaat van 
73cm. Het metselwerk is opgetrokken in een metselverband van afwisselend koppen en 
strekkenlagen met veel brokken in de strekkenlagen en er is sprake van een uitgestreken voeg. 
Geheel links is het restant van een gevelhoek met een kop- drieklezoor hoekverband bewaard 
gebleven. Hieruit kan opgemaakt worden dat het een muur betrof van een bouwwerk dat zich 
bevond op het huidige achterliggende terrein van Lohofstraat 17. Uit historisch kaartmateriaal 
is echter bekend dat aan de achterzijde van de huidige tuinmuur oorspronkelijk de 
Panhuismolenbeek stroomde, zodat er sprake was van een over deze beek gebouwd 
bouwwerk. Mogelijk betrof dit 15de-eeuwse gebouw een watermolen, zoals is aangeduid op de 
kaart van Venlo van Jacob van Deventer uit ca 1570. Een vroegste vermelding stamt uit 1568 
waarbij de molen wordt aangeduid als Looihofmolen.  
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Opname van een gedeelte van de tuinmuur. Links is het 15de-eeuwse metselwerk zichtbaar, dat te herkennen is 
aan de lichtkleurige uitgesmeerde voeg. 
 

 
 
Detail van het 15de-eeuwse metselwerk.   
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Bouwfase 2 

 
Documentatietekening van de tuinmuur, met daarin in kleur aangegeven het 15de- en 16de-eeuwse metselwerk 
(kleur blauw en rood). 
 
In de 16de eeuw wordt de watermolen mogelijk grondig vernieuwd. Van deze vernieuwing is 
een gedeelte in de huidige tuinmuur behouden gebleven. Voor dit stuk muurwerk is baksteen 
toegepast met formaten van 25/25½x12/12½x6/6½cm, met een 10 lagenmaat van 70cm. Het 
metselwerk is uitgevoerd in kruisverband. Geheel rechts is het restant van een hoekoplossing 
met een kop- drieklezoor hoekverband bewaard gebleven. Deze hoekoplossing maakt nu deel 
uit van een bouwspoor van een deuropening van een jongere fase. Vermoedelijk betrof dit 
aanvankelijk de gevelhoek van een watermolen met een lengte van circa 10 meter. Het 
metselwerk vertoont vlak boven het huidige maaiveld een met een halfsteense rondboog 
afgedekte opening. In de dagkanten van de opening zijn in het metselwerk geen sponningen 
aangetroffen, waaruit opgemaakt kan worden dat de opening niet afsluitbaar was. 
Vermoedelijk gaf deze toegang tot de waterloop en het onderslagrad van de watermolen. 
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Detail van de 
halfronde 
doorgang. Deze 
gaf vermoedelijk 
toegang tot de 
waterloop van de 
Panmolenbeek 
en de onderslag-
rad van de 
watermolen. 

Opname van 
een gedeelte 
van de 
tuinmuur. In het 
midden is het 
16de-eeuwse 
metselwerk 
zichtbaar, dat te 
herkennen is 
aan de 
halfronde 
opening.  
 



15 
 

Bouwfase 3      

 
Documentatietekening van de tuinmuur, met daarin in kleur aangegeven het 15de- en 16de-eeuwse metselwerk 
(kleur blauw en rood) en het metselwerk uit 16de- of 17de eeuw (kleur groen). 
 
