
Achter de Graef 

Masterthesis — Architectuurgeschiedenis 

 

Studentnummer — 0458155 1

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Achter de Graef 
 

Masterthesis  
 

Architectuurgeschiedenis & Monumentenzorg 
 

Student:  Silvia Pellemans 

Studentnummer: 0458155 

Scriptiebegeleider: prof. dr. W.F. Denslagen 

Datum:  14 juli 2008  

 



  

 

 

Silvia Pellemans 2

 

 

 

 

 

Colofon, disclaimer en lay-outwijzer 

 

Colofon:  

Opdrachtgever: de heer Peter Joosten 

Repro’s: Res nova VOF, gemeente Maasbracht en  

Silvia Pellemans BA  
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Disclaimer:  

Het onderzoek heeft een onafhankelijk en pragmatisch karakter 

en is niet bedoeld voor wetenschappelijke doeleinden, maar 

voor besluitvormingsprocessen in het kader van beheer, behoud 

en ontwikkeling. Ieder onderzoek steunt wel op 

wetenschappelijke analyse en synthese en leidt vaak tot 

verrassende vondsten, die in de rubriek res novae (nieuwe 

zaken) worden gepresenteerd. De conclusies en aanbevelingen 

dragen het karakter van een advies.  

Lay-outwijzer:  

Dit rapport is dubbelzijdig opgemaakt. Het kan enkelzijdig 

uitgeprint worden, mits de even en oneven pagina’s vis-à-vis 

worden ingebonden. 

 

Afbeelding omslag en blanco pagina:  

Foto van de boerderij op de plattegrond van Wessem ontleend aan 

de Gemeenteatlas van J. Kuyper, 1865-1870. 
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Luchtfoto van Wessem met daarop aangegeven Polstraat 4.  
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1 Inleiding 
 

1.1 Opmaat 

 

Aanleiding tot het onderzoek naar het pand aan de Polstraat 4 te Wessem is het 

voornemen van de eigenaar, de familie Joosten uit Wessem, om de boerderij te 

verbouwen. De verbouwingsplannen hebben onder andere betrekking op het 

aanbrengen van lichtkoepels en dakkapellen in de bestaande kap, het aan-

brengen van nieuwe deur- en raampartijen in de verschillende gevels, het 

realiseren van enkele veranderingen in het interieur. 

 

Voorafgaand aan de werkzaamheden willen zij graag inzicht krijgen in de cultuur- 

en bouwhistorische waarden van het huis. Het onderzoek kan dienen als referentie-

kader en inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen.  

 

1.2 Res novae 

 

In het kort luidt de conclusie dat de boerderij, zeker gelet op haar uiterlijke 

verschijningsvorm een waardig cultuurhistorisch ensemble vormt. 

 

Naar de boerderij aan de Polstraat is nog niet eerder een dergelijk cultuurhistorisch 

onderzoek gedaan. Dat maakt het rapport op zichzelf tot één res nova (nieuwe 

zaak). Toch lichten we hier de belangrijkste nieuwe gegevens – res novae – toe: 

 

•  Door diverse kaartprojecties is de exacte ontwikkeling van de boerderij vanaf 

1842 tot de verschijningsvorm anno nu, inzichtelijk gemaakt. 

•  Belangrijkste ontdekking is dat de het hoofdpand nog alle kenmerken heeft 

van het herenhuis dat hier oorspronkelijk in 1841 werd gebouwd. De 

bouwheer was een koopman die zijn status op deze manier etaleerde. Voor 

de handel profiteerde hij van de ligging bij het veerhuis aan de Maas. 

•  De agrarische geschiedenis van het complex start met bewoning van de 

Polstraat door Gerardus Joosten en Helana Mestrom die voorheen aan de 
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Markt al een ‘goede ingerichte landbouwerswoning met stalling, schuur en 

tuin’ hadden.1 

•  Anders dan de redengevende omschrijving van de RACM stelt, is hier dus 

geen sprake van een [langgevel]boerderij, maar een herenhuis dat door zijn 

flexibele indeling met de ernaast gelegen schuur goed te transformeren viel 

tot boerderij. Deze ontwikkeling deelt het met verschillende andere 

Limburgse herenhuis/hoeven in de negentiende eeuw, hetgeen een 

typologisch novum is. 

•  Het onderzoek heeft aan het licht gebracht hoe het complex gewijzigd is al 

naar gelang het boerenbedrijf en de wensen van de bewoners zich 

ontwikkelden. In latere uitbreidingen zien we hoe met de economie-

gebouwen de gangbare uitbreidingstypologie van de hof wordt gevolgd. 

•  De resultaten van de analyse hebben aangetoond, dat de boerderij van 

grote cultuurhistorische waarde is. Dit blijkt onder andere uit de toegepaste 

materialen en de bouwwijze: 

 � Het dak van het woonhuis en de geïntegreerde schuur of remise was in 

1841 voorzien van leien. 

 � Verschillende karakteristieke onderdelen en details zoals de 

kapconstructie van de schuur, de troggewelfjes in het woonhuis en de 

bakstenen detaillering zijn gaaf behouden. 

 

 

1.3 Opbouw van het rapport 

 

In het rapport worden de volgende onderdelen behandeld: 

 

• Het verhaal van de plek (hoofdstuk 2)  

• Behoudenswaardige karakteristiek (hoofdstuk 3)  

• Perspectief (hoofdstuk 4)  

• Bronnenlijst (hoofdstuk 5)  

 

Het verhaal van de plek — Na een korte introductie van Wessem, de boerderij en 

de ligging daarvan, wordt in hoofdstuk 2 ‘Het verhaal van de plek’ in vogelvlucht 

aangestipt. Hierin worden de ontwikkelingen die men uit de visuele inspectie van 

het pand en enkele historische kaarten kan destilleren met behulp van woord en 

beeld inzichtelijk gemaakt.  

 

 

▄▄▄▄▄▄▄ 

 
1  Advertentie in: De nieuwe koerier, 25 juni 1898, p.4. 
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Behoudenswaardige karakteristiek — Hoofdstuk 3 vormt de basis voor de 

beoordeling van de voorgenomen ingrepen in de toekomst. Het geeft de 

elementen en aspecten weer die het behouden en/of versterken waard zijn  

en eventuele thema’s uit het ‘Het verhaal van de plek’ die men kan benutten  

om nieuwe plannen op te enten. 

 

Perspectief — In hoofdstuk 4 worden de bevindingen uit de voorgaande hoofd-

stukken vertaald in een waardenmatrix en een overzicht van aanbevelingen voor 

de voorgenomen restauratie en renovatie van het pand. 

 

Bronnenlijst — Het rapport eindigt met een overzicht van de gebruikte literatuur, 

archiefstukken, beeldmateriaal en websites. 

 

 

1.4 Productie en regie 

 

Dit rapport is van de hand van Silvia Pellemans onder begeleiding en medewerking 

van dr Bernadette van Hellenberg Hubar en drs San van Esser. Bij de verwerking van 

de resultaten van het onderzoek op locatie is dankbaar gebruik gemaakt van de 

bouwhistorische notities van het gebrekenplan van ir Karl Pesch Konopka en drs San 

van Esser. Het rapport is collegiaal getoetst door drs Margreeth Bangert. De eind-

productie was in handen van Marij Coenen.  
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2 Het verhaal van de plek 
 

2.1 Inleiding 

 

Om een helder overzicht te krijgen van het verhaal van de plek zal in de hierna 

volgende paragrafen de ontstaansgeschiedenis van het complex stap voor stap in 

beeld worden gebracht. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van historisch 

kaartmateriaal, de kadastrale minuutkaart met de ‘oorspronkelijke aanwijzende 

tafel’, de kadastrale hulpkaarten, historische foto’s en voorhanden zijnde literatuur. 

Dankzij het bouwhistorisch onderzoek konden veel vragen worden beantwoord. 

 

Ligging van het complex — De boerderij van de familie Joosten is gelegen aan de 

Polstraat 4 te Wessem in de gemeente Maasgouw. De Polstraat loopt parallel aan 

de rivier de Maas richting het gehucht Pol. Het perceel wordt begrenst door Achter 

de Graef en de Hobusstraat. Het woonhuis is gelegen aan de achterzijde van het 

perceel en is te bereiken via een toegangspoort en een pad van maaskeien, dat 

langs de haakse zijvleugel loopt. De boerderij ligt net buiten het middeleeuwse deel 

van het dorp, achter de voormalige vestingwal waar nu de Wallenstraat ligt. Dit 

verklaart ook de straatnaam Achter de Graef, dat in het Limburgs zoveel betekent 

als achter de wal.  

 

 

 

Afb. 1 Huidige kaart van Wessem, de ster geeft de 

locatie aan van Polstraat 4. 

 

 

Huidig uiterlijk van het pand — De beide woonhuizen (Polstraat 3 en 4 ) en de haaks 

ertegen gebouwde zijvleugel vormen te samen een rijksmonument met in de voor-

gevel het ankerjaartal 1841. In deze CBA zal alleen het woonhuis Polstraat 4 met 

schuur en zijvleugel worden behandeld. 
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De huidige boerderij bestaat uit twee woonhuizen met een voormalige koestal, een 

schuur met aanbouw, diverse stallen en bergruimte in de zijvleugel. In de zijvleugel 

zijn de oude varkensstallen nu in gebruik als berging en klusruimte. Het woonhuis 

met de stal en de schuur, evenals de zijvleugel is gebouwd rond een ommuurde 

binnenplaats. Deze binnenplaats is toegankelijk via een poort in de muur aan de 

Polstraat. 

 

 

 

Afb. 2 Voorgevel van de boerderij 

aan de Polstraat.  

 

 

Het gehele complex is opgetrokken uit baksteen en kalkmortel. Het woonhuis en de 

schuur bevinden zich aan de achterzijde van het perceel en beschikken hierdoor 

over een fors woonerf. Het gebouw ligt parallel aan de Polstraat, bestaat uit twee 

bouwlagen en wordt gedekt door een zadeldak . Het dak van het woonhuis is 

bekleed met platte ovh pannen. De topgevel van het woonhuis (rechts gezien 

vanaf de voorzijde) is bezet met lood en leistenen.  

