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Samenvatting
Gennep ligt bij de Maas en Niers en deze twee rivieren zijn bepalend geweest voor het landschap en 
de geschiedenis van de stad en omgeving. De geschiedenis –de cultuurhistorie - van de stad wordt 
door de gemeente Gennep als een van de sterke punten van de stad gezien. Er is dan ook de ambitie 
om deze cultuurhistorische waarden van de stad beter te benutten, o.a. voor de huidige (ruimtelijke) 
opgaven van de gemeente. Een analyse van wat nu precies de cultuurhistorische waarden voor Gennep 
zijn, ontbreekt echter nog. In dit verslag wordt deze cultuurhistorische analyse voor Gennep uitge-
voerd.

Voor het goed kunnen uitvoeren van de cultuurhistorische analyse, is het nodig om eerst meer te weten 
van	Gennep	en	omgeving.	De	hoofdstukken	landschap	en	algemene	geschiedenis	geven	deze	infor-
matie	en	dienen	als	context	voor	de	analyse	zelf.	Gennep	ligt	aan	de	Maas	en	Niers	en	dit	is	bepalend	
geweest voor het landschap. De driedeling van laaggelegen weilanden, hooggelegen heidegronden en 
akkerland in het midden, is ook in Gennep terug te zien. Het Maasduinen- en Maasheggenlandschap 
zijn uniek voor de omgeving van Gennep. Genneps geschiedenis kan kort worden samengevat in een 
aantal belangrijke gebeurtenissen: stadsrechten, grote stadsbrand van 1597, bouw van het stadhuis en 
de hervormde kerk, de belegering van het Genneperhuis in 1641, annexatie door Nederland in 1815, 
aanleg van de rijksweg en het spoor, de tweede wereldoorlog en de wederopbouw. 

Bij	de	cultuurhistorische	analyse	wordt	naar	de	ruimtelijke	ontwikkelingen	zelf	gekeken.	Genneps	
geschiedenis is in meerdere perioden in te delen, van de Romeinse tijd tot het heden. Het verhaal van 
de stad begint pas echt in de middeleeuwen. Uit deze tijd stammen de eerste structuren die nu nog 
terug te zien zijn: het stratenpatroon, de muur en de gracht. Het Genneperhuis, een grote vesting in 
de buurt van de stad, ontstaat ook in de middeleeuwen. De 17e eeuw zorgt voor verandering. In 1597 
brandt	de	stad	grotendeels	af	en	met	de	wederopbouw	krijgt	het	grotendeels	haar	huidige	aanzicht.	
Het	Genneperhuis	raakt	betrokken	in	de	80-jarige	oorlog	en	wordt	flink	uitgebouwd.	De	18e	eeuw	
betekent stagnatie. Het Genneperhuis wordt gesloopt en de stad verandert ook weinig. Uit deze tijd 
stamt	wel	een	zeer	gedetailleerde	kaart	van	Gennep	en	omgeving		(Kleefs	kadaster).		Hierop	zijn	veel	
oude landwegen te zien die de basis vormen voor de huidige wegen. In de 19e eeuw raakt Gennep 
meer verbonden met de rest van het land door de aanleg van de rijksweg en het spoor. Deze ontwik-
kelingen zorgen ook voor stadsuitbreidingen langs de oude landwegen. Later komt er ook nog een 
tramverbinding, maar deze verdwijnt, samen met het spoor, na de tweede wereldoorlog. Na de oorlog 
vindt er in Gennep grootschalige uitbreiding plaats en krijgt de stad haar huidige vorm. 

In	het	daarovolgende	hoofdstuk	wordt	gekeken	wat	er	nu	nog	te	zien	is	van	de	historische	ontwik-
kelingen en zijn de kernwaarden van Gennep vastgesteld. Deze waarden zijn: de resten van het 
Genneperhuis;	landschapsstructuren	van	de	Maas	en	Niers;	hoofd-	en	achterstraten	in	de	oude	stad;	
beeldbepalende panden in de stad en aan de Spoorstraat; de gracht en muur; bebouwing aan de oude 
landwegen; de drie oude toegangswegen naar de stad, in het bijzonder de Spoorstraat; het Voorhoeve-
park; en de oude spoorwegstructuur. 
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Verklarende Plattegrond

Figuur 1: Kaart van gebruikte (straat)namen in dit rapport
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Hoofdstuk 1: Inleiding
1.1 Aanleiding

Waar de Niers langs kronkelwegen

Bij een burcht de Maas ontmoet,

Wenkt U Gennep vriendelijk tegen,

Biedt U zijnen welkoms groet.

In dit eerste couplet van het Gennepse volkslied komen de Maas, Niers en burcht al ter sprake. In de 
andere zeven coupletten worden de torens, de muren en Sint Norbertus ook nog benoemd. Dit zijn al 
een aantal dingen waar Gennep bekend om staat, maar Genneps rijke verleden houdt daar niet op. De 
Markt	geeft	een	karakteristiek	beeld	van	een	oude	binnenstad	met	een	17e-eeuwse	protestantse	kerk,	
smalle	zijstraatjes	en	natuurlijk	het	statige	stadhuis	dat	zich	te	midden	van	alles	begeeft.	In	de	ene	
hoek van de stad is de Sint Martinuskerk te vinden die na de oorlog (in stijl van de Bossche School) 
gebouwd is ter vervanging van de oude Sint Martinuskerk, waar tegenwoordig alleen nog maar de 
toren van overeind staat in de tegenovergestelde hoek. Een groot deel van de stad wordt nog ommuurd 
door de oude stadsmuur waar nog een toren en poort aan te vinden zijn. Ook zijn er minder tastbare 
herinneringen aan het verleden van de stad te vinden. De straatnamen in de buurt Pagepark bijvoor-
beeld	dragen	de	namen	van	spoor-	en	fabrieksonderdelen,	wat	herinnert	aan	het	spoor-	en	industriële	
verleden van Gennep. 

De gemeente Gennep ziet haar rijke cultuurhistorische verleden als een van de grootste kansen voor 
hun stad. In de omgevingsvisie “Samen maken we Gennep” uit 2019 worden de cultuurhistorische 
kernkwaliteiten	zelfs	als	een	van	de	vier	pilaren	van	de	Gennepse	identiteit	neergezet.	(Gemeente	
Gennep,	2019)	Er	is	ook	al	het	nodige	werk	verzet	door	bijvoorbeeld	informatieplaquettes	in	de	
stad op te hangen die wat over het verleden van die plek vertellen. Toch is er vanuit de gemeente de 
behoefte	om	scherper	in	beeld	te	krijgen	wat	nu	precies	de	cultuurhistorische	waarden	zijn,	waar	deze	
zich bevinden en hoe er mee om moet worden gegaan. 

Als het rijke verleden van Gennep voor nu buiten beschouwing wordt gelaten en er een verdere blik 
op de gemeente wordt geworpen, dan is te zien dat Gennep ook veel overeenkomsten met andere 
gemeenten toont. Net als veel andere gemeenten, kampt ook Gennep met problematische winkelleeg-
stand in de oude binnenstad. Ook kampt de gemeente met andere opgaven, zoals stedelijke vernieu-
wing en de aansluiting van de stad op het omliggende landschap. (Gemeente Gennep, 2019) (Toonen, 
2020) Hoewel deze twee zaken –de cultuurhistorie en de (ruimtelijke) opgaven-  in eerste instantie 
niet veel met elkaar gemeen lijken te hebben, spelen ze toch op elkaar in. De winkelstraten zijn ook 
historische stadsstraten en met binnenstedelijke ontwikkelingen speelt de bouwhistorie van panden en 
straten ook mee. De connectie tussen deze twee onderdelen is nu nog onvoldoende ontwikkeld in het 
beleid van de gemeente.  

1.2 Probleemstelling
Om	de	rijke	geschiedenis	van	de	stad	te	benutten,	heeft	de	gemeente	de	hulp	ingeroepen	van	het	
Gelders Genootschap. Het Gelders Genootschap is een vereniging van gemeenten in Gelderland 
en	Noord	Limburg	dat	deze	gemeenten	adviseert	op	gebied	van		architectuur,	cultureel	erfgoed,	
landschap,	stedenbouw	en	infrastructuur.	Aan	het	Gelders	Genootschap	is	gevraagd	of	zij	een	nieuw	
beeldkwaliteitsplan willen opstellen voor het centrum van Gennep, het oude beeldkwaliteitsplan uit 
2005 werd niet meer toereikend genoeg geacht. Een beeldkwaliteitsplan is een niet-juridisch-bindend 
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aanvullend plan bij een bestemmingsplan waarin architectonische richtlijnen opgenomen zijn die het 
beeld bepalen. (Kubiek, 2020) 

Nu vormt een beeldkwaliteitsplan zeker een nuttige toevoeging voor het beleid van de gemeente, maar 
het is niet allesomvattend. Een beeldkwaliteitsplan werkt namelijk vooral op pandniveau. Hierbij valt 
dus	een	groot	deel	van	de	ruimtelijke	context	weg.	Waar	de	gemeente	behoefte	aan	heeft,	maar	wat	
nu nog ontbreekt, is een document waarin de cultuurhistorische waarden van het centrum van Gennep 
benoemt worden. Bij deze cultuurhistorische analyse is dan niet alleen aandacht is voor het pandni-
veau, maar ook voor grotere schaal van de landschappelijke- en stedenbouwkundige structuren. 

Samengevat kan het probleem als volgt worden omschreven:

Momenteel ontbreekt er nog een cultuurhistorische analyse voor 
het historische centrum van Gennep, waardoor de ambitie om 

cultuurhistorische waarden een prominente plaats te geven binnen 
de stad nog niet goed mogelijk is. 

1.3 Doelstelling
Het doel van dit rapport is een cultuurhistorische analyse te doen voor Gennep In de kern houdt 
een cultuurhistorische analyse in, dat er in het verleden van een stad gezocht is naar de belangrijke 
en	vormende	verhalen	van	een	stad,	de	verhalen	die	de	stad	haar	identiteit	verschaffen.	Een	aantal	
(bekende) voorbeelden hiervan zijn Rotterdam als havenstad, Tilburg en de textielindustrie en 
Doesburg als Hanzestad. Verhalen en Identiteit moet breed worden gezien. Voor de ene stad kan een 
relatief	‘kleine’	en	niet-unieke	gebeurtenis	toch	een	groot	onderdeel	vormen	van	de	identiteit	van	
de stad. Zo is Doesburg niet de enige Hanzestad in Nederland, maar vormt het wel een wezenlijk 
onderdeel	van	de	identiteit	van	de	stad.	Bepaalde	hoofdstukken	uit	het	verleden	die	op	het	eerste	
gezicht niet interessant lijken moeten daarom niet gelijk aan de kant gezet worden.  

Dit	‘DNA’	van	een	stad	is	vaak	niet	direct	in	het	stadsbeeld	terug	te	zien,	maar	er	zijn	nog	wel	een	
hoop sporen in de ruimte te vinden. Denk bijvoorbeeld aan monumentale panden en oude grachten, 
maar	bijvoorbeeld	ook	de	contouren	van	oude	vestingwerken	of	een	oude	spoorlijn.	Bij	de	cultuur-
historische analyse in dit rapport zijn deze verhalen en sporen –de cultuurhistorische waarden- voor 
Gennep opgezocht, aan elkaar gekoppeld en belicht. Hieruit is een beeld ontstaan van de huidige 
ruimtelijke karakteristiek van Gennep waarin de cultuurhistorische kernkwaliteiten benoemt worden. 
Het	eindproduct	dat	hier	uit	komt	kan	als	een	opzichzelfstaand	product	worden	gezien,	dat	als	inspi-
ratiemateriaal gebruikt kan worden. Zo kunnen de cultuurhistorische waarden betrokken worden bij 
toekomstige ontwikkelingen in ruimte. 

Samengevat kan het doel als volgt worden omschreven:

Het uitvoeren van een cultuurhistorische analyse voor het onder-
zoeksgebied, waarin de historische situatie, de huidige ruimte-

lijke karakteristiek en de cultuurhistorische waarden uiteengezet 
worden.

 



8    |   www.geldersgenootschap.nl   |   partner in omgevingskwaliteit 

1.4 Onderzoeksopzet
In de cultuurhistorische analyse is een onderscheid te maken, namelijk onderzoek naar de historische- 
en de huidige situatie. Onderzoek naar historische situatie van Gennep licht de verschillende verhalen 
van	Gennep	er	uit.	Het	stelt	het	‘DNA’	vast.	Onderzoek	naar	de	moderne	situatie	is	erop	gericht	om	de	
sporen	van	deze	verhalen	in	beeld	te	brengen.	Waar	in	de	stad	zien	we	het	‘DNA’	terug.					

Het	bronmateriaal	wat	gebruikt	is,	is	een	combinatie	van	schriftelijke	bronnen,	visuele	bronnen	en	
eigen	observaties.	Bij	schriftelijke	bronnen	kan	aan	boeken	gedacht	worden.	Deze	geven	meestal	een	
compleet	en	samenhangend	verhaal	van	historische	ontwikkelingen.	Krantenartikelen	uit	de	tijd	zelf	
kunnen ook gebruikt worden. Deze geven weer een ander beeld van bepaalde ontwikkelingen. Veel 
artikelen kunnen via de Delpher, de digitale historische krantenbank van de Koninklijke Bibliotheek, 
terug worden gevonden. Rapporten van gemeente en archeologische opgravingen vormen ook een 
bron.	Als	laatst	zijn	er	ook	nog	websites	gebruikt	die	over	Gennep	of	de	omgeving	gaan.	
Een ander belangrijk type bron is visuele bron. Hierbij is het onderscheid te maken tussen kaarten 
en	foto’s.	Bij	kaarten	valt	te	denken	aan	zowel	moderne	kaarten,	alsook	oud	kaartmateriaal.	Hoewel	
oude	kaarten	niet	zo	exact	zijn	als	moderne,	bieden	ze	toch	een	schat	aan	informatie	die	niet	op	andere	
plekken	te	vinden	is.	Gennep	heeft	in	het	verleden	onder	veel	verschillende	landen	gevallen	en	heeft	
ook	meerdere	keren	in	de	vuurlinie	van	een	oorlog	gelegen.	Dit	heeft	er	tot	geleid	dat	er	meerdere	
kaarten van Gennep zijn gemaakt. Zo zijn bijvoorbeeld de eerste kadastrale kaarten die van het Neder-
landse	grondgebied	zijn	gemaakt,	die	van	Gennep.	Foto’s	worden	gebruikt	om	een	idee	van	het	straat-
beeld van Gennep te krijgen. 
Als laatst spelen eigen observaties ook nog een rol. Cultuurhistorie is ook een groot deel ervaring en 
dit	kan	niet	zo	van	een	kaart	gelezen	worden	of	uit	een	boek	worden	gehaald.	Verder	kunnen	eigen	
observaties ter plaatse ook een exacter beeld geven dan alleen kaarten.  

Dit verslag is opgesteld tijdens de Coronacrisis in 2020. Als gevolg hiervan waren instanties zoals het 
archieven en bibliotheken gesloten, daarom geldt voor een aantal onderwerpen in dit rapport dat niet 
alle	gewenste	bronnen	ook	daadwerkelijk	zijn	geraadpleegd.	Als	dit	tot	complicaties	heeft	geleidt,	staat	
dit vermeld bij de tekst. 

1.5: Onderzoeksgebied
In	figuur	3	is	de	afbakening	van	het	onderzoeksgebied	voor	dit	project	te	zien.	Het	onderzoeksgebied	
beslaat	niet	de	hele	gemeente,	maar	komt	grofweg	overeen	met	het	kerngebied	van	de	stad	Gennep.	
Het kerngebied van Gennep beslaat een ongeveer driehoek tussen de Maas in het oosten, de Niers in 
het noordwesten en de Brabantweg in het zuiden. Er is voor het kerngebied gekozen omdat binnen 
deze grenzen de meeste historische ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, vooral in het historische 
centrum en rond het Genneperhuis. Dit betekent niet dat de grenzen hard zijn en er alleen maar binnen 
het kerngebied gekeken wordt, soms wordt ook over de grenzen gekeken voor context, maar wel dat 
de	focus	hier	ligt.	

Het onderzoeksgebied kan een onderscheid worden gemaakt tussen landschappelijke en bebouwde 
gebieden. In het bebouwde gebied is ook weer een onderscheid te maken tussen het oude stadscentrum 
van Gennep en de latere uitbreidingswijken. Tot eind 19e eeuw was er nog vrijwel geen bebouwing 
buiten	dit	oude	stadscentrum,	maar	vanaf	die	tijd	begint	Gennep	zich	steeds	verder	uit	te	breiden	
richting het zuiden/zuidoosten. Het oude stadscentrum is tegenwoordig nog steeds het kloppende hart 
van de stad. Samen met de Spoorstraat vormt het het winkel- en horecagebied van de stad. 

