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Katernen 3

het q4-gebied is nu bewust gekozen
voor herstel van oude structuren en
het realiseren van bebouwing die van
respect voor de historische ‘setting’
getuigt. Immers, een groot gedeelte
van het q4-gebied ligt in de histo-
rische binnenstad van Venlo en dat
vraagt om een zorgvuldige omgang
met het verleden. De beoogde functies

sommigen werd gedacht aan het tabula
rasa-model, dat wil zeggen: op gron-
dige wijze schoon schip maken, veel
slopen en alles opnieuw opbouwen.
Inmiddels is het perspectief ver-
schoven in de richting van een plan
waarin in veel grotere mate rekening
wordt gehouden met de cultuurhisto-
rische achtergrond van het gebied. In

Venlo voert vanaf de jaren ’80 van de
vorige eeuw in en rond de binnenstad
een aantal ingrijpende stedenbouw-
kundige vernieuwingsprojecten uit.
[1] Werd eind jaren ’80 het startsein
gegeven voor de werkzaamheden in
het kader van Venlo-Centrum-Zuid, in
de loop van de jaren ’90 startten de
voorbereidingen voor de vernieuwing
van de Maasboulevard (binnenstad) en
Maaswaard (rond de Nedinsco-
fabriek). Het vooralsnog laatst gestarte
grote stadsvernieuwingsproject staat
bekend onder de op het eerste gezicht
wat mysterieus klinkende naam ‘q4’.
Met q4 wordt het gebied tussen de
Peperstraat, Maas/Maaskade, Noord-
Buitensingel, Parkstraat en Lomstraat
bedoeld. De naam refereert aan de ver-
deling van de stad in vier kwartieren,
waarbij het noord-westelijke deel van
de binnenstad als het vierde kwartier
wordt gezien.
Het q4 -gebied kampt al jaren met
uiteenlopende problemen zoals drugs-
handel en andere vormen van crimi-
naliteit. Deze problemen begonnen de
laatste jaren een dermate groot stempel
op het gebied te drukken dat de ge-
meente Venlo besloot tot een grondige
herstructurering. Diverse voorstudies
werden uitgevoerd, waarbij allerlei
partijen betrokken waren. Aanvankelijk
werd de weg gekozen van min of meer
grootschalige bebouwing en moderni-
sering van het gebied, waarbij door
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[1] Recente luchtfoto van het centrum van Venlo.
Het Maasfront van de stad zal in de komende
jaren een geheel nieuw gezicht krijgen als gevolg
van de werkzaamheden aan de Maasboulevard (A)
en Q4 (B).Op deze foto is fraai zichtbaar hoe de

eerste stadsuitleg na de sloop van de vesting (vanaf
1872) vorm kreeg.Tussen het oude stadscentrum
en het ronde villapark (het voormalige Fort
Ginkel) werd de nieuwe bebouwing uitgevoerd in
een regelmatig blokkenpatroon.
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[3] Venlo begin jaren twintig.Deze fraaie
luchtfoto toont het noordelijke gedeelte van de
stad,waarbij opvalt hoe compact Venlo toen nog
was.Links ligt het oude centrum,op de voorgrond
het emplacement van de Köln-Mindenerspoorweg.
Tussen het centrum en het emplacement is het
stratenpatroon uitgezet van de in aanbouw zijnde
Rosariumwijk.Ten noorden van het centrum is de
negentiende-eeuwse stadsuitleg goed zichtbaar,
met in het midden het geboomte van het Klein
Park.Op het huidige Mgr.Nolensplein staat nog
de gasfabriek.De stad wordt begrensd door het
Wilhelminapark.

van wonen en kleinschalige cultuur-
georiënteerde activiteiten zijn hier
uitstekend mee te combineren. Het
samengaan van verleden, heden en
toekomst in een ‘ontwikkelingsplan’
wordt over het algemeen positief
ontvangen. Aan Filip Delanghe van
awg Architecten uit Antwerpen is het
ontwerpen van dit ontwikkelingsplan
voor q4 toevertrouwd.
Omdat cultuurhistorie in dit essentiële
Venlose herstructureringsproject zo’n
belangrijke rol speelt, is deze afleve-
ring van Venlose Katernen gewijd aan de
historische ontwikkeling van het q4 -
gebied. De aandacht wordt daarbij
vooral gevestigd op het ontstaan en de
structuur van het gebied. [2]

Q4: Helpoortkwartier en Vesting-
kwartier Het q4 -gebied kan op histo-
rische gronden in twee gedeelten
worden onderscheiden: het deel in de
binnenstad en het deel in de negen-
tiende-eeuwse stadsuitbreiding. De
scheiding tussen beide delen ligt ter
hoogte van de Bolwaterstraat, waar tot
1867 de stadsmuur stond. Beide delen
hebben ten opzichte van elkaar een
geheel eigen ontwikkeling doorge-
maakt. Het binnenstadse deel is in de
loop van enkele eeuwen ontstaan als
organisch gegroeide wijk in de
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[2] Projectie van de vroegere vestingwerken op het
huidige stratenpatroon.
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volledig gesaneerd. Dit proces werd
voltooid rond 1970, toen het laatste
grote middeleeuwse pand aan het
Helschriksel, huis nummer 20-22,
werd gesloopt. Deze sloopactiviteiten
kunnen worden gezien als een uit-
vloeisel van het saneringsplan dat Jules
Kayser al in 1942 en in 1945 voor de
binnenstad van Venlo ontwikkelde.
Dit plan voorzag in belangrijke aanpas-
singen in de westelijke delen van het
centrum van de stad. Alleen het ge-
meentelijke kantoorpand aan het Hel-
schriksel uit de jaren ’30, met daarin
het restant van het Jacobsgasthuis op
de hoek van Hel- en Maasschriksel,
bleef staan. Aan de westzijde van het
Maasschriksel kwam onbeduidende,
lage bebouwing, terwijl het gebied
tussen het Maasschriksel, de Lomstraat
en de Steenstraat lange tijd open bleef.
Dit terrein werd tot in de jaren ’80 ge-
bruikt als parkeerplaats, een aantrekke-
lijk voordeel voor de (vooral Duitse)
bezoekers van de winkels in de binnen-
stad.
De Peperstraat werd onderdeel van een
verkeersroute door de binnenstad,
waarvoor deze oorspronkelijk smalle
straat werd verbreed. De lege plekken
in dit deel van de binnenstad werden
pas in de jaren ’70 en ’80 ingevuld met
grootschalige bebouwing. Aan de

middeleeuwse stad (dertiende eeuw
en later), terwijl het negentiende-
eeuwse deel planmatig binnen enkele
decennia (1872-1900) tot stand kwam.
Vanwege deze duidelijk verschillende
ontstaansgeschiedenis worden beide
delen hierna afzonderlijk beschreven.
Het verdient aanbeveling de uiteen-
lopende historische achtergronden
van beide delen van q4 te onder-
strepen door het hanteren van twee
verschillende namen. Hierna zullen
wij het binnenstadse gedeelte
aanduiden als het ‘Helpoortkwartier’
en het negentiende-eeuwse gedeelte
als het ‘Vestingkwartier’. [3]