 

 

 Afb. 3 Voorgevel van de stallen.  
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De stallen zijn loodrecht op de schuur gebouwd waardoor een L-vorm is ontstaan. 

Het stalgebouw heeft eveneens een met pannen bedekt zadeldak. De nok hiervan 

loopt evenwijdig aan Achter de Graef. Beide daken zijn met elkaar verbonden. De 

aanbouw aan de zijkant van de schuur bestaat uit bakstenen pijlers met een 

houten kapconstructie en een zadeldak gedekt met oud Hollandse pannen. 

 

 

 

     Afb. 4 Schematische weergave van de huidige situatie 

 

 Woonhuis Polstraat 3  Aanbouw 

 Woonhuis Polstraat 4  Berging 

 Werkplaats / berging  Stallen, huidige werkplaats 

 Schuur  Tuinmuur 
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2.2 Wessem2 

 

Inleiding — Het is van belang om, na bovenstaande schets van de actuele situatie, 

de geschiedenis van de omgeving van de boerderij weer te geven. Het gaat hierbij 

niet alleen om visuele inspectie. Ook de kennis van de omgeving, historisch kaart-

materiaal en de herinneringen van de huidige bewoners zijn relevant bij het analy-

seren van de boerderij en haar bouwhistorie. Hiervoor zal allereerst kort worden 

ingegaan op de geschiedenis van Wessem. 

 

Wessem — Het oorspronkelijk landschap van Wessem is een gevolg van de 

geologische processen uit de afgelopen miljoenen jaren. In de loop der eeuwen 

heeft de Maas haar loop dikwijls verlegd. Tijdens de ijstijd was de oppervlakte van 

Nederland bevroren en vond de afwatering van de rivieren alleen over het 

oppervlak plaats. De grote hoeveelheden smeltwater namen veel grind mee en 

legden dat in het gebied ten noorden van Roosteren weer neer. De loop van de 

rivier verlegde zich meerdere malen, de diverse Maasarmen zijn nu nog in het 

landschap zichtbaar.  

 

Zo werd in de Middeleeuwen het gebied bij Wessem aangeduid als ‘het eiland’, 

een bewijs van meerdere Maasarmen ter plaatse. In de tiende eeuw moet de Maas 

vlakbij Wessem gelopen hebben. Nu zien we de rivier vanuit de richting Maasbracht 

met een boog Wessem slechts aanraken ter hoogte van de oude veerdam. 

 

Tijdens het Holoceen (vanaf ongeveer 10.000 jaar geleden tot nu toe) was er sprake 

van veel begroeiing en ontstond een dicht vegetatiedek. Het huidige landschap is 

daar het resultaat van. De vruchtbare gronden op de terrassen en de aanwezig-

heid van water waren een geschikte locatie voor het stichten van nederzettingen. 

De Maas was bovendien een natuurlijke bescherming tegen vijanden. Op de hoger 

gelegen plaatsen ontstonden de woonkernen.  

 

In het holocene Maasdal liggen maar weinig gebieden hoog genoeg om bewo-

ning en bouwland mogelijk te maken. De vorm van de nederzettingen is bepaald 

door jonge veranderingen in de loop van de Maas. Zowel Wessem als Ool liggen op 

een punt dat is gevormd, doordat het terras waarop ze liggen aan twee zijden door 

de Maas is aangesneden. 

 

 

▄▄▄▄▄▄▄ 

 
2  De teksten van deze paragraaf zijn ontleend aan Renes, J., Landschappen van Maas en Peel, 

Leeuwarden, 1999 en Smeets, T., Tussen Medardus en knapkoek; een wandeling door Wessem, Thorn, 

2003. 
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Wessem is de oudste nederzetting in het holocene Maasdal. Al in 965 wordt het als 

Wishem vermeld in het testament van aartsbisschop Bruno van Keulen, die het dorp 

dan vermaakt aan de abdij van Sint Pantaleon in Keulen. De kern van het dorp ligt 

op een vooruitstekend terras, dat aan drie zijden wordt begrensd door lage gras-

landen. Aan de vierde zijde, de oostzijde van het dorp, werden wallen en grachten, 

ofwel graeven, aangelegd. De grachten bestonden al in 1453 en zijn in 1950 

gedempt. 

 

De kern van Wessem kreeg in de Middeleeuwen al een enigszins stedelijk aanzien 

door de dichte bebouwing aan de Steenweg. Tot 1219 bleef Wessem behoren bij 

het bisdom Keulen. Toen ging het dorp in pacht over naar de heer van Horn. Een 

eeuw later werden de banden met Sint Panataleon echter pas geheel verbroken. 

Wessem werd in 1329 vermeld als oppidum en ook in latere stukken wordt het regel-

matig als stad aangeduid. Toch is het nooit tot een volwaardige stad uitgegroeid.  

 

De laatste graaf van Horne die heer van Wessem was, was Philips de Montmorency 

tot zijn onthoofding in 1568. Na de dood van Philips verviel het gehele bezit van de 

Van Hornes aan Philips II van Spanje, die het goeddeels weer in leen gaf aan de 

prins-bisschop van Luik. Ondanks grote protesten van de Wessemse bevolking bleef 

dit lange tijd zo. Vanaf midden zeventiende eeuw tot aan de Franse Revolutie bleef 

Wessem, samen met Weert en Nederweert bezit van adellijke families, die er 

revenuen uit verkregen. Zo was Prins Philippe Gabriel de Chimay de laatste heer 

van Weert, Nederweert en Wessem tot de Fransen een einde maakten aan de 

feodaliteit. De prins De Chimay bleef echter nog in het bezit van enkele hectaren 

weiland, de Kalverstal geheten. 

 

 

 

Afb. 5 Ferrariskaart van de regio 

van omstreeks 1774. In de 

omgeving van de Polstraat is nog 

geen bebouwing te zien.. 
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Met de verovering van het gebied door de Fransen in 1794 kwamen er grote 

veranderingen. De Fransen reorganiseerden het complete bestuur. Na de slag bij 

Waterloo in 1815 kwam het gebied in handen van het Koninkrijk der Nederlanden 

(Nederland en België). In deze periode werd Pol bij Wessem gevoegd. De 

Limburgers voelden zich echter niet thuis in het Koninkrijk en zij maakten zich in 1830 

door een revolutie hiervan los. Tot 1839 zou Nederlands Limburg bij het koninkrijk 

België behoren. Het duurde vervolgens tot ver in de negentiende eeuw voor de 

Limburgers zich echt ‘Nederlands zouden voelen’. 

 

Ontgrinding — Na de magere jaren in en direct na de Tweede Wereldoorlog komt 

in de jaren vijftig de welvaart voor Wessem en omgeving, als er wordt begonnen 

met het ontgrinden van de Maasplassen. Pas eind jaren zeventig ontstaat er protest 

tegen deze werkzaamheden. Het aanzien van de gehele regio was in die twintig 

jaar totaal veranderd, Heel en Beegden waren bijna schiereilanden geworden. Na 

de beëindiging van de grindwerkzaamheden werd een gedeelte van de natuur 

herschapen. Door al dat water kreeg de regio een toeristische functie. 

 

2.3 Toponomie van Wessem, de Polstraat en Achter de Graef 

 

Toponiem van Wessem — Op het oude wapen van de gemeente Wessem wordt 

de Heilige Medardus, de patroon van de parochie afgebeeld. Links en rechts van 

de heilige staan wissen, witsen of griendhout, duidend op de oude naam van 

Wessem Wishem. Griendhout is rijshout dat wordt geteeld in een in of aan het water 

gelegen strook grond, een griend. Het betreft hier dan wilgen of andere taaie 

rechtscheutige houtsoorten. 

 

Het achtervoegsel –hem in de naam Wishem duidt op heem of heim. Heem in de 

plaatsnaam wijst op een vroeg ontstaan. Het stamt uit de Frankische periode. 

Vanaf de tiende eeuw werden deze namen niet meer gevormd. Het woord heem, 

dat verwant is aan het Engelse home maar ook doet denken aan het Limburgse 

heem of heim, betekend gebied of woonplaats. Wessem is dus een plaats waar 

vroeger veel rijshout werd verbouwd. 

 

Toponiem van de Polstraat — De Polstraat dankt haar naam aan het feit dat de 

weg van Wessem naar Pol leidde. Op de kadastrale minuut wordt hij ook wel ‘De 

Polderweg’ genoemd. 

 

Toponiem van Achter de Graef — Het Limburgse woord graef of graaf betekent 

zoveel als sloot, greppel of gracht. Achter de graaf is dus het gebied dat vanuit het 

dorp gezien achter de gracht lag. Op oude kadastrale minuutkaarten wordt het 

gebied tussen de oude wal en het Hobus ‘Achter de Graef’ genoemd. Tegen-

woordig is het alleen nog een straatnaam die aan de oude gracht, die rond 1950 

gedempt werd, herinnerd. 
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Pictografie van Polstraat 3 en 4 te Wessem 

 

 

 

 

 

   Polstraat 3 en 4 voorzijde 

   woonhuis en stallen 
 

  
 

   Polstraat 3 en 4 achterzijde 

   woonhuis en stallen 
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2.4 Vogelvlucht 

 

Cartografisch onderzoek — Niet alleen door visuele inspectie maar ook door 

cartografisch onderzoek kunnen we veel van het verhaal van de plek achterhalen. 

Een onderzoek met behulp van historisch kaartmateriaal is in het kader van dit 

cultuurhistorische rapport nodig om de bouwgeschiedenis te achterhalen. Hierbij zal 

ook gebruik gemaakt worden van indicatieve kaarten. Dit zijn projecties van de 

historische kadastrale hulpkaarten op de huidige kadastrale ondergrond. Ter illus-

tratie bij de verschillende verbouwingen is, voor zover mogelijk, gebruik gemaakt 

van de originele bouwtekeningen. 