Helemaal in de noordpunt van het onderzoeksgebied zijn de resten van het Genneperhuis te vinden. 
Dit was vroeger een belangrijke vesting. Omdat de vesting en het gebied er om heen van groot 
cultuurhistorisch belang zijn, zijn deze ook in het onderzoeksgebied meegenomen. Zoals later in het 
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rapport duidelijk zal worden, zijn de geschiedenis van Gennep en het Genneperhuis sterk met elkaar 
verbonden. Tussen het bebouwde gebied en het Genneperhuis bevindt zich de smalle uitloper van de 
zandrug, waarop de stad en het huis zijn gebouwd.

Figuur 3: Het onderzoeksgebied. Het oude stadscentrum is met een stippellijn aangegeven. 
Openstreetmaps is als onderlegger gebruikt.
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1.6 Leeswijzer
In	dit	eerste	hoofdstuk	is	een	introductie	gegeven	voor	de	opzet	van	dit	onderzoek	en	het	rapport.	
Hoofdstuk 2 word het landschap van Gennep behandeld en in hoofdstuk 3 wordt kort de geschiedenis 
van	Gennep	uiteengezet.	Deze	twee	hoofdstukken	samen	zijn	bedoeld	om	de	context	te	schetsen	en	
een goed beeld te krijgen van Gennep en het onderzoeksgebied. In hoofdstuk 4 wordt de historische 
ontwikkeling van het onderzoeksgebied doorlopen. Deze historische ontwikkeling is opgedeeld in een 
vijftal	perioden	en	deze	zullen	chronologisch	behandeld	worden.	In	tegenstelling	tot	het	voorgaande	
hoofdstuk	van	de	algemene	geschiedenis,	wordt	hier	dus	echt	ruimtelijk	naar	het	onderzoeksgebied	
gekeken. In hoofdstuk 5	geeft	een	beeld	van	hoe	het	onderzoeksgebied	er	vandaag	de	uit	ziet	en	sluit	
af	met	cultuurhistorische	waarden.	Deze	cultuurhistorische	waarden	zijn	dus	de	conclusie	van	de	
cultuurhistorische analyse en vatten dus samen wat er nu nog van de historische ontwikkelingen in de 
ruimte te zien is. 

De bijlagen zijn achter in het rapport te vinden. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een van de 
bijlagen,	zal	dat	in	de	tekst	vermeld	worden.	Bijlage	1,	de	fotobijlage,	dient	ook	ter	context	en	kan	bij	
zowel	hoofdstuk	2,	3,	4	en	vijf	gebruikt	worden.		

Intermezzo 
 
Stukken die deze opmaak hebben (tussen twee groene lijnen) zijn intermezzo’s. Deze geven aanvul-
lende informatie over een bepaald onderwerp wat in de hoofdtekst genoemd is. Ze wijken af van de 
chronologie die in hoofdstuk vier gevolgd wordt. 
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Hoofdstuk 2: Landschap

Figuur 4: Schematische weergave 
van het landschap in Gennep. Het 
overgrote deel van het onderzoeks-
gebied bestaat uit het rivierenland-
schap met de Maasterrassen. De 
lichtgroene gebieden vormen het 
jongste terras (ontstaan in de laat-
ste 12.000 jaar) en de donkergroene 
gebieden zijn één terras ouder. De 
exacte ligging van de rivierduinen 
is lastig aan te geven (aangezien 
er geen strikte grens is tussen de 
zandgronden en de rest van het ter-
ras), maar de gele gebieden zijn een 
benadering van wat ongeveer de 
hogere zandgronden zijn. Het oude 
centrum van Gennep is op de verste 
uitloper van het zand gebouwd. Dit 
is bijvoorbeeld terug te zien in de 
naam van de Zandstraat. De zwarte 
lijnen zijn de primaire dijken.

Het landschap speelt altijd een belangrijke rol in het ontstaan van een stad, zo ook bij Gennep. Zo is de 
naam	‘Gennep’	daar	zelf	ook	een	attestatie	van.	Deze	is	namelijk	afgeleid	van	het	Keltische	‘Ganapja’,	
wat	zoiets	betekend	als	‘het	bij	elkaar	komen	van	twee	stromen’.	(Verhoeven	&	Ellenkamp,	2007)	Die	
twee stromen zijn natuurlijk de Maas en de Niers. Dit samenkomen van rivieren, en de andere land-
schappelijke context, staat aan de basis van de ontwikkeling van Gennep en het omliggende gebied. 
Daarom zal dit eerst kort besproken worden zodat duidelijk is binnen welke context de historische 
ontwikkelingen plaatsvinden. 

2.1 Landschapstypen
De Maas en Niers zijn altijd al de levensaders van Gennep geweest. Gennep is ontstaan aan een door-
waadbare plaats in de Niers, maar ook voor de stichting van de stad hadden de rivieren al invloed. Zo 
is vooral de Maas erg bepalend geweest voor de twee landschappen die we binnen het onderzoeksge-
bied vinden, namelijk die van de rivierterrassen en het Maasduinenlandschap. (Stichting Filmwerk-
groep CMN, 2017) Zoals de naam al doet vermoeden, is het rivierterrassenlandschap opgebouwd uit 
verschillende lagen die terrassen worden genoemd. In het intermezzo is te lezen hoe het Maasterras-
senlandschap	is	ontstaan.	In	het	onderzoeksgebied	zijn	twee	terrasniveau’s	te	vinden	waar	een	hoogte-
verschil	van	zo’n	twee	meter	tussen	zit.

Het tweede landschap, die van de Maasduinen, is ook door de Maas gevormd. In het intermezzo is 
te lezen hoe dit landschap is ontstaan. Binnen het onderzoeksgebied zijn de uitlopers van dit rivier-
duinenlandschap	te	vinden.	(de	Bont	&	Maas,	2005)	Omdat	rivierduinen	de	hoogste	punten	in	het	
landschap	vormen,	zijn	ze	altijd	geliefd	geweest	als	vestigingsplaats	voor	mensen.	Gennep	is	zelf	ook	
ontstaan	op	een	hoger	gelegen	zanderige	ondergrond.	In	figuur	4	is	schematisch	weergegeven	hoe	het	
rivierterrassenlandschap en het maasduinenlandschap terugkomen in het onderzoeksgebied.
De tweede stroom in het onderzoeksgebied is de Niers. Hoewel deze niet zo groot is als de Maas, 
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Maasterrassen 
 
Het verhaal van de Maasterrassen begint met de Maas tijdens een ijstijd. In deze tijd is de Maas een 
zogenaamde vlechtende rivier. Een vlechtende rivier verschilt van de meanderende rivieren die tegen-
woordig in Nederland liggen in het feit dat ze niet één vaste bedding kennen. Vanwege de lage tempe-
raturen tijdens de ijstijd kan een rivier zich niet goed in de bodem inslijten en is het water gedwongen 
om over een breed oppervlak zijn afvoer te vinden. Hierdoor ontstaat een brede riviervlakte. Als er een 
tussenijstijd aanbreekt en het weer warmer wordt, heeft dat ook invloed op de rivier. Deze kan zich nu 
namelijk wel in de bodem insnijden en daardoor ontstaat er één hoofdgeul, zoals dat tegenwoordig 
ook het geval is. Deze verandering van een vlechtende naar een meanderende rivier is niet uniek voor 
Limburg, maar gebeurt ook in de rest van Nederland. Wat Limburg wel uniek maakt, is dat tektonische 
krachten er voor zorgen dat de bodem in Limburg constant omhoog gedrukt wordt. Deze opheffing 
zorgt er voor dat de brede riviervlakte van de vlechtende rivier naar boven wordt geduwd. In de tusse-
nijstijden gaat deze opheffing ook door, maar de (smallere) meanderende riviervlakte wordt door het 
water steeds uitgesneden. Dit heeft tot gevolg dat de randen van de oude vlechtende riviervlakte wel 
naar boven worden geduwd, terwijl dat in het midden niet gebeurd door de erosie van de meanderen-
de rivier. Er ontstaat hoogteverschil, wat we terrassen zijn gaan noemen. Dit wisselen tussen warme 
en koude periodes en vlechtende en meanderende rivieren leidt elke keer weer tot een nieuw terras. 
(Verwijmeren, 2009) In Zuid-Limburg kunnen wel 31 terrasniveau’s gevonden worden. Omdat het on-
derzoeksgebied aan de Maas ligt en zich niet ver landinwaarts uitstrekt, hebben we maar te maken met 
twee jongste terrasniveau’s. Het landschap is dus betrekkelijk nieuw in geologische zin. (Verhoeven & 
Ellenkamp, 2007) (de Bont & Maas, 2005)

is deze toch zeer belangrijk geweest voor de vorming van Gennep. Net als de Maas trad de Niers 
regelmatig	buiten	de	oevers	en	zette	daarmee	materiaal	af.	Dit	gebeurde	voornamelijk	op	de	rechter-
oever,	aangezien	de	linkeroever,	waar	Gennep	op	is	ontstaan,	dus	wat	hoger	lag	door	zandafzetting.	
(Verhoeven	&	Ellenkamp,	2007)	(de	Bont	&	Maas,	2005)

Figuur 5: Schematische weergave van het landschap. Hoogteverschillen zijn sterk overdreven.  

Rivierduinen en het Maasduinenlandschap 
 
Tegen het eind van de laatste ijstijd begonnen de rivieren rustiger te stromen. De meerdere beddingen 
van de vlechtende rivieren verdwenen en er ontstond één meanderende rivierbedding. Deze oude bed-
dingen die nu droog kwamen te liggen, bestonden uit zand wat door het water was meegevoerd. Dit 
zand werd door de wind meegevoerd, maar werd meestal al snel naast de bedding vastgehouden door 
de vegetatie. Dit zand ging zich ophopen en uiteindelijk ontstonden hier verhogingen in het landschap. 
Deze verhogingen vingen nog meer zand en uiteindelijk ontstonden hier rivierduinen uit. (Kokshoorn, 
2009) Rivierduinen zijn dus zanderige plekken die hoger liggen dan het omliggende rivierenland-
schap. Noord-Limburg (de rechteroever van de Maas) kent de grootste concentratie van rivierduinen 
in Nederland en de aaneengesloten duinen vormen een uniek landschap met vennetjes, heidevelden en 
zandverstuivingen. Een deel van dit landschap, ten zuiden van het onderzoeksgebied, vormt nationaal 
park de Maasduinen. (Stichting Filmwerkgroep CMN, 2017)



13    |   www.geldersgenootschap.nl   |   partner in omgevingskwaliteit 

2.2 Menselijk ingrijpen 
De	situatie	hiervoor	beschreven	is	er	een	waar	de	mens	nog	geen	invloed	heeft	uitgeoefend	op	het	
landschap. Zodra er echter sprake is van vaste bewoning in het gebied, wordt er de hele tijd aan het 
landschap geknutseld. Een voorbeeld hiervan zijn de dijken. Voor de bedijking had het water van de 
Maas en de Niers vrij spel. Bij hoog water stroomde het onderste terras onder en bij heel hoog water 
konden ook de hogere terrassen overstromen. De enige plekken die hierbij droog bleven waren de 
hoog gelegen rivierduinen. Ter bescherming werden daarom dijken aangelegd. Hierdoor ontstond op 
het	onderste	terras	dus	een	‘klassiek’	rivierenlandschap	van	een	zomerbed	met	uiterwaarden	en	bleven	
de	hogere	terrassen	en	de	rivierduinen	wel	droog.	In	figuur	4	is	de	bedijking	van	het	gebied	te	zien.	
Het is niet duidelijk wanneer de dijken precies zijn aangelegd, maar de eerste (lage) dijken lagen er 
in	ieder	geval	al	voor	de	18e	eeuw.	(Burggraaff,	1988)	Later	zijn	de	Maas	en	Niersdijken	uitgebreid,	
vooral	na	hoge	waterstanden	in	1993	en	1995.	De	N271	heeft	een	dubbelfunctie	als	provinciale	weg,	
maar ook als primaire waterkering tegen de Maas. De Niers is ook bedijkt. (Toonen, 2020) De linker-
oever	bij	Gennep	heeft	geen	echte	uiterwaarde	en	de	dijk	ligt	vrijwel	direct	aan	het	water.	De	rechter-
oever	bij	Ottersum	heeft	wel	een	gebied	dat	kan	onderlopen	bij	hoog	water.	

Het grootste deel van het onderzoeksgebied is in het verleden agrarische grond geweest en sommige 
stukken	zijn	dat	nu	nog	steeds.	Elk	stuk	land	had	zijn	eigen	functie	en	traditioneel	gezien	is	er	een	drie-
voudig onderscheid te maken tussen graslanden, akkerlanden en woeste gronden. Deze driedeling had 

Figuur 6: Bodemgebruik rondom Gennep in 1732 a.d.h.v. het Kleefse kadaster. (Gerrits, 1987) De 
3-splitsing tussen weide, akkerland(bouwland) en heide is goed zichtbaar. Veen-, bos- en broeklanden 
komen niet voor in het onderzoeksgebied.
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te maken met de hoogte en vooral het (grond)water van een stuk land. De gronden die aan de rivier 
lagen, en dus het laagst gelegen waren en het meeste (grond)water te verwerken hadden, waren de 
graslanden.	Deze	percelen	werden	gebruikt	om	koeien	of	schapen	op	te	laten	grazen.	De	akkerlanden	
lagen net wat hoger en droger. Dit waren de juiste omstandigheden om gewassen te verbouwen en op 
dit niveau is ook de meeste bebouwing te vinden. De hoogste gronden waren de woeste gronden. Deze 
gronden	waren	niet	vruchtbaar	genoeg	voor	landbouw	en	waren	daarom	bebost	of	ze	vormden	een	
heidelandschap.	(Verhoeven	&	Ellenkamp,	2007)	Deze	traditionele	driedeling	is	ook	terug	te	vinden	in	
Gennep	en	het	onderzoeksgebied	(Burggraaff,	1988),	zoals	te	zien	in	figuur	6	en	bijlage	5.

De percelen direct aan de Maas gelegen vormden de graslanden. Uniek voor Nederland, is dat bij dit 
stuk van de Maas de zogenaamde Maasheggen voorkomen. In de uiterwaarden van de Maas zijn een 
groot aantal kleine percelen die begrensd zijn met Meidoorn- en Sleedoornheggen. Deze heggen zijn 
in	elkaar	gevlochten	vormen	zo	een	ondoordringbare	afscheiding.	De	maasheggen	zijn	het	oudste	
cultuurlandschap van Nederland en worden al in Caesars werk over de Gallische oorlogen genoemd. 
Tegenwoordig is het landschap vooral nog aan de Brabantse zijde van de Maas te vinden, bijvoorbeeld 
in	de	Oeffelter	Meent,	die	recht	tegenover	het	onderzoeksgebied	ligt.	Sinds	2018	is	het	Maasheggen-
landschap	door	de	UNESCO	aangewezen	als	biosfeerreservaat.	(Rijswijk,	2018)	Vroeger	hebben	de	
maasheggen ook aan de Limburgse kant van de Maas gelegen, maar in het onderzoeksgebied zijn 
deze	al	vroeg	verdwenen.	Op	de	Kleefse	kadastrale	kaart	uit	1732		zien	we	nog	maar	een	enkele	heg	
staan, terwijl de overkant er mee bezaaid staat. De reden hiervoor kan zijn dat de eigendomsverhou-
dingen anders lagen dan aan de Brabantse kant. Op de kadasterkaart is te zien dat de percelen aan de 
Limburgse kant groter zijn dan die aan de Brabantse kant. Een andere mogelijke reden voor het al 
vroeg verdwijnen van de heggen, is dat ze gerooid zijn om het schootsveld van het Genneperhuis vrij 
te	houden.(Verhoeven	&	Ellenkamp,	2007)

Figuur 7: Gevlochten Maasheggen Figuur 8: foto van het maasheggenlandschap 
(Brabantse kant). (UNESCO)

Net wat hoger gelegen dan de weilanden vinden we de akkerlanden, en in het geval van Gennep ook 
veel (moes)tuinen. Dit is de vruchtbare grond waar het grondwaterpeil niet te hoog staat en vanwege 
de	nabijheid	van	de	stad	zijn	op	de	Kleefse	kadasterkaart	ook	veel	kleine	(moes)tuinperceeltjes	te	zien.	
Richting het zuidoosten zijn de hogere woeste gronden te vinden. Deze komen overeen met het maas-
duinenlandschap. De woeste gronden zijn duidelijk ingetekend op de eerste bekende kaart van Gennep 
en omgeving uit 1560, te vinden in bijlage 3.  
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Modernisering van het landschap

Een algemene trend in Nederland halverwege de 19e eeuw, is de omslag van het hier eerder genoemde 
‘oude’	landschap	naar	het	‘nieuwe’	landschap.	Er	gaat	anders	worden	nagedacht	over	het	buitengebied	
en de inrichting gaat hierdoor ook veranderen. Voorbeelden van processen zijn bijvoorbeeld de ruil-
verkaveling, natuurbescherming en ontginning van de woeste gronden. (Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed,	2015)	Deze	processen	vonden	ook	plaats	in	Gennep	en	het	onderzoeksgebied.	In	de	19e	
eeuw	wordt	het	dankzij	kunstmest	mogelijk	om	woeste	gronden	te	transformeren	tot	landbouwgrond.	
Veel land, vooral het maasduinenlandschap, wordt in een keer op een andere manier bruikbaar. Toch 
verdwijnen niet alle woeste gronden. Begin 20e eeuw komt ook notie van natuurbehoud op, hoewel 
het pas tot 1996 zou duren voordat de Maasduinen ook echt een nationaal park zou worden, is het in 
de tussentijd wel bewaard gebleven. Ook in het cultuurland verandert veel. Stadsuitbreidingen in de 
20e eeuw zorgen er voor dat veel voormalig landbouwland bebouwd raakt. Binnen het onderzoeksge-
bied is al het akkerland verdwenen. Alleen langs de maas zijn nog graslanden te vinden. De structuur 
van	deze	graslanden	is	ook	veranderd.	In	figuur	9	is	een	vergelijking	te	zien	tussen	de	percelen	van	de	
kadasterkaart	uit	1732	en	een	moderne	luchtfoto.	In	de	oude	situatie	zijn	er	veel	meer	versnipperde	
percelen.	Een	boer	had	vaak	meerdere	niet-aaneengesloten	percelen.	Omdat	deze	situatie	niet	efficiënt	
werd geacht, is in de 20e eeuw het proces van ruilverkaveling gestart om de versnippering tegen te 
gaan en boeren één aaneengesloten perceel te geven. Het gevolg hier van is dat de oude verkavelings-
structuur hiermee wel is verdwenen.