Het Helpoortkwartier; wijzigingen
in de oorspronkelijke structuur Het
Helpoortkwartier had tot circa 1951
nog grotendeels een middeleeuws
karakter. Het gebied was beperkt aan-
getast door het oorlogsgeweld, maar
leed voornamelijk aan verkrotting. Met
name het Maasschriksel bestond uit
een dichte bebouwing van slecht
onderhouden, overbevolkte huizen.
Evenals de Jodenstraat met het ‘Hetje’
werd het gebied als een achterbuurt
beschouwd. Vanaf de jaren ’50 van de
twintigste eeuw werd de bebouwing
van de Steenstraat, de Peperstraat en
het Maas- en Helschriksel vrijwel

Steenstraat/Peperstraat kwam het thea-
ter de Maaspoort en op de oorspronke-
lijke hoek van het Maasschriksel/
Peperstraat verrees het stadskantoor.
Binnen het vroegere grote bouwblok
tussen Lomstraat en Maasschriksel
werd het pand van Gemeentebedrijven
gebouwd. De oorspronkelijke verbin-
ding tussen het Maasschriksel en de
Peperstraat verdween dus, waarmee
een deel van de oude stadsstructuur
werd uitgewist.
Dwars door het bouwblok Maas-
schriksel-Lomstraat kwam een nieuwe
straat richting het Mgr. Nolensplein,
de Kwietheuvel. Dit betreft een ver-
wijzing naar een oude, natuurlijke
ophoging in het gebied, die echter in
werkelijkheid niet op de plaats van de
tegenwoordige Kwietheuvel lag, maar
verder naar het noord-oosten ter
plekke van het huidige gebouw ‘De
Commissaris’. Eind 2004 werd ten-
slotte het laatste oude huis aan het Hel-

[4] Gezicht op het binnenstadse Q4-gebied, ca.
1950.Goed zichtbaar is dat de bebouwing van het
Maasschriksel de oorlog relatief goed heeft
doorstaan.Zie de grote stadspanden,die met hun
rug naar de kade stonden.Op de plek van de
stadsmuur werden eind negentiende eeuw de
huizen aan de Maaskade gebouwd.
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[7] De oudste
stadsplattegrond van
Venlo door Jacob van
Deventer, ca.1570.

[6] Amerikaanse
noodbrug,die in de
jaren 1945-1947 de
Puteanusstraat verbond
met de Blerickse
Maasoever.Deze foto
geeft een goed beeld van
het Q4-gebied.

[5] Luchtfoto van
Venlo,voorjaar 1945.
Kort na de bevrijding
zijn nog goed de sporen
zichtbaar van de
bombardementen.Er is
sprake van een scherp
contrast tussen het
zwaar geteisterde
zuidelijke deel van het
centrum (Jodenstraat
en omgeving, rechts op
de foto) en het veel
minder beschadigde
noordelijke deel (links
op de foto).

schriksel gesloopt, waarbij achteraf
bleek dat het om een klein woonhuis
van vijftiende-eeuwse oorsprong ging.
[14]
Ironisch genoeg ontsnapte het binnen-
stadsgedeelte van q4 grotendeels aan
het oorlogsgeweld, maar werd pas in
de tweede helft van de twintigste eeuw
de middeleeuwse bebouwingsstruc-
tuur van dit stadsdeel vrijwel volledig
uitgewist. [4-6]

Ontwikkeling van middeleeuws
Venlo Het middeleeuwse straten-
patroon van Venlo is ondanks de sane-
ringen nog duidelijk herkenbaar.
De handelsstraten met de koopmans-
woningen vormen de hoofdassen,
zoals de Vleesstraat, Lomstraat, Parade
(vroeger: Grote Beek), de beide Kerk-
straten, Steenstraat, Gasthuisstraat en
Jodenstraat, met kleinere woningen
van ambachtslieden in de zijstraten.
Volgens de nu bekende historische
ontwikkeling van de stad bestaat de
structuur van Venlo uit een aantal
noord-zuid georiënteerde stroken,
met ten oosten hiervan in de noorde-
lijke helft het gebied van de Sint-
Martinuskerk met de vroeg-middel-
eeuwse hof (voorloper van het grafe-
lijke stadskasteel uit de dertiende eeuw
aan de Lohofstraat) en in de zuidelijke
helft een gebied met de laat-middel-
eeuwse kloosters. Op grond van deze
ontwikkeling is de stad niet strikt in
vier kwartieren te delen. De grenzen
van q4 zijn naar de historische struc-
tuur gezien dan ook min of meer
willekeurig. Het binnenstadsgedeelte
van q4 is namelijk zelf geen histori-
sche eenheid, maar onderdeel van de
eerste strook bebouwing langs de Maas
die tot het zuiden van de Jodenstraat
doorliep. Het Vestingkwartier is even-
eens historisch gezien slechts een klein
deel van een groter gebied, dat de ge-
hele rand van de binnenstad begrensde:
het Plan Van Gendt uit 1872. Niettemin
werd in allerlei administratieve stuk-
ken van het Venlose stadsbestuur van
de vijftiende tot de achttiende eeuw
een viertal wijken (kwartieren) onder-
scheiden, waaraan de namen van de
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een stuk in noord-oostelijke richting,
naar de omgeving van de huidige Sint-
Martinuskerk. De oudste benaming
van Venlo dateert uit het einde van de
tiende eeuw, en luidt: Vennelo. Vennelo
was met de omgeving verbonden door
een aantal landwegen. Deze oude pre-
stedelijke wegen zien wij terug in een
aantal van de huidige straten in het
centrum (Vleesstraat,Lomstraat,Parade,
Gasthuisstraat, Steenstraat en de beide
Kerkstraten). Vennelo ontwikkelde
zich vanaf de twaalfde/dertiende
eeuw tot de laat-middeleeuwse stad,
die uitgroeide tot de tweede stad van
het Overkwartier van Gelre, na de
hoofdstad Roermond.
De eerste uitbreiding van het oor-
spronkelijke Vennelo werd vermoede-
lijk gevormd door een lintbebouwing
aan de Maas, hetgeen kenmerkend is

stadspoorten werden toegekend:
Helpoortkwartier, Laarpoortkwartier,
Tegelpoortkwartier en Maaspoort-
kwartier.