 

 

 

Afb. 6 De kadastrale minuut uit 

1842. 

 

 

Kadastrale minuut 1843 —Tot aan de invoering van het kadastrale systeem waren 

de contouren van bebouwing op kaarten slechts indicatief. Met de komst van de 

kadastrale minuut werden percelen, gebouwen en hun eigenaren vrij nauwgezet 

geregistreerd. De kadastrale minuut van 1843 is voor de provincie Limburg de 

moederkaart. 

 

Hierna werden alle wijzigingen die plaatsvonden aan de volumes, percelen en 

eigenaren bijgehouden op kadastrale hulpkaarten, leggers en via notariële akten. 

Door deze waardevolle archiefstukken te analyseren kan de ontwikkeling van de 

boerderij en haar omgeving gevolgd worden van1843 tot op de dag van vandaag. 

 

Perceel A 811, A 812 en A 813 — Ook voor het complex aan Polstraat 4 te Wessem 

geeft de minuutkaart uit 1843 de eerste interessante informatie. Hieruit blijkt dat er al 
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sprake was van bebouwing op perceel A 812 (blauw) die bestond uit een huis met 

nummer A 813 (rood). Het betreft een groot pand dat het aanzien heeft van een 

herenhuis. Uit verschillende bouwhistorische sporen is namelijk gebleken dat zich hier 

een woning op stand bevond: een huis met stadse allure dankzij de leien dak-

bedekking en de ruime opzet van twee bouwlagen met relatief grote, beluikte 

ramen (zie de reconstructie in paragraaf 3.3). Het was evenwijdig gelegen aan de 

Polstraat.  

 

Aangezien de bebouwing op het perceel al aanwezig was op de minuut van 1843 

kunnen we stellen dat had pand inderdaad gebouwd is in 1841, zoals het jaartal-

anker aan de voorgevel doet vermoeden. 

 

De percelen waren bij de eerste optekening in het kadastrale systeem in het bezit 

van Gerard Vissers, koopman. A 813 (geel) behoorde ook toe aan Gerard Vissers. 

Gezien het feit dat het hier het huis van een koopman betreft is het gedeelte van 

de woning dat nu als schuur dient in die tijd waarschijnlijk als pakhuis en/of remise in 

gebruik geweest. Na zijn overlijden worden de percelen A 811(bouwgrond), A 812 

(tuin), A 813 (huis) en perceel A 366 (groen) overgedragen aan zijn dochter, Maria 

Anna, soms Maria Catherina genoemd, Vissers. 

 

 

 Afb. 7 Kadastrale hulpkaart 1854. 

 

 

Kadastrale hulpkaart 1854 — De hulpkaart van 1854 laat een eerste wijziging zien. 

Het huis wordt namelijk uitgebreid met een aparte vleugel, haaks op de reeds 

bestaande bebouwing. Ook verrijst het eerste stuk van de tuinmuur rond deze tijd. 

De toenmalige bebouwing komt overeen met het woongedeelte en de schuur 

(een L-vorm) van de huidige boerderij. De schuur werd gebruikt als veestal en 

opslagplaats voor hooi. 
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Wanneer in 1878 Gerard Vissers overlijdt worden zijn bezittingen verdeeld onder zijn 

kinderen. Dochter Maria Catharina erft dan de percelen aan de Polstraat.  

Maria Catharina was getrouwd met Pieter Willem Joosten, landman. Samen kregen 

zij acht kinderen die zij allemaal overleefden. Pieter Willem Joosten stierf in 1887. Het 

huis en de omliggende grond werden in 1898 verkocht aan Gerardus Hubertus 

Joosten. Deze Gerardus Hubertus was de zoon van Joannes Joosten, een broer van 

Pieter Willem. Gerard en zijn vrouw Helena Catharina Hubertina Mestrom verhuisden 

toen met hun zes kinderen van de Markt naar een statig huis aan de Polderweg, net 

buiten de wal.3 Vanaf dat moment tot op heden is het huis in bezit gebleven van 

de familie Joosten. De woning en de omliggende grond werden verkocht van 

vader op zoon. 

 

Met de bewoning van de Polstraat door Gerardus Joosten en Helana Mestrom 

werd ook hun agrarisch bedrijf hier gevestigd. De familie Joosten bezat aan de 

Markt voorheen al een ‘goede ingerichte landbouwerswoning met stalling, schuur 

en tuin’.4 

 

 

 
 

Afb. 8 De Kuyperkaart 1865-1870, rode lijn oude 

stadswal, groene lijn Polderweg. 

Afb. 9 Huidige kaart Wessem, rode lijn 

Wallenstraat, groene lijn Polstraat. 

 

 

Kuyperkaart — De Kuyperkaart uit 1865 – 1870 geeft aan dat Wessem destijds 900 

inwoners telde en uit 581 bunders (hectare landbouwgrond) bestond. Deze kaart 

 

▄▄▄▄▄▄▄ 

 
3  Smeets, T., Tussen Medardus en knapkoek; een wandeling door Wessem, Thorn, 2003. p. 96. 
4  Advertentie in: De nieuwe koerier, 25 juni 1898, p.4. 
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laat duidelijk vergelijkbare vormen in het stratenpatroon zien als op de huidige kaart 

van Wessem.  
 

Op de plek van de huidige boerderij van de familie Joosten is op de Kuyperkaart 

ook al bebouwing te zien, zij het dat de bebouwing gespiegeld is weergegeven.  

Op de actuele kaart van Wessem is de huidige ligging van de boerderij is indicatief 

aangegeven door middel van een rood sterretje. Bovendien zijn de huidige 

Polstraat (in groen) en Walstraat (in rood) aangegeven.  

 

De boerderij van de familie Joosten was de eerste bebouwing buiten de stadswal 

van Wessem. Het enige andere gebouw dat in de buurt lag is het oude veerhuis bij 

de veerhaven die lange tijd in de regio de enige verbinding was over de Maas. 

 

 

 Afb. 10 Kadastrale hulpkaart 1922. 

 

 

Kadastrale hulpkaart 1922 — Op de hulpkaart uit 1922 zien we dat er een aanbouw 

verrijst op het perceel A 1387. Verder zien we dat er een muur wordt opgetrokken 

om het voorste gedeelte van de stallen af te scheiden. Waarschijnlijk is in dit jaar 

aan de voorzijde van de stallen een apart woonhuis gerealiseerd, het huidige 

Polstraat 5.  

 

Gerard Joosten overleed in 1906 overleed op 46 jarige leeftijd, zijn vrouw en 

kinderen bleven achter. In 1921 trouwde de tweede zoon Peter Gerardus (Pie) met 

Catharina Josephina (To) Seerden, zij bleven wonen in de boerderij aan de 

Polstraat. Het is goed mogelijk dat het huis aan de stallen voor hen is gebouwd. 
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 Afb. 11 Kadastrale hulpkaart 1923. 

 

 

Kadastrale hulpkaart 1923 — Op de hulpkaart van mei 1923 wordt de aanbouw op 

perceel A 1387 verder naar het noorden uitgebreid. Aan de westzijde, achtergevel, 

van de boerderij op perceel A 1392 verschijnen nu ook twee uitbouwen, ter 

vergroting van de woning. In de grote uitbouw wordt een bijkeuken gesitueerd. 

Waar de kleine aanbouw voor diende is niet bekend, deze bebouwing komt op 

latere kaarten ook nergens meer terug. Voor deze verbouwing wordt een stuk van 

perceel A 1391 aangekocht. 

 

 

 Afb. 12 Kadastrale hulpkaart 1949. 

 

 

Kadastrale hulpkaart 1949 — De hulpkaart uit 1949 toont een explosieve 

ontwikkeling van de omgeving. De gracht is gedempt en op deze plek is een 

nieuwe weg aangelegd, de Nieuwstraat geheten. Langs deze weg verrijzen 

verschillende nieuwe huizen. Het gebied Achter de Graef krijgt een grote  

toename in bebouwing. De percelen van de familie Joosten worden vergroot.  

De extra grond is afkomstig van de aangrenzende percelen. 
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Afb. 13 Situatieschets verbouwing 1957. Afb. 14 Bestaande situatie 1957.  

 

 

Verbouwing van 1957 — In 1957 was de boerderij al overgegaan in de handen van 

Pie’s zoon Gerardus Mathijs Marie (Sjra) Joosten en zijn vrouw Anna Marie Angelina 

Peeters. Zij bewoonden de boerderij sinds 1953 samen met het gezin van zijn broer. 

Het woongedeelte van de boerderij was geschikt gemaakt voor bewoning door de 

voordeur, de gang en alles links daarvan inclusief de bijkeuken tot een woning te 

maken. Deze woning is de huidige Polstraat nummer 3. In het gedeelte rechts van 

de voordeur inclusief een deel van de koestal werd de tweede woning gerea-

liseerd. 

 

 

  
Afb. 15 Bestaande situatie noordzijde. Afb. 16 Bestaande situatie oostzijde. 

 

 

  
Afb. 17 Nieuwe situatie noordzijde. Afb. 18 Nieuwe situatie oostzijde. 
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De verbouwing van 1957 betreft het uitbreiden en verbeteren van een kippenhok 

op perceel A 1567. Het kippenhok is gesitueerd aan de noordzijde (zijgevel) van de 

schuur. Het bestaande kippenhok met lessenaardak werd afgebroken en er werd 

een groot nieuw hok gebouwd. Dit werd opgetrokken uit betonsteen onder een 

zadeldak en gedekt met rode Hollandse pannen. Het oude zowel als het nieuwe en 

verbeterde kippenhok zijn nooit waarneembaar geweest op de kadastrale hulp-

kaarten. 

 

 

  

Afb. 19 Situatieschetsen verbouwing 1959. 

 

 

  
Afb. 20 Bestaande voorgevel stallen. Afb. 21 Bestaande situatie. 

 

 

  
Afb. 22 Nieuwe voorgevel stallen. Afb. 23 Nieuwe situatie.  
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Verbouwingen van 1959 — In februari 1959 werden de stallen in de haakse vleugel 

aangepast. Het betrof hier de ontwikkeling van een nieuwe indeling en het aan-

brengen van stalramen in de gevel aan de binnenplaats. 