Figuur 9: Het proces van ruilverkaveling. Links de situatie in 1732 en rechts een moderne luchtfoto.
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3: Algemene geschiedenis

Figuur 10: Tijdlijn met de kernpunten van de geschiedenis van Gennep.

In	dit	hoofdstuk	zal	kort	de	geschiedenis	van	Gennep	en	het	Genneperhuis	worden	behandeld.	Ook	al	
vormen Gennep en het Genneperhuis twee aparte delen van het onderzoeksgebied, zijn ze sterk met 
elkaar	verbonden	en	delen	ze	een	hoop	geschiedenis.	Dit	hoofdstuk	kan,	samen	met	het	voorgaande	
hoofdstuk	over	landschap,	als	context	gebruikt	worden	bij	het	volgende	hoofdstuk:	de	historische	
ontwikkeling.
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Het verhaal van Gennep als plek begint in de Romeinse tijd. Met de komst van de Romeinen in het 
zuiden	van	Nederland,	worden	ook	Romeinse	wegen	aangelegd.	Twee	hoofdwegen	lopen	vanaf	het	
zuiden richting Nijmegen en een dwarsweg tussen deze twee wegen gaat over de Maas en Niers heen 
en komt langs de plek waar later Gennep zal ontstaan. (van Dinter, 2017) Er zijn wel Romeinse resten 
in Gennep gevonden, maar nooit sporen van permanente bewoning gevonden zoals dat bijvoorbeeld 
bij Cuijk wel het geval is.

De eerste permanente bewoning van Gennep moet later geplaatst worden, waarschijnlijk in de 8e 
eeuw. (Gemeente Gennep, 2016) De namen Gennep (Ganipe) en Genneperhuis (Municiunculam 
Ganipi)	verschijnen	in	de	11e	eeuw	voor	het	eerst	in	de	boeken.	(Driessen	&	van	den	Brand,	1977)	In	
deze tijd is Gennep nog een klein dorp. Gennep weet stadsrechten te verwerven. Het is niet bekend 
wanneer dit precies is gebeurd, maar het is aannemelijk dat dit aan het eind van de 13e eeuw is 
geweest,	aangezien	een	document	uit	1371	al	melding	maakt	dat	de	(fysieke)	stadsrechten	slecht	te	
lezen zijn vanwege verwering en ouderdom. Gennep is nooit tot een heel grote stad uitgegroeid. Dit is 
waarschijnlijk	toe	te	schrijven	aan	het	feit	dat	Gennep	niet	direct	aan	de	Maas	lag.	(Gemeente	Gennep,	
2016) De bevolking van Gennep in deze tijd kan geschat worden op ongeveer 600 inwoners. (van 
Dinter, 2017) 

In deze tijd valt Gennep nog onder het bestuur van de heren van Gennep. Deze lokale edelman woont 
in het Genneperhuis en buiten de stad Gennep om vallen de dorpen Milsbeek, Ottersum, Heijen, 
Oeffelt	(aan	de	overkant	van	de	Maas	in	Brabant)	en	de	tussenliggende	buurtschappen	ook	onder	zijn	
bestuur.	De	heilige	Norbertus,	stichter	van	de	Premonstratenzers	kloosterorde,	stamt	af	uit	dit	geslacht.	
In	de	15e	eeuw	sterft	het	huis	van	Gennep	uit	en	in	1449	komen	de	dorpen	onder	bestuur	te	staan	van	
de	hertog	van	Kleef.	Deze	politieke	situatie,	onder	bestuur	van	een	hertog	uit	het	Niederrhein	gebied,	
kan eigenlijk als vrij typerend worden gezien voor de economie en cultuur van Gennep. De moderne 
grens tussen Nederland en Duitsland bestond nog niet en Gennep was van oudsher meer gericht op het 
Niersdal	en	het	Rijnland	en	niet	zozeer	op	Brabant	of	het	verre	Holland.	Voorbeelden	waar	dit	aan	te	
zien	is,	zijn	bijvoorbeeld	de	uitvalswegen	van	Gennep,	te	zien	in	figuur	11.	Deze	zijn	vooral	richting	
steden die ook deel uitmaakte van dit Niederrhein gebied. Een ander aspect waar de link met het 
Niederrhein gebied duidelijk wordt, is keramiek. Gennep en omgeving stonden, en staan nog steeds, 
bekend hun keramiek. Het keramiek wat in deze regio werd gemaakt behoorde tot de Nederrijnse 
traditie, net zoals in de rest van het Niederrhein gebied het geval was. (Museum het Petershuis, 2020) 

Figuur 11: Uitsnede van de kaart van Ni-
colaes van Geelkercken ca. 1614. (Mooren, 
2011) De uitvalswegen zijn er op ingetekend.
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Vanaf	de	16e	eeuw	worden	de	eerste	visuele	weergaven	van	Gennep	gemaakt:	een	kaart	en	een	stads-
gezicht. Deze zijn in bijlage 3 te vinden. Deze weergaven raken echter al vrij snel verouderd aangezien 
Gennep in 1597 grotendeels in as wordt gelegd door een stadsbrand. Omdat vrijwel alle gebouwen 
van hout zijn, sneuvelt wel 90% er van. (van Dinter, 2017) In deze periode na de stadsbrand komt de 
huidige stadsplattegrond grotendeels tot stand. Tussen 1612 en 1620 wordt het stadhuis op de Markt 
gebouwd en in 1660 de protestantse kerk. De bouw van een protestantse kerk in het grotendeels katho-
lieke	Gennep	was	mogelijk,	omdat	Kleef	relatieve	godsdienstvrijheid	kende.	De	hertog	zelf	hing	het	
lutheranisme	aan	en	tolereerde	ook	Nederlandse	gereformeerden.	(van	Dinter,	Historische	gebouwen	
van Gennep, 1993) 

In	1609	sterft	de	hertogelijke	lijn	van	Kleef	uit	en	komt	het	hertogdom,	en	ook	Gennep,	onder	het		
bestuur	van	Brandenburg/Pruisen	te	staan.	Gennep	heeft	altijd	al	aan	de	grens	gelegen	en	heeft	daarom	
nooit	veel	bloei	gekend,	maar	in	de	eerste	helft	van	de	17e	eeuw	wordt	het	helemaal	lastig	aangezien	
Gennep in een oorlogszone komt te liggen. De 80-jarige oorlog is bezig en rondom Gennep wordt 
meerdere	keren	gevochten.	Het	Genneperhuis,	intussen	getransformeerd	van	middeleeuws	kasteel	naar	
vroegmoderne vesting, is een strategisch belangrijke plek. Het wisselt meerdere keren van hand, maar 
de	bekendste	overname	is	die	van	1641	als	prins	Frederick	Hendrik	het	fort	belegerd.	De	prins	laat	een	
omvangrijke	circumvallatielinie	aanleggen	om	aanvallen	van	binnen	en	buiten	de	linie	af	te	weren.	
Gennep maakt hier ook deel van uit. (Gemeente Gennep, 2016) In bijlage 4 is een kaart te vinden van 
de linie.

Na deze oorlog wordt Gennep weer een rustig stadje. De handelsroutes gaan nog steeds grotendeels 
langs	Gennep	af	en	er	vindt	vrijwel	geen	uitbreiding	plaats.	Deze	stagnatie	heeft	tegenwoordig	echter	
positieve	uitwerkingen	gehad.	In	1732	werd	namelijk	begonnen	met	het	Kleefse	kadaster.	Bij	deze	
kadastermetingen werden alle perceelsgrenzen en eigendomsverhouding exact vastgelegd. Gennep 
heeft	de	primeur	aangezien	de	stad	en	het	gebied	er	om	heen	als	eerste	zijn	vastgelegd	voor	het	Kleefse	
kadaster. De toenmalige Nederlandse gebieden zouden tot begin 19e eeuw moeten wachten totdat de 
eerste kadasterkaarten verschenen. Omdat Gennep zo weinig groei kende en zo vroeg in het kadaster 
werd	vastgelegd,	valt	met	grote	precisie	te	zeggen	hoe	het	pre-moderne	Gennep	er	uit	heeft	gezien.	
(Aymans,	Burggraaff	,	&	Jansen,	1988)	Voor	het	Genneperhuis	komt	de	kadastermeting	echter	te	laat.	
De vesting wordt in 1672 door de Fransen bezet en grotendeels verwoest. Daarna wordt het wel weer 
deels	opgebouwd,	om	in	1713	definitief	door	de	Fransen	verwoest	te	worden.	Er	blijven	alleen	enkele	
huizen achter. (Gemeente Gennep, 2016) 

De Fransen keren in 1794 terug naar Gennep en dit maal blijven ze. Vanwege de revolutionaire en 
napoleontische oorlogen wordt Gennep geannexeerd door Frankrijk. In 1815 wordt besloten dat 
Gennep	bij	het	nieuwe	koninkrijk	Nederland	gaat	horen.	Dit	heeft	15	jaar	geduurd,	tot	de	Belgische	
revolutie. Van 1830 tot 1839 werd Limburg, en dus ook Gennep, door de Belgen bezet. Na de vrede in 
1839 valt Gennep onder Nederland bestuur. 

Nadat	Gennep	onder	Nederland	valt	lijkt	er	in	eerste	instantie	weinig	te	veranderen.	Toch	heeft	de	
korte Belgische periode er wel voor gezorgd dat Nederland Limburg sterker in het land wil integreren. 
Een van de projecten die hiervoor wordt ondernomen is de aanleg van de rijksweg Nijmegen-Maas-
tricht, die ook door Gennep komt. De rijksweg wordt in 1845 aangelegd en zorgt voor een sterke 
noord-zuid	verbinding.	In	1873	begint	Gennep	een	nieuw	hoofdstuk	met	de	komst	van	het	spoor.	De	
spoorlijn van Boxtel naar het Duitse Wesel krijgt een station in Gennep en zorgt er voor dat Gennep 
ook een sterke verbinding oost-west krijgt. Omdat deze lijn de kortste verbinding vormt tussen 
Londen en Moskou, komt er veel verkeer over en dit leidt tot bloei in Gennep. Het station ligt enkele 
honderden meters ten zuiden van het oude centrum (aan de huidige Brabantweg) en verdere stadsuit-
breidingen	vinden	dan	ook	in	die	richting	plaats.	(Gemeente	Gennep,	2016)	Vanaf	1913	komt	er	ook	
een stoomtramverbinding van Nijmegen naar Venlo, de Maas-Buurtspoorweg geheten, die ook door 
Gennep komt. De directie van deze lijn komt ook in Gennep te zitten. 
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Deze nieuwe bereikbaarheid van Gennep betekent ook dat de industrie Gennep ook weet te vinden. 
Zo	vestigen	zich	o.a.	de	moutfabriek	Aurora	en	een	meubelfabriek	bij	de	watermolen	aan	de	Niers.	
(Gemeente Gennep, 2016) Er vinden stadsuitbreidingen plaats om het groeiend aantal burgers te 
huisvesten, maar ook binnen de al bestaande stad worden nieuwe gebouwen gebouwd zoals de nieuwe 
pastorie, het Norbertusklooster en sanatorium Mariaoord. 

Begin	20e	eeuw	begint	de	bloei	weer	af	te	vlakken.	De	eerste	wereldoorlog	zorgt	er	voor	dat	de	
spoorlijn een stuk minder gebruikt wordt en de grote depressie raakt ook de industrie van Gennep. De 
directe treinverbinding met Duitsland wordt gestaakt en het station is nu het eindpunt van een zijlijn in 
plaats van belangrijke grensovergang. De Tweede Wereldoorlog raakt Gennep ook hard. Tot wel 70% 
van de bebouwing wordt verwoest. De oude Martinuskerk is zo zwaar toegetakeld dat herstel geen 
optie	meer	is.	Alleen	de	toren	blijft	overeind.	(Gemeente	Gennep)	De	kleine	joodse	gemeenschap	die	
Gennep kende werd ook weggevoerd en de joodse gemeente werd in 1947 opgeheven. (Joods cultureel 
kwartier, 2012)

Na de oorlog begint ook in Gennep de wederopbouwperiode. Verwoeste en beschadigde gebouwen 
worden vervangen en er vinden verdere stadsuitbreidingen in zuidoostelijke richting plaats. In bijlage 
2 is een kaart opgenomen met de bouwjaren van de panden in het onderzoeksgebied. De industrie 
blijft	van	betekenis	voor	Gennep.	De	Page	papierfabriek	was	al	voor	de	oorlog	gesticht,	maar	breidt	
zich erna nog verder uit. In plaats van de oude Martinuskerk te herbouwen, wordt er voor gekozen 
een nieuwe kerk te bouwen, ook Martinuskerk geheten. Dit gebouw in de stijl van de Bossche school 
wordt in 1954 ingewijd. In 1963 opende de eerste Jan Linders supermarkt. In 1948 was het station 
al	afgebroken	en	in	1966	rijdt	de	laatste	trein	Gennep	binnen.	De	spoorbrug	over	de	Maas	wordt	
afgebroken,	maar	deze	was	in	1955	al	van	gezelschap	voorzien	in	de	vorm	van	een	parallel	lopende	
brug voor autoverkeer. In 1977 wordt de N271 omgeleid, zodat het autoverkeer niet allemaal door de 
oude	stad	hoeft.	Het	gevolg	is	wel	dat	de	weg	de	eeuwenoude	verbinding	tussen	de	Maas	en	Gennep	
afsnijdt.	In	1994	wordt	het	huidige	gemeentekantoor	gebouwd	en	heeft	Gennep	redelijk	de	vorm	die	
het	vandaag	de	dag	nog	heeft.	(Gemeente	Gennep,	2016)
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4: Historische Ontwikkeling
In	dit	hoofdstuk	wordt	de	ruimtelijke	historische	ontwikkeling	van	het	onderzoeksgebied	behandelt.	
Genneps geschiedenis valt in een aantal episoden in te delen, beginnend bij de Romeinse tijd en door-
lopend	tot	het	heden.	Deze	periodes	zullen	chronologisch	behandeld	worden.	Uit	dit	hoofdstuk	zullen	
de belangrijskte punten van Genneps geschiedenis naar voren komen, het DNA van de stad.