In het verloop van de 16de- of 17de eeuw wordt de watermolen grondig vernieuwd en 
uitgebreid. Voor dit stuk muurwerk is baksteen toegepast met formaten van 
25½/26x12/12½x6/6½cm, met een 10 lagenmaat van 72cm. Het metselwerk is uitgevoerd in 
kruisverband. Geheel rechts is het restant van een hoekoplossing bewaard gebleven, in een 
hoekverband die deels in een kop-klezoor strek en een kop strek hoekverband is uitgevoerd. 
Het betreft de nieuwe gevelhoek van een watermolen met een lengte van circa 15 meter. Het 
metselwerk vertoont tevens bouwsporen van een deuropening, waarvan de linker zijde deels 
gebruik maakt van de hoekoplossing van het metselwerk uit de 16de eeuw (bouwfase 2). De 
deuropening wordt afgedekt door een ½ steens rollaag. Rechts van deze deuropening is tijdens 
de tweede kwart van de 20ste-eeuwse een nieuwe deuropening gemaakt die gebruik maakt van 
de rechter zijkant van een oorspronkelijke venster- of luikopening van de 16de- of 17de-eeuwse 
verbouwing. Deze zijkant heeft een hoekverband die uitgevoerd is in een kop strek 
hoekoplossing. In het metselwerk is een reeks steigergaten aangebracht die door strekken 
worden afgedekt en met koppen zijn dichtgezet. Bovenin het metselwerk is nog een linker 
hoek van een venster- of luikopening van de verdieping herkenbaar. De hoekoplossing van de 
venster- of luikopening is uitgevoerd in een kop strek hoekverband. Aan de achterzijde van de 
tuinmuur is een versnijding in het metselwerk aangebracht waar de muurdikte versmalt van 
1½ steens naar steens. Tijdens de grondige vernieuwing en vergroting van de watermolen is 
blijkbaar gekozen om het oudere metselwerk aan de binnenzijde van het gebouw met een 
halve steen op te dikken zodat een grotere draagkracht wordt verkregen. De versnijding heeft 
tevens als oplegging gediend voor de balklaagconstructie.     
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Dichtzetting van de deuropening. De deuropening wordt  
Afgedekt door een halfsteense rollaag en is dichtgezet 
met hergebruikte baksteen en gemetseld in  
halfsteens verband. Boven de deuropening is een  
muuranker zichtbaar van een inmiddels verdwenen  
aanbouw uit de tweede kwart van de 20ste eeuw. Deze 
aanbouw bevond zich aan de achterzijde van de muur.   
 
  

Detail van het 
metselwerk van de 
tuinmuur. Onder is het 
15de-eeuwse metselwerk 
met zijn uitgestreken 
voeg te herkennen en 
boven het in 
kruisverband 
uitgevoerde metselwerk 
uit de 16de- of 17de-
eeuw.  
 

Versnijding aan de achterzijde van de tuinmuur,  
achtertuin Lohofstraat 17. De afschuining van  
hergebruikte baksteen op de versnijding is in 1909  
aangebracht na de sloop van de watermolen.  
Op de versnijding waren oorspronkelijk de balken  
van de verdiepingsvloer van de watermolen 
aangebracht. 
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Bouwfase 4 

 
Documentatietekening van de tuinmuur, met daarin in een gele kleur aangegeven de 17de- of 18de-eeuwse 
bouwfase. Het 15de- en 16de-eeuwse metselwerk is in de kleur blauw en rood aangegeven en het metselwerk uit 
16de- of 17de eeuw in de kleur groen.  
 