Venlo ligt in een buitenbocht van de
Maas op een punt waar de rivier ook
’s zomers nog bevaarbaar was en enke-
le beken samenkwamen in de Maas.
[7] Dit bleek een gunstige ligging voor
het ontstaan van een handelsneder-
zetting: zowel goed drinkwater als een
goede positie voor een haven waren
aanwezig. Een riviereiland, de Weerd,
zorgde voor een beschutte aanleg-
plaats. In de Romeinse tijd was er ter
hoogte van de huidige Havenkade en
Jodenstraat een nederzetting. Na de
teloorgang van deze Romeinse neder-
zetting verplaatste de nederzetting
Venlo zich in de vroege Middeleeuwen

[8] Luchtopname van het centrum van Venlo, ca.
1950.Op deze foto is de structuur van de oude
landwegen goed te zien.Beneden in beeld de
gebogen lijn van de Parade,die via de Gasthuis-
straat en Steenstraat de verbinding naar de Maas
mogelijk maakt.Vanaf links loopt de eveneens
kromme Vleesstraat in de richting van de Markt;
ten noorden van de Markt (rechts op de foto)
wordt de route voortgezet middels de Lomstraat.
De Sint-Martinuskerk (rechts in het midden) ligt
aan de Grote Kerkstraat,die met de Kleine Kerk-
straat een zijtak vormde van de oude pre-stedelijke
straten.Ter hoogte van de kerk lag het oude
Vennelo.Rechtsonder in beeld de Rosariumwijk.
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Naast de noord-zuidas Maasschriksel-
Jodenstraat was er een oost-westelijke
ontwikkeling van de Parade naar de
Steenstraat, via de Gasthuisstraat.
Deze lijn volgde de oude landweg naar
Keulen en was de toegang tot het
handelscentrum vanuit het oosten.
Deze route kruiste een relatief hoog
gelegen zuid-noord lopende landweg,
nu herkenbaar als de as Vleesstraat-
Lomstraat. Het vervolg in noordelijke
richting buiten de stad droeg al in de
late Middeleeuwen de  naam Hoge-
weg. [8] De Sint-Martinuskerk lag,
veilig op een natuurlijke verhoging,
aan een zijtak van dit oude wegen-
stelsel: de Grote Kerkstraat.
Nadat de ontwikkeling van het Maas-

voor veel middeleeuwse havensteden.
De kooplieden vestigden zich parallel
aan de loskade en hadden hun erf aan
de Maaszijde. Deze bebouwing lag aan
de straten die we nu kennen als de
Jodenstraat en het Maasschriksel, met
halverwege de Oude Markt. De zeer
ingewikkelde verkaveling van de west-
rand van het bouwblok tussen de
Peperstraat en de Steenstraat doet ver-
moeden dat het Maasschriksel zich aan-
vankelijk over de latere Op de Miste
naar het zuiden voortzette als oostwand
van een veel grotere ‘Oude Markt’,
gelegen aan de haven.

schriksel en Jodenstraat voltooid was,
vestigden steeds meer handelaren zich
aan de Vleesstraat en de Lomstraat.
Degenen die zich hier vestigden zaten
wel verder af van de aanlegplaats van
de schepen, maar hadden weer minder
last van hoog water, dat in de relatief
laag gelegen Jodenstraat en Oude
Markt voor overlast zorgde. Peper-
straat, Houtstraat en Heilige Geest-
straat zorgden voor extra verbindingen
tussen het rivierfront en de Vleesstraat
en de Lomstraat. [9-10]
Waar Vleesstraat-Lomstraat en Gast-
huisstraat-Steenstraat elkaar kruisten
was een klein pleintje, ’t Cruys ge-
naamd. Hier ontstond een nieuwe
markt. Een vlakbij gelegen groot huis
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[9] Het ontstaan van middeleeuws Venlo:de
stratenstructuur.

begrenzing oude middeleeuwse kern  Vennelo

landwegen voor 1200

straten dertiende eeuw

straten veertiende eeuw

straten veertiende-vijftiende eeuw

[10] Het ontstaan van middeleeuws Venlo:
fasering van de ontwikkeling.

bebouwing Vennelo voor 1000

handelsnederzetting vanaf 1200

uitbreiding handelsnederzetting vanaf 1300

uitbreiding nederzetting bij de kerk vanaf 1300

uitbreiding kloosters en ambachtslieden 
vanaf 1300
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hypothetische perceelsbegrenzingen
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ligt een noord-zuid verlopende grens
tussen de verkaveling aan de Maas-
schrikselzijde en die aan de Lomstraat-
zijde. Het dieper doorlopen van de
percelen aan de Maasschrikselzijde
hangt waarschijnlijk samen met een
hogere ouderdom van het Maas-
schriksel als bebouwde straat. [33]

De naam‘Schriksel’ Uyttenbroeck ver-
klaarde het achtervoegsel ‘-schriksel’
in 1908 op basis van het toen gangbare
naslagwerk als volgt:‘schrikkelen’ is
‘voorbijgaan’, waarbij de gedachte was
dat het Helschriksel ‘voorbij gaat aan’
de laagte tussen de Kwietheuvel en de
Lichtenberg  en het Maasschriksel
‘voorbij gaat aan’ de Maas. Deze inter-

(het ‘Steenen Huys’) aan de Lomstraat
werd in 1374 door de stad aangekocht
en in gebruik genomen als raadhuis en
vleeshal. Door sloop van huizen aan de
Lomstraat en Steenstraat ontstond ver-
volgens in de vijftiende en zestiende
eeuw het grote marktplein zoals we
datnukennen. Gelijk met deze ontwik-
keling verplaatste de marktfunctie van
de Oude Markt zich naar deze nieuwe
Markt voor het stadhuis. Vermoedelijk
werden de noord-, oost- en westzijde
vandeOudeMarktvervolgensbebouwd,
zodat van het vroegere grote plein in
de late Middeleeuwen niet meer dan
een klein driehoekig pleintje resteerde.
Wellicht ontstond tijdens dit proces de
Maasstraat, die na de Tweede Wereld-
oorlog eveneens weggesaneerd werd.
Daarmee ontstond het rechthoekige
plein zoals we dat nu kennen. De
plannen hiertoe waren al bedacht door
Jules Kayer; de oorlogsverwoestingen
maakten uitvoering van de plannen
gemakkelijker.