4.1 Romeinen en vroege middeleeuwen (-1000)
Hoewel Gennep niet Romeins is in oorsprong, kan de Romeinse tijd toch als een startpunt van de 
geschiedenis van Gennep gezien worden. In de eerste eeuw na Christus had het Romeinse rijk zijn 
grenzen vastgelegd bij de Rijn. Deze grenzen werden versterkt door middel van meerdere castellums 
(forten)	en	vormde	daarmee	een	defensieve	linie	die	tegenwoordig	de	Limes	(Latijn	voor	“grens”)	
worden genoemd. Voorbeelden van deze castellums zijn Ulpia Noviomagus Batavorum (het huidige 
Nijmegen) en Ceuclum (het huidige Cuijk). In Gennep zijn ook sporen van Romeinse aanwezigheid 
gevonden.	Zo	zijn	er	bij	het	Genneperhuis	Romeinse	dakpannen	en	turfstenen	gevonden	en	hebben	
opgravingen	uitgewezen	dat	onder	de	huidige	Martinuskerk	zich	een	grafveld	uit	de	Romeinse	periode	
bevindt. (Teunissen, 2016)

Romeins castellum 
 
Vanwege de strategische ligging van Gennep, een doorwaadbare plaats in de Niers waar een weg 
langs kwam, werd er al lange tijd vermoed dat er wel iets van Romeinse militaire aanwezigheid bij 
Gennep moest zijn geweest. Zo is er bijvoorbeeld gespeculeerd over een mogelijk(e) castellum of  
burgus (wachttoren) op de plaats waar later het Genneperhuis stond. (Theunissen, 2018) (de Bont & 
Maas, 2005) (Verhoeven & Ellenkamp, 2007) In 2016 zijn deze speculaties een stuk reëler geworden 
nadat een hoogteprofiel van de Maaskemp, de uiterwaarde van de Maas bij Gennep, duidelijk een 
vierkante vorm in het landschap weergeeft. (Voeten, 2016) Deze vierkante vorm van grofweg 110 bij 
120 meter ligt ten westen van de huidige waterzuiveringsinstallatie aan de rand van de Maas. (Actueel 
Hoogtebestand Nederland, 2020) Eerst werd gedacht dat dit om een redoute van het beleg van 1641 
ging, maar op de hoogtekaart is te zien dat de vormen van de redoutes kleiner zijn dan deze afmetin-
gen. (Teunissen, 2016) Tot op heden mei 2020) zijn er nog geen opgravingen gedaan en kan dus ook 
nog niet bevestigd worden of het daadwerkelijk om een Romeins castellum gaat, of dat het iets anders 
betreft.

Gedurende de derde en vierde eeuw begonnen de Romeinen hun grip op hun noordelijke provin-
cies steeds meer te verliezen . De Limes worden doorbroken en Germaanse stammen vestigden zich 
in het gebied. In Gennep is dit goed terug te zien. Eind jaren 80 viel een wandelaar op dat een stuk 
akkerland, de Stamelberg geheten, hoger lag dan de omliggende omgeving. In 1988 werden de opgra-
vingen	gestart	en	werd	een	Frankische	nederzetting	uit	eind	vierde	begin	vijfde	eeuw	gevonden.	
(Provincie	Limburg,	2019)	(Verhoeven	&	Ellenkamp,	2007)	Rond	het	jaar	500	werd	deze	nederzetting	
verlaten.

Nadat	de	nederzetting	op	de	Stamelberg	verlaten	werd,	verschoof	de	bewoning	in	het	gebied	naar	de	
plaats waar tegenwoordig de Martinustoren staat. Bij opgravingen die na de Tweede Wereldoorlog zijn 
uitgevoerd, zijn resten van een houten kerkje gevonden die rond 750 gedateerd worden. Dit kerkje, en 
de huizen die er om heen hebben moeten gelegen, zijn de eerste tekenen van bewoning in het huidige 
Gennep die ook nu nog binnen de huidige bebouwingsgrenzen vallen. 



21    |   www.geldersgenootschap.nl   |   partner in omgevingskwaliteit 

Figuur 12: Hoogteprofiel van een stuk van de 
Maaskemp. Het mogelijke castellum is met een 
stippellijn aangegeven. Het kleinere vierkant ten 
oosten er van is een redoute die tijdens het beleg 
van 1641 is opgeworpen. Figuur 13: Relevante gebieden in de Romeinse 

tijd en vroege middeleeuwen.

4.2 De Middeleeuwen (1000-1598)
Vanaf	de	10e	eeuw	begon	Gennep	zich	langzaam	in	het	licht	van	de	geschreven	geschiedenis	te	
begeven.	De	eerste	schriftelijke	verwijzingen	van	Gennep	komt	uit	het	begin	van	de	11e	eeuw	
(Driessen	&	van	den	Brand,	1977)	Vanaf	dit	moment	zien	we	het	verhaal	van	Gennep	duidelijk	
beginnen en krijgen we te maken met de stad die er vandaag de dag nog steeds is. Het Genneper-
huis werd rond deze tijd ook voor het eerst benoemd en, zoals verder in het onderzoek duidelijk zal 
worden,	kunnen	Gennep	en	het	Genneperhuis	als	tweespan	binnen	hetzelfde	verhaal	worden	gezien.	
De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en delen veel geschiedenis, maar varen ook elk hun 
eigen koers.   

Deze vroege geschiedenis van Gennep en het Genneperhuis reconstrueren kan wel lastig zijn. Gennep 
wordt wel genoemd in geschreven bronnen, maar de eerste kaart en het eerste stadsgezicht verschijnen 
passen	in	de	16e	eeuw.	Vanaf	de	17e	eeuw	zien	we	gestaag	meer	visueel	materiaal	verschijnen	van	de	
stad. Een andere hindernis, is dat zowel Gennep als het Genneperhuis beiden veel te maken hebben 
gehad met vernietiging. De grote stadsbrand van 16 april 1597 legde ongeveer 95% van Gennep in de 
as en het Genneperhuis is vrijwel volledig met de grond gelijk gemaakt in 1713. Toch is deze periode 
wel zeker vormend geweest voor de structuur van Gennep en dient daarom wel onderzocht te worden. 

Genneperhuis

Het is niet bekend hoe het Genneperhuis er exact uitzag. Waarschijnlijk bestond het complex uit een 
toren	waar	de	adellijke	familie	woonde	en	een	aantal	bijgebouwen	omgeven	door	palissaden	en	een	
gracht.	In	deze	tijd	werd	de	burcht	nog	niet	als	‘Genneperhuis’	aangeduid,	maar	stond	het	bekend	
onder meerdere namen zoals Immenhagen en Huys ten Hagen. Deze verwijzingen naar hagen kunnen 
er op wijzen dat de burcht te midden van het maasheggenlandschap lag. (van Dinter, De naamgeving 
van het Genneperhuis, 2019) 
Begin	15e	eeuw	werd	het	Genneperhuis	uitgebreid,	maar	de	burcht	bleef	van	bescheiden	omvang,	
zoals	te	zien	in	figuur	14.	Deze	situatie	bleef	zo	bestaan	totdat	het	Genneperhuis	betrokken	raakte	bij	
de 80-jarige oorlog in 1598. (Mooren, 2011) 
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De stad en het stratenpatroon

Zoals	in	de	voorgaande	paragrafen	duidelijk	is	geworden,	is	Gennep	dus	ontstaan	op	een	plek	van	een	
som	van	factoren:	een	plek	waar	je	de	rivier	kon	oversteken,	hoge	zandgrond	en	de	nabijheid	van	het	
Genneperhuis. De stad had al ruim 500 jaar geschiedenis achter zich toen in 1597 een grote stads-
brand	uitbrak.	Omdat	bij	die	stadsbrand	vrijwel	alle	bebouwing	is	afgebrand	en	ook	alle	archieven	
zijn gesneuveld, zijn de sporen uit deze vroegere tijd niet direct zichtbaar. Toch zijn deze er wel. Door 
bestudering van de enige kaart en het enige stadsgezicht (te zien in bijlage 3) van voor de brand kan 
een beeld van de stad worden geschetst. Verder is er ook een bewonersinventarisatie uit 1561 die per 
straat	geordend	is.	(van	Dinter,	2017)	Uit	deze	informatie	wordt	duidelijk	dat	de	vormende	structuren	
van	de	stad	-zoals	het	stratenpatroon,	de	stadsmuur,	etc.-	afkomstig	zijn	uit	de	tijd	voor	de	stadsbrand	
en	deze	dus	ook	‘hergebruikt’	zijn	in	de	wederopbouw	van	de	stad.	

Deze middeleeuwse opzet van de stad is tot de 19e eeuw eigenlijk vrijwel onveranderd gebleven en 
is vandaag de dag nog steeds grotendeels terug te zien. Dit valt te zien in de vele kaarten en stadsge-
zichten die gedurende de 17e, 18e en begin 19e eeuw zijn verschenen. Omdat deze nieuwere kaarten 
gedetailleerder en duidelijker zijn, is voor het onderzoek vooral gebruik gemaakt van deze kaarten. 
Niet alle latere kaarten zijn echter betrouwbaar en daarom is er vergelijkend onderzoek gedaan naar 

Figuur 14: Detail uit de manus-
criptkaart met links Gennep en 
rechts het Genneperhuis afgebeeld. 
Verder staan ook de uitvalswegen 
van Gennep en het veerhuis aan 
de andere maasoever afgebeeld. 
De volledige kaart is te vinden in 
bijlage 3. (van Dinter, 2019)

Maastol 
 
Tot halverwege de 14e eeuw bleef de opzet van het Genneperhuis vrijwel onveranderd. In 1356 kregen 
de heren van Gennep namelijk het privilege van de Duitse keizer om tol te mogen heffen op de Maas. 
Dit zorgde voor extra inkomsten voor de heren, maar zette ook tot kwaad bloed bij degenen die nu 
voortaan tol moesten betalen. Sommige partijen probeerden met geweld tolontheffing af te dwingen. 
Dit feit, gecombineerd met het feit dat het Genneperhuis ook twee belegeringen van de hertog van 
Gelre had moeten doorstaan, zijn de redenen waarom het Genneperhuis werd verbouwd om de verde-
digende functie verder uit te breiden. Deze uitbreiding vond begin 15e eeuw plaats. Om aan voldoende 
materialen te komen voor de versterking, werd het Gennepse stadskasteel Lonensteyn afgebroken. 
Door een boedelinventaris uit 1435 weten we dat de burcht tenminste 3 torens, een molenhuis, een 
gevangenis, een brouwerij en grote zaal en kelders had. (Theunissen, 2018) 
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welke	kaarten	het	beste	te	gebruiken	zijn.	In	figuur	15	is	een	voorbeeld	te	zien	waar	vier	verschillend	
kaartbeelden van Gennep naast elkaar zijn gezet. Drie kaarten (1,3 en 4) kunnen als (redelijk) waar-
heidsgetrouw	worden	gezien.	Elke	cartograaf	neemt	wel	eigen	artistieke	vrijheden	(de	ene	geeft	meer	
gebouwen	weer,	de	andere	meer	tuinen),	maar	de	opzet	is	redelijk	hetzelfde.	De	tweede	kaart	lijkt	
in eerste instantie ook redelijk te kloppen, maar als naar het stratenpatroon word gekeken dan is te 
zien	dat	niet	overeenkomt	met	de	ander.	Er	is	een	extra	staat	straat	afgebeeld	en	de	kerk	staat	in	het	
verkeerde bouwblok. Aan de hand van dit soort toetsingen wordt het kaartmateriaal geselecteerd. Alle 
kaarten die gebruikt zijn voor het onderzoek zijn terug te vinden in de bijlagen.

Figuur 15: Een viertal kaartbeelden van 
Gennep in grofweg dezelfde oriëntatie 
(het noorden is ongeveer rechtsonder). 
Niet elke historische kaart is even be-
trouwbaar, daarom moet er vergelijkend 
onderzoek worden gedaan.  
1: Detail van de manuscriptkaart uit ca. 
1560. (van Dinter, 2019) 
2:  Detail van de kaart van het beleg van 
het Genneperhuis van Balthasar Floris-
zoon van Berckenrode uit 1641. (Bercken-
rode, 1641) 
3: Detail van de kaart van het beleg van 
het Genneperhuis van Johannes Blaeu uit 
1649. (Blaeu, 1649) 
4:Detail van de Tranchotkaart uit 1804-
1805. (Tranchot, 1805) Volledige kaart te 
vinden in bijlage 6.

In	figuur	16	is	een	reconstructie	van	Gennep	te	zien	voor	de	stadsbrand.		De	belangrijkste	structuur	
die heden nog in het centrum te vinden is, is die van de wegen. Het huidige Gennep is ontstaan aan de 
Markt en de Zandstraat. Er is een vermoeden dat de driehoekige vorm van de Markt is ontstaan als een 
veedrift.	’s	Avonds	werden	alle	dieren	het	plein	op	gedreven	en	’s	ochtends	konden	deze	dan	zo	weer	
uitlopen	richting	de	weilanden	in	de	uiterwaarden.	(de	Bont	&	Maas,	2005)	Buiten	de	Zandstraat	en	de	
Markt	om	waren	er	nog	vijf	andere	straten	waar	huizen	aan	stonden:	de	Niersstraat,	Houtstraat,	Molen-
straat, Maasstraat en Torenstraat (vroeger Kerkstraat geheten). De eerste vier van deze straten staan 
vermeld in de bewonersinventarisatie uit 1561 en voor de Torenstraat is door archeologisch onderzoek 
vastgesteld dat hier bebouwing was. In welke vorm alleen is onbekend. (van Dinter, 2017) (Mooren, 
2015) Aangenomen wordt dat de zijstraten van de Zandstraat tegelijkertijd met de stadsmuren waren 
aangelegd.	(de	Bont	&	Maas,	2005)	Nu	waren	de	hier	bovengenoemde	straten	zeer	waarschijnlijk	niet	
de enige, maar wel de enige met consistente bebouwing er aan. De Gaest (de straat tussen de Niers-
straat en de kerk) ligt er waarschijnlijk ook al sinds de middeleeuwen, maar hier lagen geen voorgevels 
aan en daarom is deze niet in de inventarisatie van 1561 opgenomen. Het is ook heel waarschijnlijk 
dat	langs	de	gehele	stadsmuren	wegen	of	paden	lagen,	dit	staat	echter	nergens	bevestigd.	Wat	betreft	
bebouwing kan er van uit worden gegaan dat er meer stond dan alleen aan de eerder genoemde straten. 
In	figuur	17	is	het	stadsgezicht	van	Braun	en	Hogenberg	te	zien.	Hierin	is	vrij	veel	bebouwing	te	zien.	
Waarschijnlijk is het beeld daar gegeven wel wat overdreven, maar uit de bewonersinventarisatie 
weten we ook dat er bebouwing in het gebied rondom de kerk stond. Dit was echter niet georganiseerd 
genoeg om van een straat te spreken vond de schrijver. (van Dinter, 2017)
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Figuur 16: Reconstructie van Gennep van voor de stadsbrand van 1597. In het noordwesten en zuid-
oosten staat geen bebouwing ingetekend. Dit was namelijk hoofdzakelijk agrarische grond waar waar-
schijnlijk maar sporadisch kleinschalige bebouwing stond. Als onderlegger is de moderne kadastrale 
kaart gebruikt. Er moet rekening mee worden gehouden dat de Niers in die tijd een wat andere loop 
had dan tegenwoordig. Het water langs de stadsmuur bij de rivierkant is niet de Niers zelf, maar nog 
een gracht die voor de muur lag. 
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Figuur 17: Stadsgezicht van Braun en Hogenberg uit de stedenatlas Civitates Orbis terrarum gepu-
bliceerd in 1572. (Theunissen H. ) Dit is de situatie voor de stadsbrand, daardoor is er geen vergelij-
kingsmateriaal en kan niet elk gebouw met zekerheid geïdentificeerd worden. Het volledige stadsge-
zicht is te vinden in bijlage 3. Het perspectief is vanaf de overzijde van Niers. 

Stadsverdediging 

Een	andere	belangrijke	structuur	is	die	van	de	omwalling.	Tot	op	heden	zijn	hier	nog	fysieke	sporen	
van te vinden, maar ook straatnamen zoals Zuid-Oostwal herinneren nog aan de wal. Hoewel nu het 
gebied binnen de contour van de oude wallen vrijwel is volgebouwd, was dat in het verleden zeker nog 
niet het geval. In het noordwesten en zuidoosten waren twee gebieden die vooral agrarisch van aard 
waren. Hierbij valt te denken aan tuinen en een boerderij, maar er zijn ook resten gevonden van een 
pottenbakkersoven. (Knevel, 2020)  

Met de komst van stadsrechten voor Gennep, kwam er ook het recht om een ommuring te maken. 
Voordat	er	muren	werden	gebouwd	lagen	er	al	aarden	omwallingen	op	dezelfde	plaats.	Het	is	onduide-
lijk wanneer deze wallen zijn voorzien van volwaardige muren, het is in ieder geval wel voor het einde 
van de 14e eeuw gebeurd. (Mooren, 2015) In 1390 werd er namelijk een stadskasteel gebouwd aan de 
Zuid-Oostwal	die	in	de	al	bestaande	muur	werd	opgenomen.	Dit	kasteel,	Lonensteyn	geheten,	heeft	
er maar kort gestaan. Vanwege politieke strijd werd  er in 1413 al een overeenkomst gesloten om het 
af	te	breken.	Alleen	de	molen,	die	op	een	van	de	torens	van	het	kasteel	was	gebouwd,	bleef	staan.	Dit	
is ook te zien op het stadsgezicht. (Molenkunst, 2017) Op de meeste plekken is het tracé van de muur 
nog	zichtbaar	of	makkelijker	te	traceren.	De	Nierszijde	vormt	hier	een	uitzondering	op.	Het	stuk	bij	de	
Nierspoort en het oude stadskasteel zijn niet met zekerheid  vast te stellen en zij daarom gestippeld in 
figuur	16	aangegeven.	Op	de	kadastrale	kaart	van	1732	is	een	dertiental	torens	te	zien.	Op	het	stadsge-
zicht van Braun en Hogenberg is te zien dat de torens voorzien waren van puntdaken. 