 

In juli 1959 werden de gesplitste woningen verder door ontwikkeld door de gehele 

koestal, de voederstal en de werkplaats bij de Polstraat 4 te betrekken. De koestal 

werd in drie aparte stukken verdeeld, zo kwam er een woonkeuken, gang en een 

spoelkeuken in deze ruimte. In de voormalige werkplaats werd een toilet en bad-

kamer gemaakt en de voederstal werd werkplaats annex berging. 

 

 

 

Afb. 24 Oude voorgevel 

woonhuis. 

 

 

 

Afb. 25 Nieuwe voorgevel 

woonhuis. 

 

 

Op de verdieping werd een enkele verandering doorgevoerd. Zo werd er op de 

verdieping van huisnummer 3 een badkamer aangelegd in de gang aan het einde 

van de trap. 

 

Ook de voorgevel werd aangepast bij deze verbouwing. Zo werd het raam in de 

koestal vervangen door een zelfde type raam als elders in de gevel van de begane 

grond. Het betreft hier een acht raams T-venster met boven- en onderdorpels uit 

Maaskalksteen. Uit de tekening alsmede uit de bouwsporen is op te maken dat op 

de plaats van dit raam ooit een deur heeft gezeten. Tevens werd er tussen het 

raam van de koestal en de voordeur van nummer 4 nog een zelfde venster 

geplaatst. Ook de entree naar de nieuwe werkplaats / berging werd aangepast. 

Waar voordien een raam en een deur waren te vinden onder een segmentboog 

werd nu een drie deurs poort geplaatst. 



  

 

 

Silvia Pellemans 26 

 

Afb. 26 Oude situatie begane 

grond. 

 

 

 

Afb. 27 Nieuwe situatie begane 

grond. 

 

 

 

Afb. 28 Bouwsporen van 

verandering deur in raam aan 

voorgevel. De gecementeerde 

plint is doorbroken, de dorpel 

nog aanwezig en de bakstenen 

zijn ingeboet. 
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Afb. 29 Oude situatie 

verdieping. 

 

 

 

Afb. 30 Nieuwe situatie 

verdieping. 

 

 

Verbouwing 1962 — In 1962 werden er verbouwingen doorgevoerd aan de woning 

Polstraat 3. Onderstaande tekeningen zijn alle van de nieuw ontstane situatie. 

 

 

 Afb. 31 Achtergevel. 
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 Afb. 32 Zijgevel. 

 

 

  
Afb. 33 Plattegrond begane grond. Afb. 34 Plattegrond verdieping. 

 

 

 

Afb. 35 Situatieschets 

verbouwing 1963. 
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Verbouwing 1963 — In april 1963 werd er een aanvraag ingediend voor het treffen 

van voorzieningen aan de varkensstal. Het betreft hier dan een verbouwing inclusief 

verbetering van de bestaande varkensstallen. Vooral de aan de noordzijde opge-

richte noodstallen verkeerden in deplorabele toestand. Diverse kleine ruimtes 

worden nu samengevoegd tot een grote stal. Aan de noordzijde wordt een nieuwe 

gevel opgericht met meer ramen ter verbetering van de verlichting. De bestaande 

houten vloer en balken worden dan gelijktijdig vervangen door brandvrij cellus 

beton. 

 

 

Afb. 36 Nieuwe 

noordgevel. 

 

 

 Afb. 37 Oude situatie. 

 

 

 Afb. 38 Nieuwe situatie. 
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Kadastrale hulpkaart 1967— Pas in 1967 is er officieel sprake van bewoning van 

Polstraat 3. Op de kadastrale hulpkaart verschijnt dan een nieuwe perceelgrens die 

de huisnummers 3 en 4 van elkaar scheidt. Er wordt op de grens dan ook een muur 

opgetrokken die de grote binnentuin in twee splitst. Tevens verschijnt er een muur 

haaks op de achtergevel van Polstraat 4. 

 

 Afb. 39 Kadastrale hulpkaart 1967. 

 

Verbouwing 1967— In dit jaar worden er weer verscheidene veranderingen doorge-

voerd in het complex. In augustus wordt een aanvraag ingediend voor de plaatsing 

van een garage op het voorterrein van Polstraat 4. Gezien het feit dat de boerderij 

op dat moment op de voorlopige lijst van beschermde monumenten staat, stelt de 

welstandcommissie eisen aan de bouw. De aanvraag is akkoord indien de garage 

wordt uitgevoerd in donker groen. 

 

 

 Afb. 40 Situatieschets verbouwing 1967. 

 

 

Verder wordt in hetzelfde jaar een groter raam aangebracht in de achtergevel van 

Polstraat 3, dit voor een verbetering van de lichtinval. Ook werd in de scheiding-

muur tussen de twee woonkamers van Polstraat 4 een nieuwe dubbele deur 

aangebracht. 
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 Afb. 41 Kadastrale hulpkaart 1982. 

 

 

Kadastrale hulpkaart 1982— Op deze hulpkaart verschijnt er een nieuwe vrijstaande 

bebouwing op perceel A 2292 aan de noordzijde van de boerderij. Het betreft hier 

een vrijstaande woning gelegen aan de Hobusstraat. 

 

 Afb. 42 Kadastrale hulpkaart 1987. 

 

 

Kadastrale hulpkaart 1987— De laatste toevoeging aan het complex stamt uit 1987. 

In dat jaar werd de overkapping aan de noordzijde van de schuur toegevoegd. 

Het betreft hier een stenen overkapping met een rood gepand zadeldak gebouwd 

in een bakstenen kruisverband. Deze overkapping is gebouwd op de plek waar zich 

voorheen de kippenhokken zich bevonden. 

 

 

2.5 Recapitulatie 

 

Inleiding — Zoals we hebben gezien in de vorige paragraaf heeft de boerderij een 

geschiedenis die in ieder geval terug gaat tot 1842. In dat jaar is er al bebouwing 

van het perceel te zien op de kadastrale minuutkaart. De ontwikkeling van de 

boerderij van de familie Joosten is als volgt overzichtelijk weer te geven. 

 

Negentiende eeuw — Op de kadastrale minuut van 1843 is voor het eerst bebou-

wing zichtbaar op perceel A 813. We zien hier ook de percelen A 811, A 812, A 813 

en A 366 die overeenkomen met de huidige percelen A 2320, A 2408, A 2309, A 

2410 en A 1695. De eerste bebouwing die zichtbaar was is het woonhuis met schuur 

op perceel A 813. Pas in 1854 verschijnt er bebouwing op voormalig perceel 

nummer A 813, dat op dat moment samen met het woonhuis perceel A 921 wordt.  
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Afb. 43 Negentiende eeuw. 

 

 Oorspronkelijke bebouwing woonhuis in 1842 

 Aanleg stallen door familie Vissers rond 1854 
 

 

 

De nieuwe bebouwing werd loodrecht op de al bestaande boerderij geplaatst. 

Hierdoor ontstond, de nu nog bestaande, L-vormige plattegrond. 

 

Twintigste eeuw — Begin twintigste eeuw werd het voorste gedeelte van de stallen 

vergroot en geschikt gemaakt voor bewoning. Vervolgens is het woonhuis aan de 

achterzijde uitgebreid. In de jaren vijftig werd vervolgens de Polstraat 4 in twee 

gesplitst en ontstond Polstraat 3. Tot eind jaren tachtig waren er nog verschillende 

verbouwingen ter verbetering van het complex maar niet ter vergroting. In 1989 

werd de laatste uitbreiding opgericht aan de noordzijde van de schuur. 

 

 

 Afb. 44 Twintigste eeuw. 

 

 Woonhuis negentiende eeuw  Verbouwing stallen 1963 

 Stallen negentiende eeuw  Aanleg perceelscheidende tuinmuur 1967 

 Bouw Polstraat 5 in 1922  Bouw Hobusstraat 1a 1982 

 Aanbouw woonhuis 1923  Bouw overkapping 1987 
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3 Behoudenswaardige karakteristiek 
 

3.1 Inleiding 

 

Monumentaliteit — De rijksoverheid en gemeenten beschermen historische panden, 

complexen en ensembles op grond van het ‘algemene belang’ dat het bewuste 

cultuurgoed vertegenwoordigt. Om dit belang te kunnen beoordelen hanteert de 

overheid over het algemeen vier criteria, te weten: 

 

• Schoonheid 

• Betekenis voor de wetenschap  

• Cultuur- en of bouwhistorische waarde  

• Ruimtelijke of structurele samenhang.5 

 

In beginsel wordt een voorgedragen object op grond van de afweging van de 

eerste drie criteria aangewezen tot rijks- of gemeentelijk monument. Dezelfde 

criteria gelden voor de aanwijzing van een beschermd stads- of dorpsgezicht, 

waarbij als aanvullend criterium het vierde is toegevoegd. Omdat een complex 

altijd nauw verbonden is met zijn omgeving, is het opportuun alle vier de criteria te 

verwerken. 

 

Behoudenswaardige karakteristiek — Dit hoofdstuk biedt de basis voor de restau-

ratie en voor de toekomstige ontwikkeling van de boerderij aan de Polstraat 4 te 

Wessem. Het geeft een beeld van de belangrijkste elementen en aspecten die het 

behouden en/of versterken waard zijn onder meer aan de hand van de thema’s uit 

het ‘Verhaal van de plek’. De karakteristiek kan men benutten om de eerste aanzet 

van nieuwe plannen op te baseren. Hierin zullen de bovengenoemde criteria van 

de Monumentenwet verwerkt worden.  

 

Boerderij van de familie Joosten — De karakteristiek van de boerderij wordt 

bepaald door drie aspecten: 

 

• De ruimtelijke samenhang van het complex 

• De functie van het complex  

• De uiterlijke verschijningsvorm van het complex. 

 

Deze drie aspecten zullen uitvoerig worden toegelicht in de volgende paragrafen. 