Historische structuur van het bouw-
blok Maasschriksel/Helschriksel/
Lomstraat/Peperstraat Oorspronke-
lijk werd het Helpoortkwartier geken-
merkt door twee Maasduinen, de
‘Lichtenberg’ en de ‘Kwietheuvel’.
Langs de noordhelling stroomde de
Rijnbeek in de Maas. Het terrein ter
weerszijden van de beekmonding was
laaggelegen en waarschijnlijk drassig.
Het Maasschriksel heeft om die reden
ook vóór de ommuring van de stad
waarschijnlijk nooit als weg doorge-
lopen naar het noorden, maar via het
Helschriksel naar de Hogeweg.
Vanuit de vier straten, Lomstraat,
Peperstraat, Maasschriksel en Hel-
schriksel dringen betrekkelijk smalle
percelen het bouwblok in, maar de
kern van het bouwblok lijkt uit een
afwijkende blokverkaveling te bestaan.
Mogelijk sloten de twee tegenover el-
kaar gelegen stegen in het Helschriksel
en de Peperstraat oorspronkelijk aan op
deze blokverkavelde kern en vormde
dit een relict van een nog lang bestaand
agrarisch gebruik van het binnen-
gebied. Net ten oosten van deze stegen

pretatie mag als te geforceerd van de
hand worden gewezen. Eerder kan
worden gedacht aan een verwijzing
naar de in het aangrenzende Duitse
Nederrijngebied voorkomende varian-
ten als ‘Schrick’ of  ‘Schreck’. Deze aan-
duidingen verwijzen naar een lang-
werpige hoogteverspringing in het
landschap. Het Maasschriksel en het
Helschriksel vormden respectievelijk
de westrand en de noordrand van het
Maasduin waarlangs de Maas en de
Rijnbeek en Helbeek stroomden. Bij de
noordzijde van het Maaschriksel was
wellicht vanouds een oversteekplaats
over de Maas. Mogelijk heeft het Hel-
schriksel oorspronkelijk doorgelopen
tot aan deze oversteek. [11]
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[12] Het Maas-
schriksel, opname in
zuidelijke richting;
geheel links de gevel van
de Sint-Jacobskapel
(opname 6 november
1930).

[11] Het Schriksel als
landschappelijk element
in de pre-stedelijke
situatie.

[13] Het Helschriksel
met zicht op de toren
van de Sint-Martinus-
kerk; rechts de Sint-
Jacobskapel (opname
11 mei 1937).



het Maasschriksel hoofdzakelijk een
woonfunctie hadden. Eveneens was er
in de laatste eeuw voor de sloop
weinig sprake van modernisering van
de gevels. Beide genoemde aspecten
hangen samen met de economische
neergang van Venlo vanaf de zeven-
tiende eeuw, waarbij de Lomstraat en
de Vleesstraat zich net konden hand-
haven en bij de nieuwe bloei van eind
negentiende eeuw konden aansluiten.
Zonder sanering zou de bebouwing
van het Maasschriksel wellicht pas
tegen het einde van de twintigste eeuw
weer economische betekenis hebben
gekregen.

De straat Maasschriksel [12] In zijn
verkavelingspatroon is het Maasschrik-
sel een echte middeleeuwse stadsstraat
geweest. De straat was waarschijnlijk
in de dertiende eeuw al bebouwd met
vakwerkhuizen, waar handelaars en
waarschijnlijk ook vissers woonden.
In Venlo is vanaf de vijftiende eeuw
sprake van verstening van de huizen.
Aan de hand van historische foto’s van
vóór de sanering kon worden vastge-
steld dat in het begin van de twintigste
eeuw het merendeel van de huizen in
dit gebied nog van middeleeuwse
oorsprong was. Qua volume zijn deze
huizen zonder meer vergelijkbaar met
de huizen van de huidige Lomstraat.
Het meest opvallende verschil is dat de
huizen in de Lomstraat tot de dag van
vandaag winkelpanden zijn, terwijl
vlak voor de sanering de panden aan

[15] Achterzijde van het monumentale middel-
eeuwse pand aan het Helschriksel.Het smalle huis
rechts daarvan,met het ene raam in het midden
van de gevel, is het vijftiende-eeuwse pand dat eind
2004 is afgebroken.

[16] Opname van het Helschriksel vanaf de toren
van de Sint-Marinuskerk, ca.1960.Rechts in de
huizenrij staat nog prominent het grote middel-
eeuwse pand. In het midden het gemeentelijke
kantoor uit de jaren ’30.Aan het Maasschriksel is
door de sloop van de oude bebouwing ruimte ge-
maakt voor de aanleg van de nieuwe Kwietheuvel
en de bouw van gemeentelijke kantoren.

8

Venlose Katernen 3Gemeentearchief Venlo juni 2005

[14] Een lege plek aan het Helschriksel:hier
stond tot eind 2004 het laatste bewaard gebleven
middeleeuwse huis in dit deel van de stad (opname
2005).



De straat Helschriksel [13] Het Hel-
schriksel lijkt vanouds meer een ver-
binding tussen twee stadsstraten te zijn
geweest dan een zelfstandige, belang-
rijke straat. De verkaveling aan de
zuidzijde lijkt op die van een middel-
eeuwse handwerkersstraat, met smalle,
ondiepe percelen. Hiervoor werd reeds
vermeld dat het laatste middeleeuwse
handwerkerspand recentelijk, eind
2004, geruisloos van de aardbodem
verdween. Het was een smal huis van
vijftiende-eeuwse oorsprong, oor-
spronkelijk met een nokrichting haaks
op de straat, maar omstreeks 1700

[17] Gezicht op Venlo door Pier Maria Bali,
1669.Gemarkeerd is het grote pand aan het
Helschriksel.