In de loop van de 17de- of 18de eeuw wordt een extra venter- of luikopening aangebracht en 
het omliggende metselwerk deels vernieuwd. Het nieuwe metselwerk is uitgevoerd in 
formaten van 26/27x12½/13x6½/7cm, met een 10 lagenmaat van 76cm. Het is onduidelijk of 
het hier hergebruikte middeleeuwse bakstenen betreft of nieuw werk.  
Opvallend is dus dat het venster deels in bestaand metselwerk is ingehakt en deels in nieuw 
metselwerk is uitgevoerd, waarbij de rechter zijkant een nieuwe hoekverband heeft verkregen 
in een kop-klezoor strek hoekoplossing. De linker zijkant vertoont geen hoekverband omdat 
hier sprake is van afgehakt metselwerk. 
Vermoedelijk is in deze periode toen ook links van de deurdoorgang een venster- of 
luikopening uitgehakt in het metselwerk.  
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Opname van de in de 19de eeuw dichtgezette venster- of luikopening uit de 17de- of 18de eeuw. Herkenbaar is dat 
het nieuwe metselwerk uit de 17de- of 18de eeuw rechts een hoekoplossing van kop-klezoor met strek vertoont. 
De linker zijkant van de venster- of luikopening betreft afgehakt metselwerk uit de 16de- of 17de eeuw. 
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Bouwfase 5 
Bouwfase 5 betreft niet echt een bouwfase omdat er hier alleen sprake is van het dichtzetten 
van een aantal venster- of luikopeningen. Kenmerkend is wel dat deze dichtzettingen vooraf 
gaan aan de uitbreidingen en ingrepen in de tweede helft van de 19de eeuw. Voor het 
dichtzetten van de venster- of luikopeningen zijn hergebruikte middeleeuwse bakstenen 
gebruikt.   

 
Documentatietekening van de tuinmuur, met daarin in een blauwgrijze kleur aangegeven de 19de-eeuwse 
dichtzettingen. Het 15de- en 16de-eeuwse metselwerk is in de kleur blauw en rood aangegeven en het metselwerk 
uit 16de- of 17de eeuw in de kleur groen. De 17de- of 18de-eeuwse verbouwing in de kleur geel.   
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Bouwfase 6 

 
Documentatietekening van de tuinmuur, met daarin in een lichtgele kleur aangegeven de uitbreiding van 1846. 
Het 15de- en 16de-eeuwse metselwerk is in de kleur blauw en rood aangegeven en het metselwerk uit 16de- of 17de 
eeuw in de kleur groen. De 17de- of 18de-eeuwse verbouwing in de kleur geel en in een blauwgrijze kleur de 19de-
eeuwse dichtzettingen.   
 
In 1846 wordt de looimolen gewijzigd tot een graan- en looimolen. Vermoedelijk wordt 
hiervoor de watermolen uitgebreid tot een lengte van 17½m. Het metselwerk van deze 
uitbreiding is uitgevoerd in machinale steen met formaten van 24½x11½/12x6cm, met een 10 
lagenmaat van 70 cm. Het metselwerk is uitgevoerd in kruisverband. Op dezelfde hoogte als 
de 16de-eeuwse halfronde opening is in het nieuwe metselwerk vlak boven het maaiveld een 
soortgelijke opening aangebracht, die afgedekt wordt door een steense segmentboog. 
Waarschijnlijk gaf deze opening ook toegang tot de waterstroom van de Panhuismolenbeek.   
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Detail van het in machinale steen 
opgetrokken metselwerk uit 1846. 
Zichtbaar is de met een steense 
segmentboog afgedekte opening, die 
waarschijnlijk toegang verschafte tot 
de waterstroom van de 
Panhuismolenbeek. 
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Bouwfase 7 

        
Documentatietekening van de tuinmuur, met daarin in een lichtgrijze kleur aangegeven de vernieuwing in de 
tweede helft van de 19de eeuw. Het 15de- en 16de-eeuwse metselwerk is in de kleur blauw en rood aangegeven en 
het metselwerk uit 16de- of 17de eeuw in de kleur groen. De 17de- of 18de-eeuwse verbouwing in de kleur geel en 
in een blauwgrijze kleur de 19de-eeuwse dichtzettingen. In een lichtgele kleur is de uitbreiding van 1846 
aangegeven. 
 