Na iedere toelichting en beschrijving van het karakteristieke aspect volgt in een grijs 

kader een voorlopige conclusie. 

 

▄▄▄▄▄▄▄ 

 
5  Monumentenwet 1988, artikel 1. 
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3.2 De ligging van de boerderij van de familie Joosten 

 

Ligging Wessem — Wessem behoort, samen met onder meer de plaatsen 

Stevensweert, Ohé en Laak, Roermond en Ool, tot het Maasdal. Deze regio ligt in 

Midden-Limburg. De Maas is een zeer bepalend landschappelijk element in dit 

gebied. Wessem wordt gekenmerkt door een afwisseling van het uiterwaarden-

landschap van de Maas en oude rivierenlopen. Een ander belangrijk element zijn 

de Maasplassen of grindgaten, die verspreid liggen in dit gebied. 

 

Ligging boerderij — In hoofdstuk 2 ‘Verhaal van de Plek’ is duidelijk geworden dat 

Wessem door zijn oude omwalling lange tijd verdeeld is geweest in een gedeelte 

binnen en een gedeelte buiten de wallen. De boerderij is in het gedeelte buiten de 

wal gelegen nabij het oude Veerhuis, waar vroeger het veer voer tussen Maas-

bracht en Wessem. Dit was lange tijd de enige oversteekplaats over de Maas tussen 

België en Roermond. Het gedeelte buiten de wallen is lange tijd onbebouwd 

geweest en deed dienst als landbouwgrond. Het stratenpatroon in dit gedeelte is 

dus compleet nieuw ten opzichte van de Kuyperkaart van 1865-1870. 

 

 

  
Afb. 45 Huidige kaart Wessem. Afb. 46 Kuyperkaart Wessem 1865-1870. 

 

 

Historische betekenis — Zoals we hebben gezien in hoofdstuk 2 is Wessem de oudste 

nederzetting in het Holocene Maasdal en werd het al in 965 als Wishem vermeld. De 

plaats is ontstaan op een punt die is gevormd doordat het terras waarop het ligt 

aan twee zijden door de Maas is aangesneden. Vanaf het begin was de Maas van 

groot belang voor Wessem. Door de welvarende Maashandel kreeg Wessem een 

stedelijk karakter en een bevolking van kooplieden. Dit veranderde pas toen de 

handelsroute zich oost-westelijk ging oriënteren en Wessem hierbuiten viel. Op dat 
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moment zien we het agrarische belang meer en meer opkomen, zoals ook vermeld 

in Ferraris’ beschrijving van het gebied. 

 

 

 

Gezien de overwegende agrarische functie vanaf de achttiende eeuw in 

Wessem en in het bijzonder het feit dat de boerderij de eerste bebouwing was 

buiten de wallen scoort de boerderij hoog wat betreft de historische en 

cultuurhistorische waardering. 

 

De ruimtelijke structuur van het gebied binnen de wallen is gaaf bewaard 

gebleven. De ligging van de boerderij van de familie Joosten buiten de oude 

stadswal is nog goed terug te zien. 
 

 

 

3.3 De oorsprong als herenhuis en de functie van de boerderij van de familie 

Joosten 

Typologie — De variatie van het Nederlandse landschap en samenleving komt 

terug in de grote verscheidenheid aan historische boerderijen. Elke streek heeft zijn 

eigen boerderijtype. De kwaliteit van de grond was vroeger een van de belang-

rijkste factoren, die van invloed was op de bouw van boerderijen. De samenstelling 

van de bodem bepaalde immers welk soort landbouw er werd bedreven. Op 

vruchtbare rivier- of zeeklei werd een grootschaliger veeteelt- of akkerbouwbedrijf 

gebouwd. Op minder vruchtbare zandgronden ontstonden veelal kleinschalige 

gemengde bedrijven. De aard van het bedrijf bepaalde eveneens in grote mate 

de inrichting van een boerderij. Dat geldt niet minder voor de materialen die in de 

directe omgeving voorhanden waren. Als leem in de regio te vinden was, werd het 

materiaal vaak in de muren verwerkt. De bouw van boerderijen werd echter niet 

louter bepaald door de natuurlijke omstandigheden. Ook de financiële mogelijk-

heden en persoonlijke voorkeuren van boeren, de technische vaardigheid van 

lokale vaklieden en bouwtradities drukten een belangrijke stempel op de bouw. 

 

Het complex aan de Polstraat was van oorsprong echter geen boerderij. Het betrof 

hier een koopmanswoning met de allure van een herenhuis, die waarschijnlijk op 

deze locatie buiten de wallen was gebouwd wegens de directe ligging aan de 

Maas, naast het veerhuis. De woning is in 1841 gebouwd volgens de toen gebrui-

kelijke typologie van een stadshuis, zoals zich dit vanaf de zeventiende eeuw 

ontwikkelde. Het huis kende een driebeukige plattegrond met van links naar rechts 

de voorkamer, het woongedeelte en de bergplaats. De schuur in de poortvleugel 

heeft waarschijnlijk dienst gedaan als remise en opslagruimte. 
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Afb. 47 Reconstructie van de voorgevel van Polstraat 3 en 4. 

 

 

Verkapte langgevel- en carréboerderij — Op het punt van boerderijtypen komt het 

complex het dichtst in de buurt van het genre van de langgevelboerderij dat weer 

teruggaat op het middeleeuwse hallenhuis. Het hallenhuis wordt gekenmerkt door 

een gebintconstructie die een driebeukige ruimte vormt: een brede middenbeuk 

en twee smallere zijbeuken. Het voorste gedeelte diende als woonhuis, het ach-

terste als veestal deel en oogstopslag, die ook gedeeltelijk op zolder plaatshad. 

Daarmee wordt tevens het verschil aangegeven met het onderhavige complex:  

dit kenmerkt zich als een type dat in de zeventiende eeuw in Roermond al opkomt: 

de plattegrond toont een centrale gang met trappenhuis en links en rechts elk 

twee kamers. Daarnaast ligt een schuur onder één dak met een ruime entree, 

vergelijkbaar met de koetspoort van het stadse huis.  

 

Als getransformeerde boerderij herkennen we dit in onder meer in de verdwenen 

hoeve Roebroek op de Beekse Graetheide te Stein of in de bestaande boerderij 

Stassen tussen Beek en Neerbeek uit 1840. Ook hier zien we dat een oorspronkelijk 

woonhuis geleidelijk met economiegebouwen wordt omgeven, waarbij de 

uitbreidingstypologie van de hof wordt gevolgd. Dit werd door onder meer 

beïnvloed door de toename van het belang van de veeteelt in de negentiende 

eeuw. In het geval van Wessem leidde deze ontwikkeling tot de aanbouw van extra 

stallen, loodrecht op de bestaande boerderij, waardoor er een L-vorm ontstond. In 

veel gevallen groeiden dergelijke complexen uit tot een carréhoeve (niet te 

verwarren met de grote complexen van die naam in het zuiden van Limburg). 
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Afb. 48 Hoeve Roebroek in Stein (boven) en de boerderij Stassen te Beek (beneden) zijn 

eveneens karakteristieke voorbeelden van een herenhuis dat getransformeerd werd tot hoeve 

volgens de hoftypologie. 

 

 

 

 

De boerderij van de familie Joosten maakte ook dergelijke groeifasen door. Zie 

hiervoor paragraaf 3.4 ‘De uiterlijke verschijningsvorm van de boerderij van de 

familie Joosten’. Afgezien van de verdwenen agrarische functie en aanpassingen 

aan de toenmalige standaard (bijvoorbeeld de vloer-, muur- en plafond afwerking) 

hebben er geen grote ingrepen plaatsgevonden. Zelfs de splitsing van de boerderij 

in twee woonhuizen heeft geen grote gevolgen gehad voor de oorspronkelijke 

indeling van de plattegrond. Al zijn de stallen niet meer als zodanig in gebruik, hun 

oorspronkelijke functie is nog goed herkenbaar. 
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Agrarisch historisch — De geschiedenis van de landbouw en veeteelt in Limburg 

kan ingedeeld worden in vier perioden: 

 

• Vóór de Franse Tijd: het traditionele zich traag wijzigende agrarische bedrijf 

(met een totale afhankelijkheid van de seizoenen en het weer). 

• 1795 – 1890: de geleidelijke overgang van de traditionele naar een moderne 

agrarische bedrijfsvoering (uitvinding van kunstmest waardoor de relatie tussen 

beschikbare oppervlakte akkerland en omvang van veestapel wijzigde). 

• 1890 – 1914: ‘Agrarische revolutie’ enigszins beïnvloed door de landbouwcrisis 

1878-1895. 

• Na de eerste wereldoorlog: door voortschrijdende specialisatie (bijv. grond-

stoffen en (kunst)mest van buiten het bedrijf betrekken) en mechanisatie 

veranderde het boerenbedrijf in een schakel in een keten van meerdere 

bedrijven opererend met prijzen die grotendeels bepaald worden door de 

wereldmarkt. 

 

Uit voorgaand overzicht blijkt dat de boerderij van de familie Joosten werd ge-

bouwd in een belangrijke ontwikkelingsperiode. In deze tijd werd de veeteelt steeds 

meer van belang. In Belgisch Limburg verminderde de landbouw door de crisis van 

de jaren negentig en kwam er meer aandacht voor slachtvee, verbouw van 

voedergewassen, tuinbouw en fruitteelt. De nadruk op de verbouw van graan-

gewassen tot dan toe was teruggedrongen door de toevoer van goedkoop graan 

uit Amerika, Rusland en Argentinië. Ook in Nederlands Limburg kwam de nadruk 

van de gemengde bedrijfjes meer te liggen op veeteelt.  

 

Ten gevolge van de structuurveranderingen, die de crisis hadden veroorzaakt, werd 

de veeteelt de belangrijkste agrarische bedrijfstak en graadmeter voor de stijgende 

welvaart op het platteland in Limburg. Het houden van rundvee werd zeer winst-

gevend. Deze verandering is ook zichtbaar in de boerderij van de familie Joosten. 