[18] Bouwval van het Sint-Jacobsgasthuis op de
hoek Helschriksel/Maasschriksel. In feite is dit
het onderste gedeelte van de vroegere toren.
De restanten werden na restauratie in de jaren ’30

opgenomen in het gemeentelijke kantoor.

[19] Maasschriksel 24:het hoge pand met de
lagere aanbouw en het poortje naar de Liebergens-
plaats (opname 1950).

verhoogd met een verdieping en een
nieuwe kap met de nok evenwijdig aan
de straat, evenals de aangrenzende
huizen. [14]
In het begin van de zestiende eeuw
was er kennelijk in het westelijke deel
van de zuidzijde van het Helschriksel
ruimte over om het Jacobsgasthuis te
bouwen;daar tegenover was begin acht-
tiende eeuw nog voldoende plaats
voor een kruithuis (ter plaatse van de
huidige Bergstraat). Alleen in het
midden van de noordzijde van het
Helschriksel stond aanzienlijke bebou-
wing op een groot perceel, bestaande
uit twee diepe grote huizen met een
dwarsbouw ertussen. Het rechterdeel
van de diepe huizen heeft nog tot 1970
gestaan. [15-16] Het was een zeer groot
middeleeuws huis met een plattegrond
van 18 x 10 meter, drie lagen hoog,
onderkelderd en met een hoog tent-
dak. In zijn laatste fase was het een
overbevolkt en op zeker moment on-
bewoonbaar verklaard huis. Uit uit-
wendige kenmerken als gevelindeling
en plaatsing van de schoorstenen valt
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[20] Blik vanaf het Maasschriksel in de
Liebergensplaats (1937),met fraaie zichtlijn naar
de toren van de Sint-Martinuskerk.



[25] Achtergevel van Maasschriksel 24, tijdens de
sloop (opname 6 februari 1951).

[21] Maasschriksel 24: deels opengewerkte
reconstructie van de 15e-eeuwse situatie.

[22-23] Doorsnede en reconstructie van de
voorgevel van het middeleeuwse dubbelhuis
Maasschriksel 24.

[24] Kadastrale situatie 1842 van het bouwblok
tussen Lomstraat,Peperstraat,Hel- en Maas-
schriksel,met gereconstrueerd de bebouwing
omstreeks 1930.
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[26-27] Zij- en voorgevel van Maasschriksel 24,
tijdens de sloop (opname 6 februari 1951),
montage van twee afzonderlijke foto’s

op te maken dat de indeling van dit
grote huis past binnen het huistype
‘Venloos dubbelhuis’.Het had een deel-
muur die het gebouw van voor tot
achter in twee gelijke helften verdeelde
van kelder tot nok en daarnaast werd
het – op ongeveer tweederde van de
diepte – door een dwarsmuur verdeeld
in een voor- en achterhuis. In deze
dwarsmuur zaten de belangrijkste
stookplaatsen. De schuine dakvlakken
aan de voor- en achterzijde zijn een
latere wijziging.Oorspronkelijk had het
huis topgevels aan de voor- en achter-
zijde zoals we dat kennen van een
ander dubbelhuis, Huis Schreurs in de
Grote Kerkstraat. Een door de Italiaan
Pier Maria Baldi in 1669 getekend ge-
zicht op Venlo toont dit huis met twee
trapgevels. [17] Het rijst opvallend op
tussen de overige bebouwing. Eind
achttiende eeuw was het huis, als
woning van P. Bernière, nog zeer repre-
sentatief en beschikte toen onder meer

over een grote danszaal. Vermeldens-
waard is nog dat in dit huis tot juli 1942
de joodse koopman Sigmund Rotten-
berg woonde, die ondanks een poging
naar Zwitserland te vluchten de oorlog
niet overleefde (zie het ‘Oorlogsdoden-
boek’ op de internetsite http://historie.
venlo.nl van het Gemeentearchief).

Huistypen van het Maasschriksel Op
de tekening van Baldi heeft het Jacobs-
gasthuis nog een toren, waarvan de
basis op de hoek van het Maasschriksel
het enige nu nog bewaarde restant van
het gasthuis is. [18] Ook de bebouwing
van het Maasschriksel is op de teke-
ning van Baldi nog zichtbaar voorzien
van middeleeuwse topgevels. Op het
moment van de sanering in de twin-
tigste eeuw hadden nog slechts drie
van de grootste middeleeuwse huizen
een oorspronkelijke complete achter-
gevel, twee aan de westzijde, één aan
de oostzijde van de straat.
Het halverwege de oostzijde gelegen
grote pand Maasschriksel 24 verdient
hier ruime aandacht. Het huis had niet
alleen nog een originele middeleeuw-
se trapgevel als achtergevel, het was in
meerdere opzichten zeer bijzonder.

Was het gespaard gebleven,dan was het
nu een van de belangrijkste monu-
menten van Venlo. Het behoorde tot
het type vrij smalle, diepe en hoge
huizen, die als koopmanshuizen in de
meest aanzienlijke straten voor-
kwamen. De afmetingen waren circa 
6 x bijna 20 meter. [19] Naast het huis
was een inrijpoort, een verschijnsel dat
ook bij de grote middeleeuwse huizen
aan de Lomstraat en Vleesstraat voor-
kwam en nu nog te zien is bij de Grote
Kerkstraat 19-21 (Huis Schreurs). De
poort van Maasschriksel 24 gaf toe-
gang tot de zogeheten ‘Liebergens-
plaats’ en bood verschillende vooroor-
logse schilders en fotografen één van
de meest romantische stadsbeelden.
[20] Oorspronkelijk behoorde deze
Liebergensplaats samen met het dwars-
huis waar de poort in zat tot het parti-
culiere erf van het grote huis nummer
24. De smalle gevel aan de straat was –
boven een hoge kelder – drie bouw-
lagen hoog. [21-23] De tweede ver-
dieping was tot aan de sloop als opslag-
ruimte in gebruik,gezien de aanwezig-
heid van een laadluik in de voorgevel.
Opslag zal ook in de Middeleeuwen de
functie van deze bouwlaag geweest
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eerste verdiepingsniveau zijn luik-
openingen, die de oorspronkelijke op-
slagfunctie aantonen. Een bijzonder-
heid zijn de hoge steunberen van het
achterhuis, die op de hoeken, halver-
wege de achtergevel en in de noorde-
lijke zijgevel zichtbaar zijn, maar ook
in afgehakte vorm in de zuidelijke
zijgevel zijn te herkennen. De verster-
king met steunberen correspondeert in
de zijgevels met de oplegging van de
moerbalken. Deze versteviging komt
zelden voor bij middeleeuwse huizen;
zij heeft waarschijnlijk te maken met
een uitzonderlijk zware (opslag-)
belasting van de vloeren, zodat deze
extra moesten worden ondersteund.
De zijgevels van het huis werden aan
de bovenzijde beëindigd met een bak-
stenen tandlijst. Daarop rustte de
muurplaat van het overstekende dak.
Van maaiveld tot de nok was het huis
naar schatting zo’n veertien meter
hoog. Intern was het huis zeven balk-
vakken diep. De laatste drie balkvakken
waren door een dwarsmuur geschei-
den van het voorhuis. In deze muur