Ook	te	zien	op	het	stadsgezicht	zijn	twee	van	de	drie	hoofdpoorten	van	Gennep.	De	Nierspoort	lag	
aan het einde van de Niersstraat, op de plek waar de brug de rivier overstak. De Zandpoort lag aan 
het	einde	van	de	Zandstraat.	De	Maaspoort	staat	niet	afgebeeld,	maar	lag	aan	het	einde	van	de	Maas-
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straat. In de inventarisatie uit 1561 staat vermeld dat de poorten ook bewoond waren. Buiten deze 
drie	hoofdpoorten	om	heeft	Gennep	ook	nog	twee	andere	poorten	gekend,	namelijk	de	Nieuwe	Poort	
en de Houtpoort. De Nieuwe Poort is, zoals de naam al doet vermoeden, de nieuwste van het stel en 
werd in 1635 gebouwd. De poort zorgde voor een verbinding tussen de stad en het Genneperhuis toen 
de	andere	routes	tijdens	de	belegering	waren	afgesneden.	Nadat	het	Genneperhuis	militair	niet	meer	
belangrijk was, werd deze poort weer dichtgemetseld. Dit moet ergens eind 17e eeuw gebeurd zijn. 
(Norbruis Stedenbouw en Advies) De Houtpoort staat maar op één kaart uit 1641 vermeld. Waar-
schijnlijk was dit een klein deurtje in de muur om de Niers te kunnen bereiken en nooit een volwaar-
dige poort geweest. Bij de muren hoorde ook een gracht. Uit opgravingen is gebleken dat Gennep 
eerst een dubbele gracht had. De buitenste gracht is ergens tussen 1500 en 1641 gedempt. Vanwege het 
hoogteverschil	is	het	onwaarschijnlijk	dat	er	veel	water	in	de	gracht		stond.	’s	Zomers	stond	de	gracht	
waarschijnlijk	helemaal	leeg.	Opvallend	aan	figuur	18,	is	dat	er	aan	de	zijde	van	de	Niers	ook	nog	een	
stadsgracht	wordt	weergegeven.	Dit	is	de	enige	kaart	die	hier	een	gracht	weergeeft	en	het	is	dus	niet	
bekend wanneer deze is aangelegd en gedempt. Als deze kaart van Gennep klopt, dat betekent dat de 
gracht stroomopwaarts werd voorzien van water, waardoor het waterpeil van de gracht hoger kon zijn 
dan die van de Niers. 

Verdwijnen van de poorten en torens 
 
Alle verdedigingswerken verloren eigenlijk al vrij snel na aanleg hun defensieve functie. Met de komst 
van kanonnen werd oorlogsvoering dusdanig anders dat hoge stenen stadsmuren vrijwel geen be-
scherming meer boden. Als reactie hierop wordt de vestingbouw ook veranderd en vond er een over-
gang plaats van middeleeuwse kastelen, die niet op vuurwapens waren ingericht, naar vestingen en 
vestingsteden uit de vroegmoderne tijd, die dat wel waren. Voorbeelden van steden waar dit gebeurd is 
zijn Zutphen, Deventer en Bergen op Zoom. Deze steden vervingen hun oude stadswallen door een ge-
heel van bastions, grachten en ravelijnen. Het Genneperhuis onderging deze transformatie ook, maar 
voor Gennep zelf is dit niet het geval. Juist vanwege de aanwezigheid van al een andere vesting met 
een strategische ligging, was het voor Gennep niet nodig vroegmoderne vestingwerken te ontwikkelen. 
Omdat de muren en gracht geen verdedigingsfunctie meer hadden, raakten ze langzaam verwaarloosd. 
Wanneer een stuk muur instortte, was dit voor het stadsbestuur duur om weer op te bouwen. Daarom 
bleven grote stukken in puin liggen. De gracht werd in etappes gedempt en er kwamen tuinen te liggen. 
Alle poorten verdwenen aan het begin van de 19e eeuw. (Mooren, 2015) De torens verdwenen ook 
gestaag. In 1908 waren er nog zes over en uiteindelijk verdwenen ze allemaal op drie restanten en één 
gereconstrueerde toren na. (Visit Noord-Limburg) 

Figuur 18: Kaart van Gennep uit 1641. De Hout-
poort staat bij de letter I (links van de G van Gen-
nep) afgebeeld. De letter A zijn watermolens en de 
letter B geeft waarschijnlijk de locatie van de oude 
watermolen(s) aan. (Mooren, Gennep Centraal van 
de Zandpoort tot de Torenstraat, 2015)
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Gebouwen en andere structuren

Omdat	de	muren,	poorten	en	torens	allen	van	steen	waren,	overleefden	ze	wel	de	grote	stadsbrand.	
Voor	vrijwel	alle	andere	gebouwen	was	dat	niet	het	geval,	op	wat	uitzonderingen	na.	In	figuur	16	staan	
deze uitzonderingen gemarkeerd, dit zijn de Martinuskerk, het Petershuis en het zogenaamde Pina-
kelhuis	.	De	oorspronkelijke	Martinuskerk		zelf	staat	er	niet	meer,	maar	het	omliggende	kerkhof	en	de	
Sint Martinustoren uit 1869, naar het ontwerp van Pierre Cuijpers, nog wel. Het Petershuis, vroeger 
een	pakhuis,	is	een	aan	de	Markt	gelegen	pand	opgetrokken	in	de	laatgotische	stijl.	Het	heeft	een	
trapgevel	en	een	gewelvenkelder.	Door	de	tijd	heen	heeft	het	verschillende	bewoners	gekend	en	sinds	
1983 zit het museum het Petershuis er in gevestigd. (Museum het Petershuis) Het Pinakelhuis is het 
oudste gebouw van Gennep. Het is waarschijnlijk begin 16e eeuw gebouwd. Wat het pand zo bijzonder 
maakt is de gevel. Dit is een trapgevel waarop alle acht de treden (vier aan elke kant) een pinakel is 
gezet. Pinakels zijn een kenmerk van gotische architectuur. (van Dinter, 1993)

Figuur 21: Uitsnede van de kadastrale minuut 
uit 1832. (Kadaster, 1820)

Een andere structuur die vandaag de dag nog in Gennep terug te herkennen is, is die van de bleek-
velden. Voor de komst van moderne wasmiddelen was het nodig om je was op een grasveld te bleken 
te leggen. Hierdoor werd het niet gelig en werd de geur beter. In Gennep lagen de bleekvelden aan de 
Niers.	“Die	Bleiche”	wordt	voor	het	eerst	bij	naam	genoemd	op	de	kadasterkaart	van	1732.	In	figuur	
21 is een uitsnede van het kadastrale minuutplan van Gennep uit 1821 te zien waarin de “Stats bleek” 
ook staat aangegeven. De Bleekstraat liep richting de bleekvelden en dankt haar naam daar aan. 

Figuur 19: Het Petershuis Figuur 20: Het Pinakelhuis



28    |   www.geldersgenootschap.nl   |   partner in omgevingskwaliteit 

Molens en andere gebouwen 
 
Van een aantal gebouwen die tijdens de stadsbrand zijn gesneuveld, werden vergelijkbare opvolgers 
gemaakt. De stadsmolens zijn hier een mooi voorbeeld van. Op het stadsgezicht van Braun en Hogen-
berg is duidelijk een windmolen te zien. Deze stond er tot 1845, waarna hij afgebrande. De molen De 
Reus die in Ottersum staat kan als de directe opvolger van deze oude molen worden gezien. Wat ook 
uit de bronnen bekend is, is dat er langs de Niers meerdere watermolens hebben gestaan. Waar deze 
allemaal precies stonden is niet bekend aangezien niet elke kaart of stadsgezicht dezelfde molens, 
of überhaupt molens, weergeeft. Braun en Hogenberg laten aan de linkerkant van hun tekening een 
gebouw buiten de stadsmuren zien. Dit kan mogelijk een watermolen zijn. Diezelfde locatie wordt in 
figuur 18 aangeduid als De oude watermolen gew...Op de Niersbrug wordt met de letter A De water-
molens aangegeven. Het is dus aannemelijk dat de watermolen(s) ergens tussen 1572 en 1641 ver-
plaats was/waren. Bekend is in ieder geval dat er halverwege de 19e eeuw nog maar één watermolen 
in Gennep stond, die bij de Niersbrug. (van Lochem, 2019). Andere gebouwen die na de stadsbrand 
weer opgebouwd waren, maar tegenwoordig weer zijn verdwenen, zijn de waag, de katholieke school 
en de gasthuis. (van Dinter, 2017)

4.3 80-jarige oorlog en Brandenburgse/Pruisische  tijd 
(1598-1815)
De 17e eeuw was een dynamische periode voor Gennep en het Genneperhuis. Niet alleen werd de stad 
weer opgebouwd na de grote stadsbrand, maar ook kwam Gennep in een actieve oorlogszone te liggen. 
Het	Genneperhuis	werd	namelijk	een	belangrijke	speelbal	van	de	80-jarige	oorlog.	Gennep	zelf	ging	
ook	onder	een	ander	land	vallen.	In	1609	stierf	het	geslacht	van	de	hertogen	van	Kleef	uit	en	kwam	het	
hertogdom, en dus ook Gennep, onder de keurvorsten van Brandenburg te staan. Dit ging later op in 
het	koninkrijk	Pruisen,	waar	Gennep	tot	1794	deel	van	bleef	uitmaken.	

Het is ook in deze periode, vooral dankzij het grote beleg van het Genneperhuis in 1641, dat er veel 
meer kaartmateriaal van Gennep en omgeving is gemaakt. Een kleine eeuw later, in 1732, kwam er 
een echte revolutie in het kaartmateriaal van Gennep. In dat jaar werden namelijk de kadastermetingen 
uitgevoerd voor het ambt Gennep (Gennep, de omliggende dorpen en het tussenliggende platteland). 
Met deze zeer precieze metingen valt een reconstructie te maken van het ambt in de pre-moderne 
situatie. In bijlage 5 is de verzamelkaart van het hele ambt te zien. 

Genneperhuis

Tot	1598	bleef	het	Genneperhuis	een	redelijke	kleine	vesting.	In	de	halve	eeuw	daarna	veranderde	dit	
vlug en vonden er veel uitbreidingen plaats. De vesting wisselde vaak van hand en bij elke overname 
vonden er veranderingen plaats, soms kleine, soms grotere. Ondanks het vele kaartmateriaal maakt 
dit vele klussen het lastig een precieze reconstructie te maken. In het huidige landschap zijn alleen 
nog maar contouren te vinden die niet een heel exact beeld geven. Bij kaartmateriaal is het probleem 
dat	er	verschillen	tussen	de	verschillend	kaarten	zitten,	zoals	te	zien	in	figuur	22.	Voor	het	onderzoek	
is besloten gebruik te maken van de kaarten uit het Toonneel der Steden van de Vereenighde Neder-
landen	van	de	cartograaf	Johannes	Blaeu.	Hierin	staan	meerdere	kaarten	en	stadsgezichten	die	als	
redelijk betrouwbaar beschouwd kunnen worden.

De belangrijkste episode uit het verleden van het Genneperhuis was de belegering van 1641 door 
prins Frederik-Hendrik. Hierbij wisten de Nederlandse troepen de burcht in ongeveer een maand in te 
nemen. Een belangrijk onderdeel van deze belegering was de circumvallatielinie. Dit was een geheel 
aan loopgraven, legerkampen en andere tijdelijke vestingwerken die tot doel hadden het Genneperhuis 
af	te	kappen	van	voorraden	en	een	ontzettingsmacht.	In	bijlage	4	is	de	volledige	kaart	van	de	circum-
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vallatielinie	uit	Blaeu’s	Toonneel	der	Steden	te	zien.	In	figuur	26	is	de	ligging	van	de	linie	te	zien	in	
het onderzoeksgebied. De linie had maar een tijdelijk karakter en werd na het beleg grotendeels met 
de	grond	gelijk	gemaakt,	het	moest	immers	niet	tegen	de	staatse	troepen	zelf	gebruikt	konden	worden.	
Van de buitenste linie is tegenwoordig niets meer terug te vinden. De linie volgde wel voor een deel de 
al bestaande uitvalswegen uit Gennep, de tegenwoordige Middelweg en Picardie.

De	loopgraven	en	redoutes	die	naar	de	vesting	zelf	toeliepen	zijn	op	een	hoogtekaart	nog	wel	terug	
te	zien,	zoals	te	zien	in	figuur	23.	Alle	resten	die	nog	op	de	hoogtekaart	terug	zijn	te	zien,	zijn	oranje	
ingetekend	in	figuur	26.	Dit	betekent	niet	dat	dit	alle	loopgraven	en	redoutes	waren,	op	de	kaart	van	
Blaeu is immers te zien dat er meer waren, maar dit zijn de enige die nu nog in het landschap terug te 
traceren	zijn.	De	onderste	oranje	lijn	in	figuur	26,	is	de	gracht	die	ook	op	de	kaart	van	Blaeu	te	zien	
is. Een laatste vormende structuur die nog terug te vinden is in het onderzoeksgebied, is de Genneper-
huisweg.	Op	de	kaart	van	Blaeu	is	te	zien	dat	deze	vroeger	ongeveer	al	op	dezelfde	plaats	lag	als	waar	
de huidige weg ligt. 

Figuur 22: vergelijking van vier afbeeldingen van het Genneperhuis die allen de situatie in 1641 zou-
den moeten afbeelden.  
1: Detail van de kaart van Nicolaas Johannes Visscher van de belegering van 1641. (Visscher) 
2: Detail van de kaart van een onbekende auteur van de belegering van 1641. (Onbekend) 
3:  Detail van de kaart van Balthasar Floriszoon van Berckenrode van de belegering van 1641. (Berc-
kenrode) 
4: Kaart van het Genneperhuis uit het  van de belegering van 1641. Toonneel der Steden van de Ver-
eenighde Nederlanden van de cartograaf Johannes Bleau. (Blaeu, 1649)
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Het Genneperhuis tijdens de 80-jarige oorlog 
 
Het verhaal van het Genneperhuis en de 80-jarige oorlog begint in 1598. Toen vond er een kortston-
dige Spaanse bezetting plaats, maar de Kleefse troepen namen het alweer snel in. Nog geen maand 
later keerde het Spaanse leger echter terug en ditmaal voor een langere bezetting tot 1602. Uit deze 
tijd stammen waarschijnlijk de eerste aarden vestingwerken. In 1602 neemt prins Maurits de vesting 
in. Het is niet bekend hoe lang deze bezetting duurde, maar in 1614 was het Genneperhuis in ieder 
geval weer in Spaanse handen. In dat jaar werd de vesting weer door staatse troepen ingenomen. Na 
deze overname werden er veel nieuwe uitbreidingen aan de vesting gebouwd. In 1624 was de burcht 
voor korte tijd Spaans, maar werd in datzelfde jaar al weer door de staatsen veroverd. In 1631 werd 
besloten dat, omdat de burcht op het grondgebied van Brandenburg lag, neutraal terrein zou zijn. 
Deze afspraak werd in 1635 echter niet nagekomen want de Spanjaarden bezette het Genneperhuis 
weer. Deze bezetting zou duren tot het grote en bekende beleg van 1641. 1641 was de laatste keer dat 
de burcht van bezetter wisselde in de 80-jarige oorlog. In de figuren 24 en 25, afkomstig uit de atlas 
van Blaeu, is te zien dat de vestingwerken de oorlog redelijk intact zijn doorgekomen.

Figuur 24: Detail uit een tekening van het 
Genneperhuis uit Blaeu’s Toonneel der Ste-
den, gezien vanuit de Brabantse Maasoever. 
(Blaeu, 1649)

Figuur 25: Detail uit een tekening van het Genneper-
huis uit Blaeu’s Toonneel der Steden, gezien vanuit de 
Genneperhuisweg. (Blaeu, 1649) 

Figuur 23: Hoogtekaart van de weide bij het 
Genneperhuis. Resten van de redoutes zijn nog 
terug te zien. (Actueel Hoogtebestand Neder-
land, 2020)
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Figuur 26: De circumvallatielinie rondom Gennep ingetekend over het onderzoeksgebied. Rood geeft 
de vestingwerken van het Genneperhuis aan, groen is de Genneperhuisweg, geel geeft de buitenste 
linie weer en oranje zijn de bestormingswerken van de staatse troepen die nog in het AHN te ontwaren 
vallen.  