De aanbouw van de extra stalruimte al in de tweede helft van de negentiende 

eeuw was bedoeld om de groeiende veestapel in onder te brengen. 

 

Bewoning — De boerderij aan de Polstraat 4 te Wessem is al sinds 1878 bewoond 

door de familie Joosten. Zoals we hebben gezien in hoofdstuk 2 ‘Verhaal van de 

Plek’ erft Maria Catharina Joosten – Vissers de boerderij met de percelen A 921, A 

922, A 923 en A 366 van haar vader bij zijn overlijden in 1878. Het huis, dan nog 

Polstraat 1, staat op perceel A 921 en was van oorsprong geen boerderij maar een 

koopmanswoning. De echtgenoot van Maria, Pieter Willem Joosten, was de zoon 

van Pierre Gerard Joosten, landbouwer, en Elisabeth Heythuysen. Hij was het 

tweede kind en eerste zoon in het gezin met negen kinderen. De boerderij had al 

voor de vererving zijn huidige vorm verkregen. Waarschijnlijk hebben Maria en Pieter 

al enige tijd bij haar vader in huis gewoond en een start gemaakt met de opzet van 

een boerenbedrijf aangezien Pieter net als zijn vader landbouwer was van beroep. 
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Na de dood van Pieter Willem in 1887 bleef Maria Catherina nog tot 1898 in de 

boerderij aan de Polstraat wonen. In dat jaar werd het geheel verkocht aan 

Gerardus Hubertus Joosten, zoon van Pieter Willems broer Joannes Joosten en zijn 

vrouw Maria Elisabeth Grispen. Gerard Hubert en zijn vrouw Helena Catharina 

Hubertina Mestrom verhuizen in 1898 van hun woning aan de Markt naar het groot 

statig huis aan de Polderweg. Gerard Hubert was gemeente secretaris van 1895 tot 

aan zijn dood in 1906. Vanaf 1899 bekleedde Joosten ook het ambt van burge-

meester. Vanaf dat moment blijft de boerderij in handen van deze tak van de 

familie Joosten. De eerste generatie na Gerard en Helana Mestrom zijn Peter Gerar-

dus Joosten en Catharina Josephina Seerden, gevolgd door Gerardus Mathijs Marie 

Joosten en Anna Marie Angelina Peeters en als laatste de familie Peter Joosten. 

 

 

Afb. 49 Overzicht foto 

Polstraat 3, 4 en 5. 

 

 

In de jaren twintig van de twintigste eeuw verscheen er aan het voorste gedeelte 

van de stallen een nieuwe woning, het huidige Polstraat 5. Het woonhuis Polstraat 4 

wordt sinds de jaren vijftig van diezelfde eeuw door twee huishoudens bewoond, 

het huidige Polstraat 3 en 4. Nadat het huis in 1982 gekocht werd door Peter 

Joosten is de agrarische functie opgeheven.  
 
 

 

De boerderij van de familie Joosten toont de verschillende ontwikkelingsfasen van 

een koopmanswoning tot een boerenbedrijf. Met behoud van een hoge mate aan 

gaafheid, heeft het complex zich in de loop der jaren aangepast aan de 

economische omstandigheden en de ambities van zijn bewoners. Hierdoor vormt 

het pand een illustratie van de sociaalhistorische gelaagdheid en de groei van de 

agrarische sector in Midden-Limburg.  
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3.4 De uiterlijke verschijningsvorm van de boerderij van de familie Joosten 

 

Hoofdstructuur — Zoals in paragraaf 3.3 is gebleken is de boerderij van de familie 

Joosten niet te rangschikken in de geijkte boerderijtypologie, omdat het complex 

als herenhuis met opslag voor handelswaar is gebouwd. Toch kent Limburg meer 

van dit soort ontwikkelingen, waarbij een herenhuis doorontwikkelde tot een – 

gedeeltelijke – hofboerderij. Regelmatig werd, naar gelang de behoeften veran-

derden, de boerderij uitgebreid en aangepast aan de wensen en noden van de 

bewoners. In het begin van de negentiende eeuw met een blokvorm bestaande uit 

het woonhuis, bergplaats en de remise. Halverwege de negentiende eeuw kreeg 

het complex een L-vorm, omdat de stallen werden toegevoegd. (zie voor een 

schematisch overzicht van deze ontwikkeling paragraaf 2.5). 

 

Materiaal en techniek — Voor zowel het exterieur als het interieur zullen de 

gebruikte materialen en technieken uitvoerig behandeld worden.  

 

Kelder — De kelder is te bereiken via een toegangsdeur in de bijkeuken gelegen 

aan de achterzijde van het woonhuis. De kelder heeft een wit gepleisterd ton-

gewelf en een cementen dekvloer. Links achterin de kelder is een hoek uitgemet-

seld en rechts achterin bevindt zich een gemetselde bak. In de achtergevelzijde 

bevindt zich een ventilatierooster. De kelders van Polstraat nummer drie en vier 

vormden in het verleden een geheel. De oorspronkelijke entree is de kelderentree 

van nummer drie. De entree in nummer vier is aangelegd na de splitsing in delen 

van het gebouw die van oorsprong als stal, schuur of bergplaats in gebruik waren.  

 

Exterieur — Het metselwerk van het complex is van hoge waarde. De gevels zijn 

opgetrokken uit baksteen en kalkmortel gemetseld in staand verband. Het geheel is 

platvol afgevoegd met een daggestreep. Het metsel- en voegwerk is in de loop 

van de tijd plaatselijk met nieuwe stenen ‘ingeboet’ of opgevuld. Het gaat hierbij 

om een techniek, die tegenwoordig alleen nog door specialistische vaklui beheerst 

wordt.  

 

 

  

Afb. 50 Metselwerk voorgevel. Afb. 51 Aanpassing metselwerk bij gevelopening. 
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Voorgevel woonhuis — De voorgevel van het oorspronkelijke woonhuis is vijf 

traveeën breed. Na de splitsing zijn aan de noordoostelijke zijde twee traveeën 

toegevoegd en is in de vijfde travee het raam op de begane grond tot entreedeur 

verbouwd. De vensters (drie onder en drie boven) zijn zes- en achtruits vensters van 

kunststof. Op de begane grond zijn de ramen voorzien van een vast bovenlicht 

boven de vleugels. Op de verdieping reiken de vleugels van onder tot boven. Ook 

de voordeur is in kunststof uitgevoerd. Aan het woonhuis zit een poortvleugel vast 

van een bouwlaag onder zadeldak, hier bevindt zich de schuur. Toegang tot de 

schuur wordt verkregen door een houten poort onder segmentboog. Tot een halve 

meter boven het maaiveld is het woonhuis voorzien van een afgewerkte 

gecementeerde plint. 

 

 

 

Afb. 52 Voorgevel 

Polstraat 3 en 4. 

 

 

Boven en onder de verschillende gevelopeningen in de voorgevel zijn dorpels van 

Maaskalksteen aangebracht. Het materiaal van de later aangebrachte en/of 

aangepaste gevelopeningen wijkt af van het origineel.  

 

De poort die toegang geeft tot de werkplaats / berging is gesitueerd onder een 

segmentboog gemetseld in halfsteens verband. Aan de zijkanten van de opening 

zijn nog Maaskalkstenen delen waarneembaar. Waarschijnlijk zijn deze aange-

bracht ter bescherming van het metselwerk. Het zadeldak is bedekt met een mêlee 

van rode en zwarte dakpannen.  

 

Toen in de vijfde travee de nieuwe entreedeur werd aangebracht, werd niet alleen 

het raam dat hier aanwezig was, naar beneden uitgebroken, ook werd het raam 
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naar rechts opgeschoven zodat de achterliggende gang zo smal mogelijk bleef. 

Dat is dan ter breedte van de nieuwe deur.  

 

Alle ramen en buitendeuren zijn in de afgelopen kwart eeuw vervangen. De 

verschijning van deze ramen komt enigszins overeen met de houten Franse vensters 

die voorheen in het pand aangebracht waren. Het oorspronkelijke voegwerk was 

uitgevoerd in mortel op basis van luchtkalkmortel en bergzand en afgewerkt met 

een daggestreep. In de oorspronkelijke kopgevel die zich nu in de schuur bevindt, is 

deze afwerking nog zichtbaar. Alle ramen zijn voorzien geweest van beluiking.  

 

Zuidgevel woonhuis — De linker zijgevel is eveneens opgetrokken in een staand 

metselverband en telt twee vensterassen. De begane grond telt twee T-kozijnen, de 

eerste verdieping telt een zestienraams venster. Aan de linkerzijde is de zijgevel van 

de achteruitbouw uit 1924 zichtbaar.  
 

Westgevel woonhuis — De achtergevel van het woonhuis telt zeven vensterassen 

en een eenlaags uitbouw op de scheiding tussen nummer 3 en 4. De huidige 

verschijningsvorm vertoont aanpassingen uit 1967. De vensters en deuren van de 

begane grond zijn aan de bovenzijde voorzien van een rollaag. De opvullingen in 

het mestelwerk van oudere verbouwingen wijken af qua metselverband; deze zijn 

uitgevoerd in een kruisverband. Enkele vensters op de eerste verdieping hebben 

nog de originele Maaskalkstenen onder- en bovendorpels. Op de eerste verdieping 

bevindt zich in de achtergevel een deur die toegang verschaft tot het plat dak van 

de uitbouw. 

 

De ramen in de achtergevel van het woonhuis waren van oorsprong alle zeer klein. 

De hoeve oriënteerde zich, zowel met haar gebruik, als met haar ‘Schauseite’ naar 

de Polstraat. Hier vinden we dan ook grote vensters en de entree. De sociale 

controle aan de achterzijde langs het veld was gering. Waarschijnlijk stonden ook 

alle bedsteden van het interieur in de achterste ruimten aan de achtergevel 

opgesteld. De behoefte aan grote ramen was hier dan ook afwezig. 