zijn, evenals van de eerste verdieping.
De hoge kap was aan de voorzijde af-
geschuind, een eind achttiende- of
vroeg negentiende-eeuwse aanpassing.
Dit gebeurde in die periode in de ge-
hele stad, zodat het dakenlandschap
ingrijpend veranderde. [24] Daarvóór
was de voorgevel een hoge topgevel
met zoldervensters en een vliering-
venster, te vergelijken met het bekende
Romerhuis aan de Kwartelenmarkt.
Op de laatste foto die voor de sloop is
genomen zijn op de tweede verdie-
ping ter weerszijden van het laadluik
dichtgemetselde vensters zichtbaar,
waarschijnlijk uit de bouwtijd. [19]
Op de begane grond en de eerste ver-
dieping zijn in de negentiende eeuw
nieuwe vensters gemaakt. De ingang
van dit vrij smalle huis zal in de noord-
gevel gezeten hebben, bereikbaar van-
uit de poort.
Foto’s van de achtergevel, vóór en tij-
dens de sloop, laten een middeleeuwse
trapgevel zien, waarbij de geveltrappen
met bakstenen ezelsruggen zijn afge-
dekt. [26-27] In de geveltop en op het
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[28] In het midden van de westelijke zijde van het
Maasschriksel tegenover de Liebergensplaats stond
dit imposante middeleeuwse dubbelhuis (hoog
pand met schoorsteen (opname 1950).

[29] Reconstructie van de middeleeuwse achter-
gevel van Maasschriksel 24.Aan de overkant van
het Maasschriksel is het grote dubbelhuis te zien.
Het zijhuis met de Liebergenspoort is hier weg-
gelaten.



[30] Opname van de Lomstraat in noordelijke
richting (2005).

[31] Monumentale panden aan de achterzijde van
het stadhuis;de huizen werden in 1950 gesloopt
voor de aanleg van de Sint-Jorisstraat.
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[32] Beeld van de Havenkade en omgeving.Fraai
is het contrast tussen de restanten van de oor-
spronkelijke bebouwing van de Oude Markt,die
nog deels overeind staat; rechts daarvan staan al
nieuwe panden in de zuidelijke gevelwand van de
nieuw vormgegeven Oude Markt.Linksonder het
Maasschriksel.De Sint-Jorisstraat die de Parade
met de Peperstraat zou gaan verbinden moet nog
worden aangelegd.

[33] Uitsnede uit de plattegrond van Venlo van
1842,waarop zowel zichtbaar zijn het Helpoort-
kwartier in de binnenstad als de vestingwerken
waarop later het Plan Van Gendt zou worden
gerealiseerd,het Vestingkwartier.
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diverse dubbelhuizen. Het meest im-
posante pand van dit type stond recht
tegenover de Liebergenspoort. [28-29]
Het was een huis van circa 8 x 16
meter, drie lagen hoog, onderkelderd
en gedekt met een hoog schilddak dat
bekroond was met twee forse schoor-
stenen. De voorgevel was circa tien
meter hoog. Tot aan de daknok kwam
daar nog zo’n 5,5 meter bij. De inde-
ling van de voorgevel en de plaatsing
van de ankers duiden op de aanwezig-
heid van een langsmuur in het midden
van het huis. Daardoor kon het huis
later ook gemakkelijk als eigendom
gesplitst worden. Hiervoor moest wel
een tweede toegang rechts van het
pand aangebouwd worden. Ook de
keldervensters duiden op een twee-
deling: een kelder met twee gewelven
naast elkaar. Ten zuiden van dit huis

zaten stookplaatsen. De begane grond
en de eerste verdieping van het achter-
huis vormden oorspronkelijk het
eigenlijke woongedeelte. De tweede
verdieping van het achterhuis had
kleine vensters in de noordelijke zij-
gevel, overeenstemmend met de
opslagfunctie. De kap werd gedragen
door een reeks eiken krommerspanten.
Het rooster van de dakvlakken werd
gevormd door sporenparen, gekop-
peld met haanhouten. De voorgevel
was in een doorgaand verband gemet-
seld met de voorgevel van het poort-
gebouw, zodat deze dwarsbouw tot de
oorspronkelijke opzet gerekend moet
worden. Er is derhalve sprake van een
L-vormig middeleeuws huis.
Er stonden meerdere diepe huizen aan
het Maasschriksel, verschillende daar-
van drie vensters breed. Ook waren er

[34] Plan Van Gendt voor de eerste uitbreiding
van Venlo (1872).
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[35] De gasfabriek,op de plaats van het huidige
Mgr.Nolensplein.De opname is gemaakt vanaf de
Puteanusstraat, richting stadscentrum.Links op
de achtergrond de oude electriciteitscentrale;op die
plaats staat nu het gebouw ‘De Commissaris’.

[36] Gezicht op de Weerd (rechts),daarachter De
Luif en links de achterzijde van de huizen aan het
Maasschriksel (voor 1880).

stonden nog twee dubbelhuizen in de
westelijke straatwand, onderling ge-
scheiden door enkele smalle huizen.
Beide dubbelhuizen hadden tot aan de
sloop nog hun oorspronkelijke, mid-
deleeuwse achtergevels. Een zeer breed
dubbelhuis (vijf vensters), ook met
een hoog schilddak, stond iets zuide-
lijker van Maasschriksel nr. 24 in de
oostelijke straatwand, naast de steeg
die vanaf 1865 toegang gaf tot de toen
achter nr. 24 en nr. 26 gebouwde syna-
goge.