Wederopbouw en kadaster

De stadsbrand van 1597 zorgt er dus voor dat er vrijwel geen bebouwing van voor die tijd over is, 
maar de structuren zoals het stratenpatroon, de gracht en de muren blijven wel bestaan na de brand. 
Het is de invulling van die structuren die veranderd; nieuwe gebouwen en tuinen. Een van de meest 
iconische gebouwen van Gennep, en een echte beeldbepaler van het centrum, is het stadhuis op de 
Markt.	In	1612	werd	begonnen	met	de	bouw.	Het	is	niet	bekend	wanneer	het	precies	af	was.	De	bouw-
meester was Willem van Bommel, van wiens hand ook het stadhuis van Venlo is. Allebei de stadhuizen 
zijn in de Nederrijnse Renaissancestijl gebouwd en de overeenkomsten zijn dan ook duidelijk te zien.  
Het	stadhuis	was	een	multifunctioneel	gebouw.	Het	stadsbestuur	was	er	gevestigd,	maar	het	deed	
ook dienst als schoollokaal en woning voor de meester. (van Dinter, 1993) Een ander beeldbepalend 
gebouw aan de Markt is de hervormde kerk. De bevolking van Gennep hing grotendeels het katho-
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Figuur 27: Stadsgezicht van Jan de Beijer. Gezien vanaf de Genneperhuisweg (Noordoosten). (de 
Beijer, 1742)

licisme aan, maar sinds de 16e eeuw was er al een hervormde gemeenschap in Gennep aanwezig. In 
1655	werd	er	een	inzamelactie	begonnen	voor	de	financiering	van	de	kerk	en	in	1663	was	deze	gereed.	
(van Dinter, 1993)

Na de belegering van het Genneperhuis en de wederopbouw van de stad, keerde de rust weer terug 
in	Gennep.	De	rust	keerde	zelfs	zo	erg	terug,	dat	er	de	volgende	twee	eeuwen	weinig	nieuwe	ontwik-
kelingen binnen en buiten de stadsmuren plaats vonden. Figuur 27 is een stadsgezicht gemaakt door 
Jan de Beijer in 1742. Ongeveer 80 jaar na de bouw van de hervormde kerk is de skyline niet meer 
veranderd.	Deze	stagnatie	is	ook	terug	te	zien	in	het	al	eerder	benoemde	Kleefs	kadaster.	In	bijlage	
5	is	de	gereconstrueerde	overzichtskaart	van	het	Kleefs	kadaster	te	vinden.	Het	Kleefs	kadaster	kan	
echt	als	een	mijlpaal	in	de	Nederlandse	cartografie	worden	gezien.	Het	detailniveau	is	voor	die	tijd	
onovertroffen.	Ook	al	word	er	niets	‘nieuws’	afgebeeld	op	de	kaarten,	verschaffen	ze	toch	een	hoop	
informatie	over	de	stad	en	de	ommelanden.	In	de	stad	zelf	zijn	geen	perceelmetingen	gedaan	en	zijn	
alleen de contouren van de gebouwen zichtbaar. Er valt dus niet met zekerheid te zeggen hoeveel 
gebouwen de stad telde, maar wel waar de gebouwen, muren, torens, etc. allemaal stonden. Deze 
situatie	veranderd	weinig	van	de	middeleeuwse	situatie	in	dat	Gennep	nog	steeds	vijf	belangrijke	
straten telde waar de bebouwing aan stond. Het noordwesten en zuidoosten was nog steeds grotendeels 
onbebouwd. Wat niet op de kadasterkaart staat, maar wel met opgravingen is aangetoond, is dat in het 
noordwesten van de stad een pottenbakkersoven stond. (Knevel, 2020) 
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Figuur 28: Het onderzoeksgebied op de Kleefse kadasterkaart. Alle rode en roze vlakken zijn bebouw-
de percelen. Gele gronden zijn akkers, oranje gronden zijn tuinen, groene gronden zijn weiden en het 
grijze gebied is heide. De indeling zoals uiteengezet in het hoofdstuk landschap is duidelijk terug te 
herkennen. (Aymans, Burggraaff, & Jansen, 1988)

Een ander iets wat goed zichtbaar is op de kadasterkaart, zijn de wegen in het buitengebied van 
Gennep. Wat te zien is, is dat de huidige stratenstructuur ten zuiden van het centrum grotendeels haar 
oorsprong vind in deze oude landwegen. De waaier aan straten van de Picardie tot de Emmastraat 
is al in een bepaalde vorm terug te zien. Ook is het traject Touwslagersgroes-Brugstraat-Het Straat-
je-Maasweg al terug te herkennen. In deze tijd waren de meeste van deze straten niets meer dan 
zandpaden die tussen de akkers doorlopen en richting het heidegebied leidde. Op de kaart is te zien dat 
er	vrijwel	geen	gebouwen	aan	lagen.	In	figuur	29	zijn	deze	wegen	geschetst.
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Figuur 29: Het heden en verleden (1732) op elkaar overlegt. Doorgetrokken lijnen waren al paden ten 
tijde van het opstellen van het kadaster, terwijl de stippellijnen dit pas later zouden worden, maar de 
structuur van die wegen is al terug te zien in de toenmalige perceelsgrenzen. De ‘waaier’ aan wegen 
van de Picardie, Middelweg/Steendalerstraat, Bergstraat en Emmastraat bestond al als wegen. Deze 
structuur is ook deels ten zuiden van de Brabantweg terug te vinden. De Burgemeester Woltersstraat 
en het Grad van Dijckpad vormden één weg in de tijd voordat ze door de Spoorstraat gescheiden 
werden. Een voorloper van de Brugstraat loopt ook al door het onderzoeksgebied heen en de ring 
Touwslagersgroes-Brugstraat-Het Straatje-Maasweg is ook al terug te zien. Met een ster is de Joodse 
begraafplaats aangegeven.

Tussen de Brugstraat en de Spoorstraat, op de plek van de tegenwoordige Davidlaan, ontstond 
ergens	eind	18e	eeuw	de	Joodse	begraafplaats	van	Gennep.	Waarschijnlijk	waren	er	al	sinds	de	17e	
eeuw	joden	in	Gennep,	maar	vanaf	de	18e	eeuw	zien	we	de	eerste	concrete	aanwijzingen.	Een	van	
die	aanwijzingen	is	dus	de	begraafplaats.	Omdat	het	lichaam	als	onrein	wordt	beschouwd	in	het	
jodendom,	lag	deze	een	redelijke	afstand	buiten	de	stad.	(van	Dinter,	1993)	In	de	wederopbouwperiode	
na	de	Tweede	Wereldoorlog	heeft	de	stad	zich	uitgebreid	tot	de	begraafplaats	en	is	het	in	het	stedelijk	
weefsel	opgenomen.

Het einde van het Genneperhuis

Op	deze	manier	sukkelde	Gennep	dus	langzaam	de	19e	eeuw	in,	maar	hetzelfde	kan	niet	worden	
gezegd	voor	het	Genneperhuis.	Nadat	de	vrede	van	Münster	de	80-jarige	oorlog	beëindigde	in	1648,	
kwam er een Nederlands garnizoen in het Genneperhuis. In 1672 vielen de Fransen Nederland binnen 
en namen ze ook het Genneperhuis in. Enkele maanden later verlieten ze het weer, maar braken ze 
het	wel	eerst	grotendeels	af.	In	1675	kwamen	de	Nederlanders	terug	en	herbouwden	de	burcht	weer.	
De laatste episode van het Genneperhuis begon in 1713. Nederland was in oorlog met Frankrijk en 
Frankrijk bezette weer het Genneperhuis. Ditmaal werd de burcht compleet opgeblazen en werd er 
niets meer herbouwd. De natuur ging haar gang op de ruïnes. (Theunissen T. , 2018)
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Naleven van het Genneperhuis 
 
Toch eindigt het verhaal van het Genneperhuis niet helemaal. Na de verwoesting van de burcht bleef 
er nog een zestal huizen staan zoals te zien in figuur 30. Deze bleven bewoond tot halverwege de 19e 
eeuw. In 1900 stonden er nog drie huizen, in 1931 nog maar één. Toen bleef het stil bij het Genneper-
huis tot 1995, toen de overwoekerde resten de status van beschermd monument kregen. In 2010 zijn de 
vestingwerken weer deels zichtbaar en toegankelijk gemaakt voor toeristen. (van Dinter, 2019) (Theu-
nissen T. , 2018)  

Figuur 30: Het Genneperhuis op de kadaster 
van 1821. (Kadaster, 1821)

4.4 Modernisering (1815-1940)
Net als de rest van Europa, werd Gennep in het eind van de 18e eeuw opgeschrikt door de Franse 
revolutie en de daaropvolgende napoleontische oorlogen. Gennep kwam voor langere tijd onder Frans 
bestuur te staan. Na de val van Napoleon in 1815 kwam Gennep niet onder Pruisisch bestuur te staan, 
maar ging het over naar Nederland. De rust lijkt weder te keren, maar niets is minder waar want in 
1830 begon de Belgische revolutie en kwam Gennep onder Belgisch bestuur te staan voor negen 
jaar. In 1839 kwam Gennep weer onder Nederlands bestuur en dat is, met uitzondering van de Duitse 
bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog, tot op heden zo gebleven. (Gemeente Gennep, 2016) 

Hoewel	de	Franse	tijd	vrijwel	geen	sporen	heeft	nagelaten	in	Gennep,	heeft	er	zich	in	die	tijd	wel	
een belangrijke ontwikkeling voorgedaan: het ontstaan van het Nederlandse kadaster. Dit was onder 
Napoleon ingesteld en werd na 1815 doorgezet door de Nederlandse staat. Gennep werd in 1821 
gekarteerd.	Negentig	jaar	eerder	was	Gennep	al	vastgelegd	in	het	Kleefse	kadaster,	maar	het	Neder-
landse	kadaster	geeft	toch	een	hoop	nieuwe	informatie.	Zo	is	de	bebouwing	in	de	stad	zelf	ook	weer-
gegeven en zijn de ontwikkelingen in het buitengebied ook te zien. In bijlage 7 zijn de kadasterkaarten 
van 1821 te vinden. Deze kadasterkaarten zijn kenmerkend voor een grotere trend: het ontstaan van de 
moderne	cartografie.	Eind	18e	eeuw,	maar	vooral	tijdens	de	19e	eeuw	werd	er	een	hoop	gedetailleerd	
kaartmateriaal gemaakt, zo ook van Gennep.

Het Nederlands Kadaster

In 1821 werd Gennep dus vastgelegd in het Nederlands kadaster. Aan de hand van de kadastrale 
minuutkaarten is te zien hoe de perceelverdeling was en waar de bebouwing stond en de aanwijzende 
tafels	vertellen	precies	wat	de	functie	was	van	elk	perceel.
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In	figuur	31	is	de	kadastrale	minuut	van	de	stad	te	zien.	Alle	blauwe	percelen	waren	belastingvrij	en	
dit zijn dan ook de bijzondere gebouwen: de kerken, het stadhuis, de pastorie en de synagoge. Die 
laatste is de enige nieuwe verschijning, gelegen aan de Kerkstraat (tegenwoordig Torenstraat). (Joods 
cultureel kwartier, 2012) Te zien is, is dat de Zand- en Nierspoort al gesloopt waren, maar dat de 
Maaspoort er nog wel stond. De muren waren ook al deels verdwenen, vooral bij de kant van de Niers. 
Te zien is, is dat het huidige tracé van de Zuid-Oostwal (de straat) er al in een vroege vorm lag, maar 
deze dus niet op de werkelijke plek van de muur lag. Die liep namelijk helemaal tot de waterkant 
door.	Net	als	bij	het	Kleefse	kadaster	het	geval	was,	waren	de	noordwest-	en	zuidoosthoek	nog	steeds	
grotendeels onbebouwd. Wat wel te zien is, is dat de huidige straten  in die gebieden er al wel lagen. 
Dit zijn de Doelen, de Poel, de Oliestraat en de Bleekstraat. Alleen de Nieuwstraat lag er nog niet. 
Zoals de naam doet vermoeden is dit de nieuwste van het stel omdat hij pas na de oorlog is aangelegd. 
Het stuk bij de Bleek- en Oliestraat staat op de kaart aangeduid als Pottenhoek. Deze naam, die 
vandaag de dag nog steeds in gebruik is, wijst op de pottenbakkersambacht die in dit stuk van de stad 
werd	uitgeoefend.	(Knevel,	2020)

Figuur 31: (uitsnede van) De kadastrale minuut van Gennep. De prominente (belastingvrije) gebouwen 
zijn in blauw. (Kadaster, 1821). In bijlage 7 staat een grotere versie waar de hele kaart ook te zien is. 
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De Rijksweg 

Hoewel	de	negenjarige	periode	van	Belgisch	bestuur	zelf	geen	grote	sporen	in	de	ruimte	heeft	
nagelaten, is het wel een katalysator geweest voor ontwikkelingen die dat wel hebben gedaan. De 
rijksweg van Maastricht naar Nijmegen werd namelijk aangelegd om (Nederlands) Limburg sterker 
in het land te integreren. Deze rijksweg maakte gebruik van de Niersbrug bij Gennep en zo raakte 
Gennep in 1845 vrij plotseling sterker verbonden met de rest van het land. (Gemeente Gennep, 2016) 
De rijksweg kwam bij de Niersbrug Gennep binnen en ging over de Niersstraat en de Markt zo de 
Zandstraat in om vervolgens weer de stad te verlaten. Nadat de weg de stad had verlaten, volgde het 
tracé een route richting het zuiden. Dat de rijksweg geen lokaal project was, is te zien aan hoe deze 
werd aangelegd. Er worden geen traditionele wegen gevolgd, maar in plaats daarvan een kaarsrechte 
weg richting het zuiden aangelegd. Het landschap en de traditionele structuren waren niet meege-
nomen	in	het	ontwerp.	De	weg	zou	een	aantal	jaar	later	de	Spoorstraat	gaan	heten.	In	figuur	33	is	
Gennep	met	de	rijksweg	te	zien		en	in	figuur	34	een	foto	genomen	vanaf	de	Niersbrug.

In	het	buitengebied	hadden	ook	nog	niet	veel	veranderingen	plaatsgevonden.	In	figuur	32	is	een	
uitsnede van de Tranchotkaart van Gennep en omgeving te zien. Hierin is de driedeling weiland-ak-
kerland-heide nog duidelijk terug te vinden. Toch staat de tijd niet helemaal stil, aangezien de ontwik-
keling van gebouwen buiten de stadsgrens gestaag op gang kwam. In het verzamelplan, te vinden in 
bijlage 7, is te zien dat er al minstens 15 gebouwen in het onderzoeksgebied lagen buiten de stad. Dat 
terwijl	ten	tijde	van	het	Kleefs	kadaster	dat	aantal	nog	maar	op	twee	lag.	De	bebouwing	concentreerde	
zich langs de al bestaande wegen in het gebied.

Figuur 32: Uitsnede van de Tranchotkaart van Gennep en omgeving. (Tranchot, 1805) Volledige kaart 
in bijlage 6 te vinden.
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Van Rijksweg naar stadsweg 
 
De Rijksweg van Maastricht naar Nijmegen was er een van de eerste generatie in Nederland. Lange 
tijd heeft de weg het tracé aangehouden zoals eerder beschreven en was het de prominentste weg in de 
omgeving. Dit duurde tot de jaren 70. In 1977 werd de weg, die in de tussentijd al was omgevormd tot 
een provinciale weg, verlegd naar het huidige tracé ten westen van de stad. Hiermee werd de binnen-
stad ontlast van al het autoverkeer. (van den Herik, Lucassen, de Vries, Bijker, Tempels, & van Bussel, 
2018) Het gevolg hiervan was wel dat de binnenstad haar aloude directe connectie met de Maas kwijt-
raakte, de Maasweg werd namelijk afgesneden door de omgelegde weg. Later nog werd besloten om in 
de Niersstraat en de Markt auto’s te weren en werd de doorgaande route omgelegd naar de Niersweg 
en Zuid-Oostwal. 

Figuur 33: Gennep na de aanleg van de Rijksweg en het spoor. Kaart uit 1890. Te zien is, is dat de 
Rijksweg als verbinding ging dienen tussen de oude stad en het station. Hiermee nam het ook de func-
tie van ontwikkelingslint op zich en ook nu nog is de Spoorstraat een belangrijk vormend element in de 
stad. (Ministerie van defensie, 1890)
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Het spoor

De tweede grote verandering waar Gennep mee te maken kreeg, was het spoor. Eind jaren 60 van de 
19e eeuw werden er plannen uitgewerkt om een directe spoorverbinding tussen Boxtel en het Duitse 
Wesel aan te leggen. De Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatscahppij (NBDS) begon met 
de bouw van deze route, die ook langs Gennep kwam te liggen. In 1871 werd de brug over de Maas 
gebouwd, in 1872 het station en in 1873 reden de eerste treinen over het traject. 