 

  
Afb. 53 Achtergevel Polstraat 4. Afb. 54 Achtergevel Polstraat 3 en deels 4. 
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Noordgevel woonhuis — De rechter gevel van het woonhuis, evenals dat van de 

poortvleugel is onder de dakrand voorzien van siermetselwerk in schuine strek, ook 

wel schermvlechting genoemd. Tegen deze gevel is de lagere schuur gebouwd. 

Aan de noordzijde van de schuur is in 1989 een stenen overkapping met een rood 

gepand zadeldak gebouwd in een bakstenen kruisverband.  

 

 

  
Afb. 55 Overzicht noordgevel. Afb. 56 Uitsnede (rode cirkel) detail schermvlechting 

 

 

Zuidgevel stallen — Haaks op de oostelijke gevel van de poortvleugel zijn de stallen 

ondergebracht. De voorgevel van deze stallen ligt aan de oostzijde. Tegenwoordig 

zijn de oude stallen in gebruik als werkplaats, een deel is afgeschermd en in gebruik 

als hondenhok. De voorgevelzijde heeft twee groen geverfde houten toegangs-

deuren, waarvan er een niet meer in gebruik is en vijf vensters met een segment-

boog en een ontluchtingsruimte tussen het witte kunststof kozijn, dat met roeden is 

onderverdeeld, en de onderdorpel. In de gevel bevindt zich op de plaats van de 

voormalige hooizolder een muuropening onder een segmentboog met haak om de 

strobalen naar boven te hijsen. Wederom is net boven het maaiveld een 

Maaskalkstenen band zichtbaar en zijn er opstapdorpels van hetzelfde materiaal 

aangebracht bij de deuren.  

 

 

  
Afb. 57 Zuidgevel stallen. Afb. 58 Zuidgevel stallen. 
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Noordgevel stallen — De noordelijke (achter-) gevel van de stallen dateert van na 

1963. De gevel telt momenteel nog vier vensterassen. Van links naar rechts is dit een 

raam, een deur, drie ramen. Op tekeningen uit 1963, maar ook uit het huidige 

metselwerk is op te maken dat zich voorheen aan de rechterzijde nog een deur 

heeft bevonden. De vensters zijn hetzelfde als in de voorgevel. 

 

 

 

Afb. 59 Noordgevel 

stallen. 

 

 

Daken — Zowel het woonhuis, als de schuur en de werkplaats worden gedekt door 

een zadeldak. De daken van het woonhuis en de schuur lopen parallel aan de 

straat en dat van de zijvleugel staat haaks op de straat. De dakbedekking van het 

woonhuis en de werkplaats is gerenoveerd, er liggen nu platte ovh pannen op. Op 

de schuur liggen oud Hollandse pannen met in specie gelegde nokvorsten. De 

topgevel van het (rechts gezien vanaf de voorzijde) woonhuis is bezet met lood en 

leistenen. 

 

Alle drie de daken rusten op een gordingenkap, waarvan de houtconstructie nog 

deels origineel is. Op diverse plaatsen zijn nog telmerken in het hout zichtbaar. Er 

bevinden zich enkele dakvensters met gietijzeren kozijnen in de daken. Tussen de 

voormalige hooizolder en de voormalige koestal bevindt zich een opening, die is 

dichtgezet met een houten schot. 

 

Het dakbeschot duidt erop dat het dak van het woonhuis met leien gedekt is 

geweest. Deze kostbare dakafwerking heeft te maken met het oorspronkelijke 

karakter van het pand als een herenhuis in casu koopmanswoning (één van de res 

novae van het gecombineerde gebrekenplan en de cultuur- en bouwhistorische 

analyse). 
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Interieur — Voor het interieur beperken we ons in dit geval tot het interieur van het 

woonhuis. De overige interieurs zullen onder het kopje ‘Details’ aan de orde komen. 

De vloerafwerkingen van het woonhuis is in zijn geheel naoorlogs en bestaat uit 

hardstenen tegels in de woonkamer, tegelwerk in hal, de keuken en de badkamer, 

linoleum in de bijkeuken en de slaapkamers. Ook de overloop op de verdieping is 

bekleed met linoleum, zij het met een uitsparing voor een draagbalk van de 

plafondconstructie voor de benedenverdieping. 
 

Het muurwerk van de hal, woonkamer, keuken, bijkeuken, slaapkamers en bad-

kamer is voorzien van stucwerk. In de keuken, de bijkeuken en de badkamer is een 

lambrisering van tegelwerk aangebracht. De keuken en bijkeuken behoorden van 

oorsprong ook tot het economiegedeelte van de boerderij en zijn in het begin van 

de twintigste eeuw voor bewoning geschikt gemaakt. 

 

De plafonds in het woonhuis zijn op verschillende manieren afgewerkt. De woon-

kamer kent een troggewelf dat is weggewerkt achter een verlaagd plafond van 

platen en balken. De hal, keuken en bijkeuken kennen een gestuct plafond. Op de 

ouderslaapkamer is het troggewelf nog zichtbaar, zij het witgesausd. De andere 

slaapkamers hebben een plafond dat is bekleed met kunststof schrootjes. De 

badkamer heeft een gestuct plafond. De draagbalken in het plafond van de 

verdieping zijn alle weggewerkt achter een lambrisering of een stuc- of schilder-

laag. Alleen op de overloop is de draagbalk in zijn originele staat te zien. 

 

In de kelder van het woonhuis bevindt zich een gemetselde steektrap gepleisterd 

met cement. De verdieping van het woonhuis is te bereiken via een houten bordes-

trap in de hal, die waarschijnlijk is hergebruikt. De zolder boven het woonhuis is te 

bereiken via een houten steektrap in de ruimte achter de toegangspoort direct 

naast het woonhuis. De hooizolder boven de voormalige varkensstallen is te 

bereiken via een steile houten steektrap in het hok van de honden nabij de 

toegangspoort.  

 

Details — Voor zowel het exterieur als het interieur zullen de behoudenswaardige 

elementen en details van het complex uiteengezet worden. 

 

Exterieur woonhuis — De gevels zijn alle voorzien van een gecementeerde plint. 

Deze is aan de voorgevel onderbroken op de plaats waar zich vroeger een deur 

bevond. De verschillende vensteropeningen zijn ook het vermelden waard. Alle 

vensters in de voorgevel en enkele in de achtergevel zijn voorzien van Maaskalk-

stenen lateien en onderdorpels, dit geldt eveneens voor de voordeuren van 

Polstraat 3 en 4, die ook nog zijn voorzien van Maaskalkstenen stijlen. Alle deuren en 

ramen dateren van na de Tweede Wereldoorlog.  
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In de verschillende gevels is te zien hoe de eerste verdiepingsvloer door diverse 

staafankers wordt verankerd in de gevels. In de voorgevel zijn jaartal ankers 

aangebracht. 

 

 

  
Afb. 60 Afgewerkte gecementeerde plint. Afb. 61 Venster met Maaskalk-

stenen latei en dorpel, met 

gevelanker. 

 

Tuinmuur — Het gehele complex is langs de Polstraat en Achter de Graef ommuurd 

zodat er een gesloten binnenhof ontstaat. De muur is evenals het woonhuis opge-

trokken in baksteen met een staand verband. Latere herstellingen aan de muur zijn 

voornamelijk in halfsteens verband uitgevoerd. De muur langs Achter de Graef is in 

het verleden opnieuw opgericht waarbij nieuwe stenen gebruikt zijn voor de straat-

zijde van de muur en hergebruikte stenen voor de tuinzijde. 

 

Vanaf 1854 liep er een muur over het voorerf parallel aan de stallen en het woon-

huis. De hoge muur die voor de stallen langsliep is in de tweede helft van de vorige 

eeuw vervangen door een lagere muur. De siermuur die langs de voorgevel van 

het woonhuis liep, is wel nog aanwezig. 
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Afb. 62 Tuinmuur anno 2008. Afb. 63 Tuinmuur circa 1930. 

 

 

  
Afb. 64 Tuinmuur parallel aan 

voorgevel anno 2008. 

Afb. 65 Tuinmuur parallel 

aan voorgevel midden 

twintigste eeuw. 

 

 

Exterieur schuur (poortvleugel) — Karakteristiek is de segmentboog in halfsteens 

verband. 

 

 

 

Afb. 66 Segmentboog in 

poortvleugel. 
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Exterieur stallen — Typerend voor de stal zijn de poortvormige ramen onder een 

strekse boog. De rondboog met takel die gebruikt werd voor het optakelen van 

hooi naar de hooizolder. De gelaagde segmentboog verdient eveneens aandacht. 

Evenals het woonhuis is de voorgevel van de stallen voorzien van een gecemen-

teerde plint.  

 

 

  
Afb. 67 Poortvormig 

raam. 

Afb. 68 Rondboog. Afb. 69 Segmentboog. 

 

 

Interieur woonhuis — In het woonhuis zijn enkele details van grote waarde. In de hal 

bevindt zich een houten bordestrap, met een tweetal gesloten houten rechte 

steektrappen. Het betreft hier een bordestrap aangezien er vroeger verschillende 

niveaus bereikt dienden te worden. De zichtbare houten draagbalken in de vloer 

en het plafond van de verdieping dragen bij aan het historische karakter van de 

woning. 

 

 

  
Afb. 70 Houten bordestrap naar 

verdieping. 

Afb. 71 en 72 Houten draagbalken in verdiepings-

plafond en vloer. 

 

 

De zolder is bereikbaar via een trap in de werkplaats / berging. Op zolder is onder 

de huidige vloerbekleding de houten balkenvloer nog zichtbaar. 
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Afb. 73 Kapconstructie woonhuis. Afb. 74 Houten balkenvloer zolder. 

 

Onder het verlaagde plafond in de woonkamer zou nog een troggewelf aanwezig 

zijn. Dit troggewelf is net als het gewelf op de ouderslaapkamer opgebouwd uit 

houten moer- en kinderbalken. 

 

Afb. 75 Troggewelfjes slaapkamer. Afb. 76 Verlaagd plafond woonkamer. 

 

 

  
Afb. 77 en 78 Kapconstructie poortvleugel en schuur. 