De huizen van de Lomstraat De Lom-
straat vormt met de Vleesstraat tot op
de dag van vandaag de ruggegraat van
de binnenstad. Beide straten hebben
een bochtig verloop, evenals de Hoge-
weg vroeger, die buiten de Helpoort
de voortzetting van de Lomstraat was.
Deze bochten zijn nu als het ware de
fossiele sporen van het reliëf van het
natuurlijke landschap. De Lomstraat
doorsneed het gebied tussen de oudste
nederzetting bij de Sint-Martinuskerk
en de nederzetting van handelaars en
vissers langs de Maas. Geleidelijk aan
raakte ook de Lomstraat bebouwd met
vakwerkhuizen en in de veertiende
eeuw was het een representatieve straat
geworden. In de loop van de vijftiende
en vroege zestiende eeuw werd het ene
na het andere huis in steen herbouwd.
[30] In die laatste periode werd echter
de westelijke straatwand ten zuiden
van de Peperstraat ingekort, ten
behoeve van het nieuwe marktplein.
Bij de bombardementen van 1944 was
er schade in de Lomstraat, maar lang
niet zo erg als in het zuidelijke deel van
de binnenstad. Ingrijpender was de
sloop na de oorlog van een aantal hui-
zen tegenover de Peperstraat, waarmee
een belangrijke verkeersdoorbraak kon
worden gerealiseerd: de Sint-Joris-
straat. [31-32]
Bij een recent uitgevoerde inventari-
satie bleek dat in de Lomstraat achter
gepleisterde of herbouwde voorgevels
niet minder dan zestien panden nog
geheel middeleeuws van opzet zijn.
Voor een belangrijk deel zijn dit vroe-
gere koopmanshuizen, met Lomstraat
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[37] Het Badhuis aan het Mgr.Nolensplein 
(ca.1920).

[38] Het Kantongerecht,hoek Mgr.
Nolensplein/Parkstraat (opname ca.1950).

11 als grootste. Nu nog is aan de poort
rechts in de laat-negentiende-eeuwse
gevel van dit huis de middeleeuwse
poortweg te herkennen, die vanouds
bij het huis hoorde. Recent was daarin
de oude bestrating nog zichtbaar.
Sommige huizen zijn nog te herken-
nen als (soms later gesplitste) dubbel-
huizen. Een goed voorbeeld is Lom-
straat 4-6 met zijn enorme middel-
eeuwse kap.

Het vestingkwartier [33] Het Vesting-
kwartier was tot de tweede helft van de
negentiende eeuw onderdeel van de
vestinggordel rondom de stad. In de
late Middeleeuwen werd Venlo om-
geven door een stadsmuur, waarin vier
grote poorten, diverse kleine poortjes
en 25 torens waren geplaatst. Ook
werd een dubbele gracht rondom de
gehele stad aangelegd. De beken die
vanuit de zgn. Bantuin naar de Maas
stroomden, zorgden voor de aanvoer
van voldoende water. Het aanvanke-
lijke vestingsysteem werd in verschil-
lende fasen vanaf de zestiende eeuw
uitgebreid. In de achttiende eeuw
werd het oude systeem vervangen
door een compleet nieuwe vesting-
gordel, die tot aan de opheffing van de
vesting in 1867 functioneerde.
De vestingwerken gaven de stad, die
langzaam uit haar voegen begon te
groeien, geen gelegenheid om uit te
breiden. Dit leidde tot overbevolking
en wantoestanden op het gebied van
huisvesting en hygiëne.Toen de vesting
werd opgeheven hoopten de Venlo-
naren met hun stadsbestuur dat de
muren, grachten en andere verdedi-
gingswerken spoedig zouden worden
opgeruimd, waarna de stad haar
vleugels zou kunnen uitslaan. Van
staatswege werd echter besloten de
slechting van de vestingwerken en de
uitbouw van de voormalige vesting-
steden onder regie van het Rijk te
houden. De Arnhemse stadsarchitect
Frederik Willem van Gendt werd door
de Staat (de Dienst der Domeinen van
het Ministerie van Financiën) aange-
steld om dit proces te gaan leiden. Dat
gold niet alleen voor Venlo, maar voor
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[39] De Gereformeerde Kerk,hoek Mgr.
Nolensplein/Valuasstraat (opname ca.1950).

een aantal andere steden, zoals Breda,
Groningen en Nijmegen.

Van Gendt Frederik Willem van Gendt
(1831-1900) volgde een opleiding in
de landmeetkunde en vervulde daarna
verschillende functies in de bouw-
wereld. Rond 1856 werd hij assistent-
architect van de gemeente Den Haag,
waarna in 1862 zijn benoeming in
Arnhem volgde. In deze functie was hij
nauw betrokken bij het ontwikkelen
van de gebieden die vrijkwamen na de
slechting van de vestingwerken van
Arnhem. De ervaring die hij hierbij
opdeed, leidde ertoe dat hij in 1866
door het Ministerie van Financiën
werd aangesteld als ‘Ingenieur voor de
Ontmanteling der Vestingwerken’.
Hij was in deze functie verantwoorde-
lijk voor het (laten) opmeten van de
vestinggebieden, het ontwerpen van
nieuwe stadsuitbreidingen en het be-
geleiden van de gebiedsontwikke-
lingen. Hij was tevens degene die de
onderhandelingen voerde met de ge-
meenten over de aankoop van de al
dan niet ontwikkelde gebieden. Het
Rijk ontwikkelde namelijk niet voor
alle steden de vestinggronden, zoals in
Venlo gebeurde. Het kwam ook voor
dat gemeenten de gronden kochten en
zelf de verdedigingswerken slechtten,
ontwikkelden en verkochten of dat het
Rijk slechts de slechting voor zijn reke-
ning nam en de gronden daarna aan de
gemeente verkocht. De kosten van
slechten en ontwikkelen bleken in gun-
stige verhouding te staan tot wat er
later bij verkoop voor teruggekregen
werd.Ten behoeve van de planvorming
was het dus belangrijk dat er een
goede schatting kwam van de waarde
van de gronden en ook hiervoor was
Van Gendt verantwoordelijk.