In de loop van de tweede helft van de 19de eeuw wordt - mogelijk omwille van constructieve 
redenen - een deel van het metselwerk uit 16de- of 17de eeuw (bouwfase 3) vernieuwd. Het 
metselwerk van deze vernieuwing is uitgevoerd in een opvallende machinale steen 
(strengperssteen met een rood-paarse kleur) met formaten van 22/22½x11x6cm, met een 10 
lagenmaat van 67cm. Het metselwerk is uitgevoerd in kruisverband. Tijdens deze 
vernieuwing wordt een gedeelte van de 19de-eeuwse dichtzetting van een venster- of 
luikopening vervangen en de venster- of luikopening van de verdieping dichtgezet. 
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Detail van de samenkomst van het 
metselwerk uit de tweede helft van de 
19de eeuw (links) en het metselwerk uit 
1909 (rechts). 
Het metselwerk uit de tweede helft van 
de 19de eeuw is in een kenmerkende 
rood-paarse machinale strengperssteen 
uitgevoerd. Het metselwerk uit 1909 in 
een machinale steen.  
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Bouwfase 8 

 
Documentatietekening van de tuinmuur, met daarin in een grijze kleur aangegeven de verbouwing tot tuinmuur 
in 1909. Het 15de- en 16de-eeuwse metselwerk is in de kleur blauw en rood aangegeven en het metselwerk uit 
16de- of 17de eeuw in de kleur groen. De 17de- of 18de-eeuwse verbouwing in de kleur geel en in een blauwgrijze 
kleur de 19de-eeuwse dichtzettingen. In een lichtgele kleur is de uitbreiding van 1846 aangegeven en in een 
lichtgrijze kleur de vernieuwing van de tweede helft van de 19de eeuw. 
  
In 1909 wordt de watermolen aan de gemeente Venlo verkocht, die deze sloopt omwille van 
een stedenbouwkundige herinrichting. De molengevel die grenst aan de achtertuin van Grote 
Kerkstraat 26, de pastorie van de Parochie St. Martinus Venlo, wordt gewijzigd in een 
tuinmuur. Hierbij wordt de gevel in hoogte gereduceerd, en deuropening uit 16de- of 17de 
eeuw en de doorgang uit 1846 dichtgezet. Een gedeelte van het metselwerk uit 1846 wordt 
vernieuwd in machinale steen met formaten van 22x10½/11x6cm, met een 10 lagenmaat van 
68½cm. Het metselwerk is uitgevoerd in kruisverband en eindigt rechts met een hoekverband 
in een kop-klezoor strek hoekoplossing. De ‘nieuwe’ tuinmuur wordt afgedekt door een ½ 
steens rollaag, die een breedte heeft van 1½ steen. Aan de achterzijde (Lohofstraat 17) wordt 
de versnijding afgedekt door een afschuining van hergebruikte bakstenen van bouwfase 3 
(16de- of 17de eeuw). 
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Detail van het metselwerk uit 1909. Kenmerkend is  
het hoekverband rechts dat hoekoplossing betreft van  
kop-klezoor met strek.  
 
  

 

Opname van de tuinmuur vanuit het buurpand van 
Lohofstraat 17. De tuinmuur wordt afgedekt door een 
halfsteense rollaag met een breedte van 1½ steen, die 
in 1909 is aangebracht..  
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Bouwfase 9 

 
Documentatietekening van de tuinmuur, met daarin in een donkergrijze kleur aangegeven de wijzigingen in de 
tweede kwart van de 20ste  eeuw. Het 15de- en 16de-eeuwse metselwerk is in de kleur blauw en rood aangegeven 
en het metselwerk uit 16de- of 17de eeuw in de kleur groen. De 17de- of 18de-eeuwse verbouwing in de kleur geel 
en in een blauwgrijze kleur de 19de-eeuwse dichtzettingen. In een lichtgele kleur is de uitbreiding van 1846 
aangegeven en in een lichtgrijze kleur de vernieuwing van de tweede helft van de 19de eeuw. In een grijze kleur 
de wijzigingen in 1909. 
 