 

Schuur — Het interieur van de schuur in de poortvleugel bestaat uit enkele bak-

stenen kolommen waar de kapconstructie op steunt. Het betreft hier deels nog 

oorspronkelijke gordingenkap waarbij de originele merktekens nog aanwezig zijn. 

Deze kap heeft een grote cultuurhistorische waarde. 
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Afb. 79 Kapconstructie stallen. 

 

Stallen — In de stallen is ook de originele kapconstructie nog aanwezig en zichtbaar 

vanaf de hooizolder. De stallen zijn nu in gebruik als berg- en werkplaats maar er zijn 

nog enkele stalafscheidingen aanwezig. 

 

 

Cultuurhistorisch gezien bezit de uiterlijke verschijning van de boerderij van de 

familie Joosten veel – esthetische – elementen die van hoge waarde zijn. Op het 

punt van schoonheid kan men de volgende onderverdeling toepassen: 

 

Hoofdstructuur 

De boerderij gaat terug op de opzet van het herenhuis. Zoals andere hoeven in 

Limburg vond een doorontwikkeling volgens de uitbreidingstypologie van de hof 

plaats, waardoor uiteindelijk de L-vorm ontstond. Deze fasen weerspiegelen de 

ontwikkelingen in de agrarische sector eind negentiende en begin twintigste eeuw. 

De verschillende bouwperioden hebben geleid tot een ensemble waarvan de 

gaafheid in hoge mate behouden is gebleven, ondanks de aanpassingen in de 

twintigste eeuw. De afwijkende typologie en herkenbaarheid maken het complex 

ook in wetenschappelijk opzicht van belang. 

 

Materiaal en techniek 

Het toegepaste metselwerk van het gehele complex is van een robuuste schoon-

heid. Aan de kapconstructie van het woonhuis, de schuur en de stallen met 

pengatverbindingen en originele merktekens kan een hoge authenticiteit en 

belevingswaarde toegekend worden. De troggewelven in het woonhuis zijn 

illustratief voor de bescheiden, maar effectieve esthetische middelen van de 

bouwtijd. 

 

Details 

Ook qua esthetische details voor wat betreft het exterieur en interieur is de boerderij 

karakteristiek. Enkele noemenswaardige elementen zijn onder andere de 

Maaskalkstenen lateien en dorpels aan de gevelopeningen van het woonhuis en de 

tuinmuren. 
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Segmentboog in de stallen 

 

 

Greep uit 
behoudenswaardige 
 
 

 
Detail kapconstructie met merktekens Gevelanker 

 
 

karakteristieke details 
 

 

 

 

 
Gewelf kelder Takel voor bevoorrading hooizolder 
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3.5 Tot slot 

 

In de voorgaande pictografie is een greep van de behoudenswaardige en 

karakteristieke details van het complex weergegeven. De opgenomen afbeel-

dingen vormen geen limitatieve opsomming, maar dienen als collage om de lezer 

een indruk te geven van de staalkaart die de boerderij toont van het traditionele 

samengaan van ‘boerenesthetica’ en functionaliteit. 

 

Met de beschrijving van de karakteristiek zijn niet alleen de structuren, elementen 

en details die dit complex bijzonder maken en behoudenswaardig globaal 

weergegeven, maar is ook de boerderij in haar context geplaatst. 

 

Op basis van deze behoudenswaardige karakteristiek kan worden geconcludeerd 

dat de boerderij van de familie Joosten voldoet aan de vier hoofdcriteria die de 

overheid ten aanzien van monumentaal erfgoed hanteert: schoonheid, betekenis 

voor de wetenschap, cultuur- en/of bouwhistorische waarde, en ruimtelijke of 

structurele samenhang. In het voorgaande zijn die onderdelen, elementen en 

aspecten aan het licht gebracht die in stand dienen te blijven en bij onderhoud en 

herstel bijzondere aandacht verdienen. De betreffende elementen worden in de 

matrix in het hoofdstuk 4 ‘Perspectief’ als onderwerp of als onderdeel van een 

aanbeveling voorzien, zodat hier pro-actief op in kan worden gezet. Tevens wordt 

daarbij aangegeven welke storende elementen in de (verdere) toekomst aange-

pakt zouden kunnen worden en waar meer vrijheid van handelen ten opzichte van 

de authentiek historische substantie aanwezig is. 
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4 Perspectief 
  

In dit hoofdstuk worden de bevindingen uit de hoofdstukken 2 en 3 (Verhaal van de 

plek en Behoudenswaardige karakteristiek) vertaald in aanbevelingen voor de 

boerderij aan de Polstraat 4. Deze zijn hieronder in een matrix weergegeven. 

 

Allereerst worden de algemene richtlijnen verwoord: deze zijn van toepassing op 

het gehele ensemble. Vervolgens zullen per bouwvolume de specifiek voor dat 

onderdeel betreffende richtlijnen worden weergegeven. 

 

Waardering — In deze tabellen wordt gebruik gemaakt van de volgende 

kwalitatieve aanduidingen: 

 

• Onbetwiste waarde: behouden en herstellen 

• Indifferente waarde: aanvullen met en/of inpassen in al dan niet 

historische materialen, hedendaagse constructies en/of eigentijdse 

vormgeving 

• Verstorende waarde: slopen of eventueel verwijderen. 

 

 

4.1 Algemene richtlijnen 

 
 
Onderdeel 

 
Onbetwiste  
waarde 

 
Indifferente  
waarde 

 
Verstorende  
Waarde 

Totale ensemble (bestaande uit 

woonhuis, schuur, stallen en tuinmuur 
a 

  

Daken    

Dakconstructies a   

Type dakbedekkingen a   

Dakgoten en hemelwaterafvoeren  b  

Schoorstenen a   

Gevels    

Gevelmetselwerk a   

Schoorstenen a   

Vlechtingen a   

Gevelankers a   

Gevelindelingen a   

Kleurstelling ramen, deuren en 

poorten binnenplaatszijde 

a   
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4.2 Specifieke richtlijnen 

 
 
Onderdeel 

 
Onbetwiste  
waarde 

 
Indifferente  
waarde 

 
Verstorende  
Waarde 

Woonhuis    

Gevels woonhuis a   

Muurankers a   

Kapconstructie a   

Draagbalken a   

Plafonds met troggewelven a   

Bordestrap naar verdieping a   

Naoorlogse elementen, zoals 

lambriseringen, plafonds en tegelwerk 
 

 
c 

Vensteropeningen en diverse deuren  b  

Keuken en badkamers  b  

Afwerking werkplaats / berging  b  

Poortingang werkplaats / berging a   

Schuur    

Gevels schuur a   

Vlechtwerk a   

Kapconstructie a   

Poortingang a   

Muurankers a   

Vloerafwerking  b  

Stallen    

Voorgevel stallen a   

Kapconstructie a   

Rondboogvenster met takel a   

Diverse vensteropeningen a   

Varkensstallen  b  

Ommuurde binnenplaats    

Als typologisch / esthetisch concept a   

Muur parallel aan woonhuis a   

Muur parallel aan stallen  b  

Muur ten behoeve van 

perceelsscheiding  

 
b 

 

Muur langs Achter de Graef en 

Polstraat 
a 

  

Overkapping noordzijde    

Gehele overkapping  b  
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4.3 Overzicht van aanbevelingen 

 

Behoudenswaardige karakteristiek — De karakteristiek van de Polstraat 4 te Wessem 

wordt bepaald door de ligging en de uiterlijke verschijningsvorm. Alle ingrepen of 

restauratiewerkzaamheden aan dit pand zullen met respect voor de karakteristiek, 

beschreven in hoofdstuk 3 van deze rapportage, moeten worden uitgevoerd. Dit 

geldt niet alleen voor ingrepen in de waardevolle structuur en aan waardevolle 

elementen maar zeer zeker ook voor materiaal- en kleurgebruik. 

 

Kleur zal qua samenstelling moeten overeenkomen met traditioneel kleurgebruik 

(waarbij wit bijvoorbeeld nooit spierwit was en groen vele nuances kent). Nieuwere 

bouwmaterialen die niet thuishoren in het assortiment van bouwmaterialen en 

technieken uit de bouwperiode moeten, indien zijn noodzakelijkerwijs toegepast 

moeten worden, met zorg en kunde worden gebruikt. Bijvoorbeeld bij het aan-

brengen van isolatie in de ramen dienen de oorspronkelijke profilering, uitstraling en 

verhouding glas en raamwerk behouden te blijven. Dit vereist een grote zorg en 

expertise voor de technische uitwerking van de plannen. 

 

 Algemeen 

•  Totale ensemble respecteren 

•  Dakvormen- en afwerkingen behouden en herstellen 

•  Gevelafwerkingen behouden en herstellen 

  

 Woonhuis 

•  Staand verband behouden en herstellen 

•  Gevelafwerking gevels behouden en herstellen 

•  Aanzicht van de voorgevel behouden, door het aantal eventuele nieuwe 

muuropeningen beperkt te houden en dezelfde afmetingen te geven als al 

bestaande muuropeningen 

•  Poortingang behouden en herstellen 

•  Interieurindeling alleen aanpassen met respect voor de oude en oorspronkelijke 

plattegrond van het langgevel boerderijtype 

•  Kapconstructie conserveren 

•  Trap behouden en herstellen 

•  Troggewelven behouden en herstellen 

•  Balkenconstructie op de eerste verdieping behouden en herstellen 

  

 Schuur  

•  Kapconstructie conserveren 

•  Poortingang behouden en herstellen 
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 Stallen  

•  Gevelafwerking gevels behouden en herstellen 

•  Staand verband behouden en herstellen 

•  Aanzicht van de voorgevel behouden, door het aantal eventuele nieuwe 

muuropeningen beperkt te houden en dezelfde afmetingen te geven als al 

bestaande muuropeningen 

•  Kapconstructie conserveren 

  

 Tuinmuren  

•  Muren behouden en waarnodig herstellen 

•  Beslotenheid en eenheid in toekomstige ontwikkeling van de binnenplaats 

bewaren 
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