Plan Van Gendt, noordzijde Venlo
[34] In 1867 begon Van Gendt aan de
eerste planvorming voor de stadsuitleg
van Venlo. De voortgang hiervan werd
bemoeilijkt door stroeve onderhande-
lingen tussen het Rijk en de gemeente
en doordat bepaalde terreinen aan de
stadsrand niet in het plan konden
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zes bouwblokken van licht afwijkende
afmetingen  gevormd. Bij de aanslui-
ting met de middeleeuwse binnenstad
kwam ten noorden van het Helschrik-
sel één langwerpig bouwblok, onder-
broken door de Bergstraat. Het gebied
ten westen van het Maasschriksel was
in bezit van de gemeente en werd niet
in Van Gendts stadsplan opgenomen
Daar werd op de strook van de ge-
sloopte stadsmuur een huizenrij aan
de Maaskade gebouwd. [4, 36]
Na de goedkeuring van het plan
werden de wegen door het Rijk aan-
gelegd en de bouwblokken in percelen
opgedeeld. De percelen werden door
het Rijk verkocht aan particulieren
voor de bouw van woningen en
andere gebouwen. De laatste veiling
vond in het jaar 1900 plaats, tevens het
sterfjaar van Van Gendt. In 1880 waren
al veel percelen van de noordelijke uit-
leg in particuliere handen overgegaan,
bespoedigd door een bevolkingsgroei
in de stad Venlo in de jaren ’80 en ‘90
van de negentiende eeuw. De noorde-
lijke uitbreiding ontwikkelde zich tot
een relatief ruim opgezette, wel-
varende woonbuurt. Aan de meest
prestigieuze straten (de Goltzius- en
de Puteanusstraat) werden fraaie
woningen en enkele openbare ge-
bouwen gerealiseerd, zoals de Lagere
School (Mostartschool, later
Goltziusmuseum) en de Rijks hbs.
Van de laat-negentiende-eeuwse be-
bouwing is het meeste bewaard geble-
ven aan de Puteanusstraat en de Berg-
straat. In de tweede helft van de twin-
tigste eeuw werd de kleinschalige per-
ceelverdeling van de meest noordelijke
bouwblokken doorbroken door de
bouw van grootschalige apparte-
mentencomplexen, zakenpanden en
kantoren, zoals de Sliënenberg en de
beide grote complexen bij de aan-
sluiting van de Parkstraat op het Mgr.
Nolensplein/Puteanusstraat. Bekende
gebouwen in dit gebied waren het
gemeentelijk badhuis, het kanton-
gerecht en de gereformeerde kerk.
Deze gebouwen werden na de Tweede
Wereldoorlog afgebroken. [37-39]

worden opgenomen. Dat geldt voor de
noord-oosthoek van de binnenstad,
het huidige Rosariumgebied, waar het
Ministerie van Oorlog een militair
terrein gereserveerd hield, en het
gebied ten oosten van de binnenstad,
waar een spoorwegemplacement
gepland was. De onderhandelingen
tussen Rijk en gemeente duurden tot
wanhoop van de Venlonaren nog tot
1872, zodat in dat jaar pas het defini-
tieve plan door Van Gendt kon worden
voorgesteld. De stad Venlo zou naast
een geldbedrag enige gronden van het
Rijk krijgen, terwijl het Rijk de reste-
rende vestinggronden middels open-
bare veilingen zou gaan verkopen.
In 1868 was al begonnen met de slech-
ting van de vestingwerken, zodat er
meer ademruimte voor de stad ge-
creëerd kon worden. Rond 1870 lagen
de stadsranden er dan ook rommelig
bij.‘Het lijkent van buiten gezien wel
een afgebrand dorp!’, schreef hetVen-
loosch Weekblad op18 februari1871.
Van Gendts taak was zoveel mogelijk
percelen voor zoveel mogelijk geld te
verkopen, waardoor er weinig parken
of wandelgelegenheden in het plan
werden opgenomen. Alleen het plein-
tje ten noord-oosten van de Gelderse
Poort werd veranderd in een park, het
Klein Park. Ten westen hiervan, op het
huidige Mgr. Nolensplein, lag al vanaf
1862 de gasfabriek, hetgeen het wan-
delplezier vermoedelijk zeer vermin-
derde. [35]
Voor de noordelijke stadsuitleg ont-
wierp Van Gendt drie parallel lopende
‘singels’, de Binnensingel, Midden-
singel en Buitensingel, nu Bolwater-
straat, Puteanusstraat en Noord-
Buitensingel geheten. Haaks op deze
singels kwamen dwarsstraten, som-
mige als verlengde van bestaande uit-
valswegen vanaf het centrum van de
stad, kenmerkend voor de ontwerp-
strategie van Van Gendt. Binnen het
eenvoudige stratenpatroon werden op
een rechthoekige grondslag bouw-
blokken voor woonbebouwing
gesitueerd. In het gedeelte van de
uitleg dat nu tot ‘q4’ (Vestingkwartier)
behoort, werden tussen de drie singels

Slot Het middeleeuwse Helpoort-
kwartier ontsnapte aan ernstige ver-
woestingen tijdens de Tweede Wereld-
oorlog, maar werd na de oorlog
grondig veranderd. Bij de heront-
wikkeling van het gebied wordt ge-
streefd naar een nieuwe invulling met
respect voor de cultuurhistorische
waarden en de oude stedenbouw-
kundige structuur van het gebied.
Het negentiende-eeuwse Vestingkwar-
tier is als structuur vrij gaaf bewaard
gebleven; het vroegere harmonieuze
beeld van dit deel van de stad is echter
aangetast door schaalvergroting, sloop
van een aantal karakteristieke panden
en bouw van enkele vanwege de bouw-
stijl en de schaal conflicterende nieuw-
bouwobjecten. De oorspronkelijke
structuur van het gebied zal tijdens de
herstructurering worden gerespec-
teerd. Handhaving van waardevolle
panden en een doordachte invulling
van de verschillende bouwblokken en
percelen moet de wijk nieuw elan
geven.Voor de plannen voor een nieuw
hoofdstuk in het leven van het Hel-
poortkwartier en het Vestingkwartier,
verwijzen we naar het Wijkontwikke-
lingsplan q4 zoals dat door awg-
architecten in opdracht van de
gemeente Venlo is opgesteld.
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