In de loop van de tweede kwart van de 20ste eeuw wordt de in 1909 geplande 
stedenbouwkundige herinrichting uitgevoerd waarbij onder andere het perceel met huis en 
tuin Lohofstraat 17 tot stand komt. Omdat dit huis bewoond wordt door een lid van de 
Parochie St. Martinus Venlo, die een directe relatie heeft met de pastorie Grote Kerkstraat 26, 
wordt in de tuinmuur een deuropening aangebracht4. Verder wordt de tuinmuur links 
ingekapseld door nieuwbouw en rechts de oorspronkelijke hoekoplossing uit 1846 vernieuwd 
vanwege de aansluiting van een nieuwe tuinmuur van de achtertuin van Grote Kerkstraat 26, 
de pastorie van de Parochie St. Martinus Venlo. 
Waarschijnlijk wordt in deze periode aan de achterzijde van de tuinmuur in de achtertuin van 
Lohofstraat 17 een aanbouw (mogelijk van hout) gerealiseerd. Deze inmiddels weer 
verdwenen aanbouw was verankerd met de tuinmuur, waarvan één anker aan de voorzijde van 
de tuinmuur bewaard is gebleven. Ook aan de voorzijde van de tuinmuur is sprake geweest 
van een aanbouw, uitgevoerd in steen. De twee inkassingen van de halfsteense muurtjes tegen 
de tuinmuur zijn nog bewaard gebleven.        

                                                           
4 Vriendelijke mededeling mevr. Rutten, bewoonster van Lohofstraat 17.  
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Opname van de historische tuinmuur, met op het eind het  
hoog boven de tuinmuur uitstekende metselwerk dat in de  
tweede kwart van de 20ste eeuw tegen de tuinmuur is  
aangezet. 
 
 
 
 
  

Detail van het metselwerk uit de 16de eeuw met rechts 
twee boven elkaar ingehakte inkassingen voor een 
halfsteens  muurtje van een inmiddels weer 
verdwenen aanbouwtje, uit vermoedelijk de tweede 
kwart van de 20ste eeuw.  
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Bouwfase 10 

 
Documentatietekening van de tuinmuur, met daarin in een zeer lichtgrijze kleur aangegeven de wijzigingen in de 
tweede helft van de 20ste  eeuw. Het 15de- en 16de-eeuwse metselwerk is in de kleur blauw en rood aangegeven en 
het metselwerk uit 16de- of 17de eeuw in de kleur groen. De 17de- of 18de-eeuwse verbouwing in de kleur geel en 
in een blauwgrijze kleur de 19de-eeuwse dichtzettingen. In een lichtgele kleur is de uitbreiding van 1846 
aangegeven en in een lichtgrijze kleur de vernieuwing van de tweede helft van de 19de eeuw. In een grijze kleur 
de wijzigingen in 1909 en in een donkergrijze kleur de wijzigingen in de tweede kwart van de 20ste  eeuw 
 
De laatste bouwfase uit de tweede helft van de 20ste eeuw betreft net als bouwfase 5 niet echt 
een bouwfase omdat er alleen sprake is van de dichtzetting van de doorgang uit de tweede 
kwart van de 20ste eeuw en de dichtzetting van de halfronde opening uit de 16de of 17de eeuw. 
De laatste dichtzetting betreft mogelijk een vernieuwing van een oudere dichtzetting. 
 

  

Detail van de tuinmuur met op 
de voorgrond de met een 
moderne 20ste eeuwse baksteen 
in halfsteens verband 
dichtgezette doorgang uit de 
tweede kwart van de 20ste eeuw.  
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Conclusie 
 
De huidige tuinmuur op de perceelgrens van Grote Kerkstraat 26 en Lohofstraat 17 is van 
historisch en monumentaal belang omdat het een relict vormt van de Lohofmolen. Het is een 
van de weinig zichtbare restanten van een watermolen, waarvan Venlo in haar rijke historie in 
en om de historische binnenstad meerdere van heeft gehad. De huidige tuinmuur wordt tevens 
gekenmerkt door een schakering van bouwsporen waaruit de bouwgeschiedenis van de 
watermolen valt af te leiden.    
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