Het spoor is een brenger van economische voorspoed geweest en er deden zich dan ook een hoop 
ontwikkelingen	voor	in	en	rondom	de	Spoorzone.	Vanaf	deze	tijd	is	te	zien	dat	Gennep	als	het	ware	
twee kernen krijgt: de oude stad en de spoorzone. Deze twee kernen zijn verbonden door de Spoor-
straat.	In	figuur	35	is	een	weergave	te	zien	van	de	spoorzone	van	Gennep.	Het	spoor	zelf	en	alle	
gebouwen en structureren er om heen hebben hun sporen in de stad nagelaten. Die sporen zullen kort 
besproken worden.

Figuur 34: De Niersbrug en Rijksweg met op de achtergrond de molen “De Reus” in Ottersum. 
Karakteristiek zijn de bomenrijen een weerszijden van de weg. De exacte datum van het nemen van de 
foto is onbekend, maar het moet voor 1912 zijn geweest. (Onbekend)

De NBDS en het Duitse Lijntje 
 
Gennep vormde een belangrijke schakel in de Spoorlijn Boxtel-Wesel (ook wel het Duitse lijntje ge-
noemd) omdat het een grensstation vormde. In het pre-Schengen tijdperk betekende dit dat de douane 
hier nog zat. Ook was het hoofdkantoor van de NBDS in Gennep gevestigd aan de Spoorstraat. (duits-
lijntje.info, 2014) (Teunissen, 2010) In 1914 hield de bloeiperiode van het Duitse lijntje op vanwege 
de Eerste Wereldoorlog, er was veel minder internationaal treinverkeer. In 1925 hield de NBDS op te 
bestaan en werd de lijn overgenomen door de voorloper van de NS. De Tweede Wereldoorlog bete-
kende definitief het einde het einde voor station Gennep. Tijdens de oorlog werd het station nog wel 
gebruikt, maar met de bevrijding raakte het station dusdanig beschadigd dat besloten werd om het 
slopen. De reguliere dienstregeling hield er mee op en in 1966 reed de laatste trein Gennep binnen. De 
Maasspoorbrug werd tussen 1973 en 1974 afgebroken. (duitslijntje.info, 2014) 
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De	meest	prominente	structuur	in	het	gebied,	was	die	van	de	sporen	zelf.	Net	als	de	rijksweg	ongeveer	
25 jaar eerder, werd het spoor ook kaarsrecht aangelegd. Er werd hier niet gekeken naar het omlig-
gende	landschap	en	al	aanwezige	structuren.	Zo	is	in	figuur	33	te	zien	dat	de	Emma	en	Bergstraat	
doorgesneden werden door het spoor en oorspronkelijk nog verder doorliepen. De doorlopende 
structuur van de rijksweg werd ook geraakt aangezien het spoor er precies haaks op stond, er moest 
dus een spoorwegovergang worden aangelegd. Het Spoorwegje, wat parallel aan het spoor liep, is ook 
in deze tijd aangelegd.

Omdat Gennep een belangrijke hub was van het Duitse lijntje, waren hier ook de nodige loodsen, 
werkplaatsen en andere spoor-gerelateerde gebouwen te vinden. Het station was natuurlijk het belang-
rijkste gebouw en deze stond op de plek waar de Bergstraat op het spoor uitkwam. Het was een statig 
wit	gebouw	met	twee	vleugels	en	een	zolder,	zoals	te	zien	in	figuur	36.	Bij	de	kruising	van	de	Spoor-
straat en het spoor stonden een loods en het spoorwachtershuisje. In de zuidoosthoek was de werk-
plaats	van	de	NBDS	te	vinden	met	o.a.	een	spoorbrug	en	draaibare	spoorschijf.	Van	al	deze	gebouwen	
is tegenwoordig niets meer terug te vinden. Het station raakte in de oorlog onherstelbaar beschadigd, 
het spoorwachtershuisje verdween in de jaren daarna en de loods verdween uiteindelijk in de jaren 70. 
Het	werkterrein	werd	in	1936	omgevormd	tot	de	Page	papierfabriek	en	dit	zou	tot	1999	zo	blijven,	
daarna	werd	het	de	woonbuurt	Pagepark.	(duitslijntje.info,	2014)

De	Page	was	niet	de	enige	fabriek	die	gebruik	maakte	van	de	aanwezigheid	van	het	spoor.	Bij	de	
zuidwesthoek	van	de	kruising	van	de	spoorstraat	en	het	spoor	stond	de	moutfabriek	Aurora.	Deze	werd	
in 1898 samen met de naastgelegen directeursvilla gebouwd, wat tegenwoordig een rijksmonument is. 
De	fabriek	werd	in	2000	gesloopt	en	vervangen	door	een	appartementencomplex	wat	dezelfde	naam	
draagt.	Andere	gebouwen	in	de	nabijheid	die	er	nu	nog	steeds	staan	zijn	het	café	de	Mouter	en	het	
rijtje van huizen direct ten zuiden van de directeursvilla. Ook was het remiseterrein van de MBS hier 
gevestigd, waar vandaag de dag nog steeds gebouwen van overeind staan. 

Figuur 35: Vereenvoudigde weergave van de spoorzone van Gennep. De spoorzone was constant in 
ontwikkeling en er is dus niet één beeld van te schetsen. Voor deze weergave zijn de technische teke-
ningen in bijlage 8 gebruikt. Let op dat deze weergave vereenvoudigt is en dus niet alle gebouwen en 
sporen weergeeft. 
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In de noordwesthoek van de spoorzone is het Voorhoevepark te vinden. Deze buurt, genoemd naar de 
directeur dhr. Voorhoeve van de NBDS, werd tussen 1912 en 1920 gerealiseerd en was bestemd voor 
de	spoorwegarbeiders.	(Ensie,	2020)	Voorhoevepark	paste	erg	in	de	tijdsgeest	waarin	meer	fabrieks-
dorpen	werden	gebouwd	voor	fatsoenlijke	huisvesting	voor	arbeiders.	Ook	kenmerkend	voor	deze	tijd,	
is dat Voorhoevepark was ontworpen aan de hand van de tuindorpgedachte. Tuindorpen waren buurten 
die met een dorps karakter waren ingericht. De nadruk lag op voldoende groen en ruimte voor de 
bewoners. In Voorhoevepark werden twee soorten woningen gerealiseerd, de grotere woningen voor 
de	hoofdarbeiders	en	de	kleinere	woningen	voor	de	handarbeiders.	Wat	kenmerkend	is	voor	Voorhoe-
vepark,	zijn	de	gedraaide	posities	van	de	bouwblokken.	In	figuur	37	en	38	is	te	zien	dat	dat	de	meeste	
woningen niet aan de straat liggen, maar een achtste zijn gedraaid, zodat de gevels op de straathoeken 
gericht	zijn.	Wat	in	figuur	38	ook	opvalt,	is	dat	in	Voorhoevepark	geen	stoepen	zijn.	Dit	alles	draagt	bij	
aan de tuindorpgedachte en de bijzondere stedenbouwkundige opzet, die vandaag de dag nog steeds 

Figuur 36: Stationsgebouw te Gennep. Datum 
foto onbekend.

Figuur 38: Voorhoevepark. Gevels staan op de straathoeken gericht en niet naar de zijden.

Figuur 37: Plattegrond van Voorhoevepark uit 
een gemeenteplan uit 1945. Gemarkeerd staat 
waar de foto uit figuur 38 is genomen. (Gen-
nep, 1948-1951)
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Vanaf	1913	kreeg	het	treinspoor	in	Gennep	gezelschap	van	het	tramspoor	van	de	Maasbuurtspoorweg	
(MBS).	Deze	tramverbinding	reed	tussen	Nijmegen	en	Venlo.	(Maas-buurtspoorweg,	2020)	In	figuur	
39 is de bouwtekening van het traject in Gennep te zien. Aan de linkerkant kwam de tram vanuit 
Heijen in het zuiden van de stad binnen. Hier werd het spoor overgestoken om vervolgens over de 
Spoorstraat verder te gaan. Vervolgens loopt de Spoorstraat over in de Zandstraat en werd de oude 
stad	binnen	gegaan.	De	tram	ging	over	de	Markt	langs	het	stadhuis	af	de	Niersstraat	in.	Om	deze	
bocht	mogelijk	te	maken	werd	de	hoek	van	het	hoekpand	Markt-Niersstraat	afgesneden,	zodat	de	tram	
de draai kon maken. (Knevel, 2020) De oude Niersbrug kon het gewicht van de tram niet aan, dus 
daarom werd deze vervangen in 1912. Via de nieuwe brug verliet de tram de stad om verder te gaan 
richting	Nijmegen.	In	figuur	39	is	te	zien	dat	het	spoor	zich	(vanuit	het	net	beschreven	scenario)	aan	
de linkerkant van de weg bevond. Het hele traject in Gennep was enkel spoor, behalve het stuk van de 
Spoorstraat direct voor de spoorwegovergang, ter hoogte van het directiegebouw van de NBDS. Hier 
was namelijk halte voor Gennep en was er een stukje dubbelspoor. De directie van de MBS zat eerst in 
het	zelfde	gebouw	als	die	van	de	NBDS,	maar	nadat	deze	werd	opgeheven,	werd	er	door	de	MBS	een	
eigen directiegebouw aangekocht direct naast het oude pand. Het oude NBDS-pand is gesloopt. Een 
opvolger van het MBS-gebouw staat er nog wel. Net als bij de trein doet ook de Tweede Wereldoorlog 
de tram de das om. De dienst werd opgeheven en het spoor opgebroken. (Maas-buurtspoorweg, 2020)

Figuur 39: Het traject van de tramlijn in Gennep. Het zuiden is links. Wat ook te zien is op deze kaart, 
is dat de bebouwing buiten de oude stad nog een vrij open vorm aanneemt. (Maas-buurtspoorweg, 
2020)

waarneembaar is. Net buiten het onderzoeksgebied , aan de Steendalerstraat, is nog buurtje te vinden 
wat voor NBDS-arbeiders is gebouwd, het Gennapium genaamd. 

Bebouwingslinten 

Sinds de aanleg van de weg, en helemaal met de komst van het spoor in 1870, vormde de Spoorstraat 
het	belangrijkste	ontwikkelingslint	van	de	stad,	het	verbond	immers	het	station	en	de	stad	zelf.	In	
figuur	40	is	een	foto	van	de	Spoorstraat	te	zien	van	omstreeks	1910.	Deze	is	ongeveer	genomen	vanaf	
de spoorwegovergang en kijkt naar het noorden. Wat opvalt is dat de Spoorstraat een heel landelijk 
karakter	had.	Buiten	het	feit	dat	een	boer	een	koe	over	straat	leidt,	is	ook	te	zien	dat	de	bebouwing	
nog	allemaal	los	stond	van	elkaar	en	er	nog	veel	ruimte	was.	Dit	is	ook	goed	te	zien	in	figuur	39.	Ook	
hier zijn weer twee karakteristieke bomenrijen te vinden die de weg begeleidde. Toen de Spoorstraat 
een meer stedelijk karakter kreeg, verdwenen deze bomen ook grotendeels, dit is pas na de Tweede 
Wereldoorlog. In de vooroorlogse tijd werden wel enkele beeldbepalende panden aan de straat gerea-
liseerd. Omdat er binnen dit rapport geen ruimte is om op alle panden in te gaan, is verder onderzoek 
vereist.	In	bijlage	9	zijn	wel	een	kaart	en	foto’s	opgenomen	van	o.a.	deze	beeldbepalend	panden	in	de	
historische en huidige situatie.
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Figuur 40: De Spoorstraat gezien vanuit de spooroverweg. Circa 1910. Links is het directiegebouw 
van de NBDS te zien. (Onbekend, ca. 1910)

Spoorstraat	is	niet	de	enige	straat	waar	ontwikkelingen	langs	plaatsvonden.	Zoals	in	figuur	29	te	zien	
is,	had	de	Spoorstraat	gezelschap	van	de	al	oudere	landwegen.	Vanaf	begin	20e	eeuw	begonnen	deze		
oude wegen ook gebruikt te worden voor verdere stadsuitbreiding. Deze stadsuitbreiding is niet uniek 
voor Gennep, maar past in een bredere trend waarin veel Nederlandse steden eind 19e/begin 20e eeuw 
buiten hun oude stadsgrenzen begonnen te ontwikkelen. Net als bij de Spoorstraat, zijn deze straten 
nog	niet	zo	dicht	bebouwd	zoals	ze	dat	nu	zijn.	Dit	is	goed	te	zien	in	figuur	41.	Deze	luchtfoto	uit	
1944, gemaakt door de geallieerden, laten de situatie zien voor de grote naoorlogse uitbreiding. Er was 
een	zevental	wegen	waarlangs	uitbreiding	plaatsvond	en	op	deze	luchtfoto	is	ook	al	de	Kruisstraat	als	
eerste dwarsstraat te zien. Na de oorlog kwamen er meer dwarsstraten bij en vond verdere verdichting 
van de bebouwing plaats en raakte het landelijke karakter grotendeels verloren. Dit betekent niet dat 

Figuur 41: Luchtfoto uit 1944 van het 
gebied tussen het spoor en de oude stad. 
(Royal Air Force, 1944)
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Figuur 42: Emmastraat. 
Datum foto onbekend. De 
Emmastraat was een van de 
straten die al sneller dicht 
bebouwd raakte. Wat een 
aanwijzing is naar open 
karakter van het verleden, is 
dat niet alle gevels dezelfde 
afstand tot de straat hebben. 
Dit wijst op stapsgewijs bij-
bouwen van nieuwe huizen. 
Dit is vandaag de dag nog 
steeds te zien in de Em-
mastraat. (Onbekend)

Binnenstad tot de Tweede Wereldoorlog

Met de komst van het spoor verplaatsten veel (bouw)activiteiten zich naar het zuiden van de stad, maar 
dat betekende niet dat er geen ontwikkelingen meer plaatsvonden in de oude binnenstad. De eerder 
besproken	hoofdstructuren	blijven	in	deze	tijd	vrijwel	onveranderd,	maar	de	onbebouwde	plekken	
binnen deze structuren werden wel verder opgevuld. Zo kwam er bijvoorbeeld meer bebouwing te 
staan	aan	de	Oliestraat,	de	Bleekstraat	en	de	Niersweg.	Omdat	in	deze	tijd	de	fotografie	opkwam	
en	Gennep	ook	vaak	op	foto	werd	vastgelegd,	is	er	een	gedetailleerder	straatbeeld	te	schetsen	dan	
voorheen. In dit rapport wordt er niet op alle losse gebouwen in de stad ingegaan, maar worden 
globaal	de	verschillende	hoeken	en	straten	besproken.	In	bijlage	10	is	een	kaart	en	foto’s	te	vinden	van	
de	verschillende	straten	in	de	binnenstad	in	de	eerste	helft	van	de	20e	eeuw.		

De Zandstraat was nog steeds de belangrijkste straat in de stad. Zoals in bijlage 2 te zien is, is een 
groot deel van de bebouwing vooroorlogs. Het is dan ook dat de Zandstraat in deze tijd grotendeels 
haar huidige aanzicht kreeg. Gebouwen zoals het (oude) postkantoor en de Stadsherberg bepalen nu 
nog	steeds	het	straatbeeld.	Wat	in	figuur	44	te	zien	is,	is	dat	het	eerste	deel	van	de	Zandstraat	voorzien	
was van bomen, net zoals bij de Spoorstraat. De Markt was rond 1900 nog maar deels verhard en was 
nog	voorzien	van	een	waterpomp	met	lantaarn,	zoals	te	zien	in	figuur	43.	In	de	Kerkstraat	(tegen-
woordig Torenstraat) stond ook een waterpomp.

er	niets	van	dit	verleden	terug	is	te	zien.	Zoals	in	bijlage	2	te	zien	is,	kent	dit	gebied	een	grote	variëteit	
aan bouwjaren van de panden. Dit is ook terug te zien in het straatbeeld, waar oudere landelijke 
bebouwing	afgewisseld	wordt	met	naoorlogse	bebouwing	en	af	en	toe	een	pand	van	de	afgelopen	30	
jaar. 

Figuur 43: De Markt rond 1900. De water-
pomp heeft een prominente positie midden op 
het plein. (Onbekend, ca. 1900)
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Figuur 44: De Zandstraat 
in 1914. De foto is geno-
men op de plaats waar 
eerst de Zandpoort stond, 
op de grens van de oude 
stad en de Spoorstraat. 
Het is goed te zien dat de 
oude stad een compacter 
straatprofiel kende dan de 
Spoorstraat. (Onbekend, 
1914)

De noordwesthoek van de stad ging ook meer invulling zien. Voorheen was dit gebied vooral ingericht 
met	tuinen	en	een	pottenbakkersoven,	maar	zoals	in	de	luchtfoto	van	figuur	45	te	zien	is,	begon	ook	
hier meer bebouwing te komen. Gennep kreeg een nieuwe pastorie die direct langs de kerk lag. De 
Martinuskerk	zelf	had	ook	de	nodige	veranderingen	ondergaan.	Omdat	de	Gennepse	bevolking	zo	
hard gegroeid was in de 19e eeuw, was uitbreiding van de kerk nodig. Het middenschip werd hiertoe 
vergroot. Ook werd er een nieuwe klokkentoren gebouwd in 1869 a.d.h.v. het ontwerp van Pierre 
Cuypers. (van Dinter, 2018) Op de plek waar tegenwoordig het gemeentekantoor en de bibliotheek 
staan, stonden vroeger een klooster (vandaar de naam Kloosterstraat) en sanatorium.

Figuur 45: Luchtfoto van het noordwesten 
van de stad. (Onbekend)
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Sanatorium Mariaoord 
 
Begin 20e eeuw was TBC nog een veelvoorkomende ziekte omdat er nog geen medicijnen voor waren. 
TBC-patiënten werden daarom opgenomen in sanatoria, waar natuur, frisse lucht en rust tot herstel 
zou moeten leiden. In 1918 werd sanatorium Mariaoord opgericht in Gennep. Het stond onder bestuur 
van het naastgelegen St. Norbertusklooster (genoemd naar de heilige Norbertus die ruim 800 jaar 
eerder in het Genneperhuis was geboren) (Teunissen, 2007) Hoewel er een ziekenhuis, washuis en an-
dere gebouwen van sanatorium worden gebouwd, blijft een deel van het gebied ook tuin. Natuur was 
een van de herstelfactoren en zoals in figuur 45 te zien is, was het stuk tussen het hoofdgebouw van het 
sanatorium en de lagere school nog grotendeels onbebouwd.

De Maas-, Niers- en Houtstraat waren vrijwel niet veranderd sinds begin 19e eeuw. Het waren nog 
steeds smalle straten met een stedelijk karakter. In 1913 werd het gebouw op de hoek van de Markt en 
de Niersstraat vervangen door een nieuw gebouw met een vlakke hoek. Dit zodat de tram de draai kon 
maken.	Het	gebied	aan	de	Niers	zelf	was	vooral	voor	industrie	bestemd.	Aan	de	Niersbrug	stond	een	
grote	watermolen.	Deze	was	in	1899	gebouwd	en	het	waterrad	bleef	tot	1919	draaien,	daarna	werd	het	
weggehaald.	In	het	gebouw	zat	een	meubelfabriek,	die	tot	1982	in	bedrijf	bleef.	(van	Lochem,	2019)	
Omdat	de	meubelfabriek	afhankelijk	was	van	hout,	was	direct	langs	de	watermolen	een	houtopslag	en	
verwerkplaats ingericht. Later is er in dit stukje ook nog een brandweerkazerne bijgekomen. Aan de 
andere zijde van de straat gelegen, was een leerlooierij te vinden.

4.5 Oorlog, wederopbouw en heden (1940-heden)
In de vroege morgen van 10 mei 1940 reden Duitse treinen Gennep binnen en begon de Duitse 
bezetting. Zoals bij zoveel steden en dorpen, was de oorlog ook voor Gennep een heel bepalende 
periode.	Gennep	werd	op	12	februari	1945	tijdens	operatie	Veritable	bevrijd.	Omdat	Gennep	voor	
vijf	maanden	een	frontstad	was	geweest,	was	er	enorm	veel	vernietigd	in	de	stad.	Veel	huizen	waren	
beschadigd, sommigen onherstelbaar. De Maasbrug, het station en de Martinuskerk moesten het ook 
ontgelden.	Na	de	oorlog	begon	de	wederopbouw.	Hierin	werden	de	gaten	in	het	stedelijk	weefsel	weer	
opgevuld, vond verdere planmatige verdichting van de stad plaats en werden nieuwe huizen buiten de 
bestaande stadsgrenzen gebouwd.* Deze drie samen  zorgen voor het tot stand komen van het huidige 
stadsbeeld van Gennep.

Veranderingen in de bestaande stad

Tot	wel	70%	van	de	gebouwen	in	Gennep	sneuvelde	of	raakt	beschadigd	en	er	ontstonden	grote	gaten	
in	het	stedelijke	weefsel.	(Gemeente	Gennep,	2016)	Buiten	de	normale	woonhuizen	om	sneuvelden	
ook meerdere publieke gebouwen. Het station raakte dusdanig beschadigd dat besloten word deze te 
slopen. De Synagoge was al voor de bevrijding door de Duitsers gesloopt. De Martinuskerk raakte ook 
zo	beschadigd,	dat	alleen	de	toren	te	redden	viel.	De	rest	van	de	kerk	werd	verder	afgebroken	en	er	
kwam een einde aan de kerkdiensten waar Gennep al meer dan 1000 jaar de mis kreeg voorgedragen. 
De	industrie	in	het	zuiden	van	het	onderzoeksgebied	heeft	het	ook	zwaar	te	verduren	gehad,	deze	was	
namelijk een doelwit van de geallieerde bombardementen. 

Direct	na	de	oorlog	werden	deze	de	meeste	gaten	in	het	stedelijk	weefsel	weer	opgevuld.	De	stad	
begon haar huidige aanzicht te krijgen. De wederopbouw werd ook als kans aangegrepen om verande-

* Een belangrijk plan uit deze periode is het wederopbouwplan van Gennep. Het was de intentie om 
dit plan ook te bestuderen voor deze analyse, maar vanwege de coronacrises waren de archiefinstan-
ties die het plan hadden gesloten. De wederopbouw is wel behandeld in het rapport, maar voor toe-
komstige ontwikkelingen die met deze periode te maken hebben, is het wijselijk dit plan nog wel door 
te nemen.
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De Sint-Martinuskerk 
 
In plaats van een nieuwe kerk op de plek van de oude te bouwen, werd er voor gekozen om een nieuwe 
kerk op een braakliggende weiland aan de Zuid-Oostwal te bouwen. Het ontwerp is van Nico van de 
Laan en kan gezien worden als een typisch voorbeeld van de Bossche (architectuur)school. Het ge-
bouw bestaat uit een boven- en benedenkerk, klokkentoren en een bijbehorende pastorie. In het begin 
werden zowel de boven- als benedenkerk (crypte) gebruikt, maar vanwege teruggelopen kerkbezoek in 
de jaren 60 raakte de crypte in onbruik. In 1984 werd er een religieus museum in geopend. De klokken 
in de klokkentoren zijn afkomstig van de oude Martinuskerk.     

ringen in de oude binnenstad door te voeren. Zo werd besloten een nieuwe verbinding te maken tussen 
de Zandstraat en de Oliestraat, waarvoor een aantal panden gesloopt werden. Dit is nu de Nieuwstraat. 
De waterkant bij de Niers begon ook grotendeels haar huidige vorm aan te nemen als (Niers)park. 
Later werden er nog wel dijken aangelegd waardoor de directe connectie tussen stad en Niers minder 
werd. (Teunissen, 2007) De hoek van de Olie- en Bleekstraat begon na de oorlogsjaren ook steeds 
meer bebouwd te raken. Het oude landelijke achterstraat-beeld verdween en werd vervangen door het 
huidige straatbeeld. 

De Maasweg, in het verlengde van de Maasstraat, begon ook meer bebouwing te zien. Deze eeuwen-
oude uitvalsweg van Gennep liep over in de Veerstraat die tot aan de Maasoever liep. Daar was een 
veerverbinding	tussen	de	Gennepse	en	Oeffelste	kant	van	de	Maas.	In	1955	werd	de	Spoorbrug	over	
de Maas uitgebreid met een tweede brug voor autoverkeer en werd de veer uit dienst gehaald. De 
verbinding tussen de Maasweg en Veerstraat werd in 1977 verbroken door de aanleg van de N271. 
Een andere oude structuur die veranderd is die van de stadsmuur. Zoals eerder al beschreven, waren 
grote delen van de stadsmuur verdwenen. De enige stukken die bewaard waren gebleven waren de 
Zuid- en Noordwal. Op andere plekken was geen muur meer te vinden, maar was de structuur nog wel 
aanwezig in de straten. Van deze straten raken de Zuid en Zuid-Oostwal na de oorlog bebouwd. De 
Noordwal en de Doelen raken als laatste deel binnen de oude stadscontour bebouwd. Dit stuk werd in 
de jaren 80 gebouwd en draagt ook kenmerken van de bloemkoolwijkgedachte die in die tijd dominant 
was.	Zo	heeft	de	bebouwing	een	kleinschalig	en	besloten	karakter.	De	laatste	grote	verandering	in	de	
oude stad, was de bouw van het nieuwe gemeentehuis en de bibliotheek. Dit complex, met bijbeho-
rend(e) plein en tuin, werd tussen 1994 en 1996 gerealiseerd a.d.h.v. het ontwerp van architectenbu-
reau Alberts en van Huut. (architectuur.org, 2015) Het is direct achter het oude stadhuis gelegen, aan 
de Markt.  

Het  gebied tussen de oude stad en Spoorstraat zag na de oorlog ook de nodige ontwikkeling. Het 
meest in-het-oog-springende voorbeeld hiervan is de nieuwe Martinuskerk (zie het intermezzo voor 
meer	informatie).	In	1963	kwam	–misschien	wel-	Genneps	belangrijkste	exportproduct	tot	stand,	

Figuur 46: De voorkant van de (nieuwe) 
Martinuskerk.
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Wederopbouwwijken en latere stadsuitleg

Zoals zoveel Nederlandse steden, vond in Gennep na de Tweede Wereldoorlog een uitbreiding van 
het	stedelijk	weefsel	plaats.	Deze	ontwikkeling	vond	vooral	plaats	in	het	oosten	en	zuiden	van	de	
stad (buiten het onderzoeksgebied), maar ook in het stuk tussen de Spoorstraat en (waar later) de 
N271	(zou	komen	te	liggen).	Vanaf	na	de	oorlog	tot	het	heden	zijn	er	steeds	planmatige	uitbreidingen	
geweest	in	dit	gebied	en	dat	heeft	er	tot	geleid	dat	het	onderzoeksgebied	grotendeels	bebouwd	is	
geraakt.	Dit	is	goed	te	zien	in	figuur	48,	waar	de	bouwjaren	van	de	panden	zijn	weergegeven.	In	de	
wederopbouwperiode	waren	dit	hoofdzakelijk	grondgebonden	gezinswoningen,	maar	later	werden	
hier	ook	grotere	bouwblokken	aan	toegevoegd.	In	dit	gebied	zijn	hoofdzakelijk	woningen	te	vinden	
en	dit	komt	ook	overeen	met	het	wederopbouwideaal	van	gescheiden	functies.	De	Spoorstraat	had	
een	winkelfunctie	en	in	de	uitbreidingswijken	werd	rustig	gewoond.	(Rijksdienst	voor	het	Cultureel	
Erfgoed,	2019)	De	grote	uitzondering	hierop	vormde	de	grote	hal	van	OV-bedrijf	zuidooster	die	aan	de	
Burgemeester Woltersstraat lag.

De Brugstraat zou de belangrijkste straat worden in dit gebied en de eerste uitbreiding vond dan ook 
daar	aan	plaats.	Tussen	de	Brugstraat	en	de	Julianalaan	werden	meerdere	hofjes	gerealiseerd.	Dit	kan	
als	typische	(vroege-)wederopbouwbebouwing	worden	gezien,	het	bestaat	namelijk	maar	uit	één	of	
twee bouwlagen. De straten hebben een brede groene opzet en wat opvalt is dat gebruik is gemaakt 
van	stempelbouw.	De	hofjes	zijn	vrijwel	exacte	kopieën	van	elkaar	(van	dezelfde	stempel	gemaakt).	
Dit werd (in heel Nederland) gedaan om de nijpende woningnood op te lossen. Wat deze stempelbouw 
wel tot gevolg had, is dat er weinig variatie was in de buurt en dit is ook te zien bij de Julianalaan. 

toen werd namelijk op de hoek van de Brugstraat en Zandstraat de eerste Jan Linders supermarkt 
geopend. (Teunissen, 2011) Dit pand is later wel gesloopt en de Jan Linders is enkele tientallen meters 
opgeschoven naar de nieuwe locatie aan de hoek van de Brugstraat en Het Straatje. Wat opvalt aan 
deze nieuwe locatie, is dat deze in één groot bouwblok is gevestigd. Dit is een trend die ook te zien 
is	bij	andere	gebouwen	in	het	gebied.	Sinds	begin	21e	eeuw	heeft	de	kleinschalige	bebouwing	uit	de	
20e eeuw plaats gemaakt voor grote bouwblokken met een viertal bouwlagen en een meer besloten 
karakter.  

Zoals eerder al benoemd, werd de stratenwaaier ten zuidoosten van de oude stad steeds verder uitge-
breid	en	dichter	bebouwd.	Op	sommige	foto’s	in	bijlage	9	is	goed	te	zien	dat	de	Spoorstraat	van	een	
landelijk karakter overging naar een stedelijk karakter. De vrijstaande huizen verdwenen grotendeels, 
evenals de bomen en de lege ruimte tussen de Spoor- en Emmastraat werd omgevormd tot het Wilhel-
minaplein. Met het verdwijnen van de tram werd de straat het domein van de auto. Het noorden van 
de	Spoorstraat	begon	steeds	meer	de	functie	van	kernwinkelgebied	aan	te	nemen,	de	functie	die	het	nu	
nog	steeds	heeft.	

Figuur 47: Een 
van de hofjes aan 
de Julianalaan. 
Lage bebouwing 
en groen zijn 
kenmerkend voor 
deze wederop-
bouwwijken.
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MBS, Zuidooster en de bus 
 
In 1944 reden de laatste trams door Gennep en na de oorlog werd besloten de dienstregeling niet 
voort te zetten. Dit betekende niet het einde van de MBS als bedrijf. In 1923 reden er namelijk ook al 
bussen over het traject. In 1949 ging de MBS op in het nieuwe OV-bedrijf Zuidooster, waarvan het 
hoofdkantoor ook in Gennep was. Aan de Burgemeester Woltersstraat kwam een grote hal van het be-
drijf te staan die er tot de eeuwwisseling heeft gestaan. Gennep kreeg een busstation op de plek waar 
vroeger de loods van de NBDS stond, op de hoek van de Spoorstraat en Brabantweg. Hier stopt ook 
lijn 83, die het oude traject van de tram volgt van Nijmegen naar Venlo.

Figuur 48: Het gebied tussen de Spoorstraat en N271. De planmatige aanleg van de wijk is goed te 
zien in de bouwjaren. In tegenstelling tot eerdere stadsuitbreidingen gebeurde dit niet geperiodiseerd, 
maar werden hele straten tegelijkertijd aangelegd.

Dit	in	tegenstelling	tot	de		oudere	waaier	aan	straten,	die	een	grote	variëteit	aan	bebouwing	vanwege	
de	fragmentarische	totstandkoming.	Een	element	wat	wel	opvalt	is	de	joodse	begraafplaats.	Door	de	
stadsuitbreiding	kwam	deze	in	het	stedelijke	weefsel	te	liggen	en	is	hier	als	groenzone	opgenomen.

Uitbreiding vond ook plaats aan de Burgemeester Wolters- en de Duivenakkersstraat. Hier was echter 
niet zo systematisch te werk gegaan als bij de Julianalaan en is er een minder eenduidig karakter. 
Na	deze	initiële	uitbreiding	bleven		er	nog	twee	gaten	in	de	nieuwe	wijk	over,	één	ten	noorden	van	
de	Duivenakkersstraat	en	één	ten	zuidwesten.	Zoals	in	figuur	48	te	zien	is,	werden	deze	later	nog	
opgevuld. Het Europaplein kwam in de jaren 70 tot stand en kan als een extensie van het winkelgebied 
aan de Spoorstraat worden gezien. Begin 21e eeuw werd het laatste stuk van de buurt ook gevuld met 
woningen. 

Vanaf	de	jaren	60	nam	de	Brugstraat	de	rol	in	van	doorgaande	weg.	De	gebouwen	aan	de	weg	zijn	uit	
verschillende	periode,	maar	tonen	wel	overeenkomsten.	De	portiekflatgebouwen	aan	de	oostzijde	van	
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Figuur 49: Luchtfoto uit 1966 van de Brugstraat en Julianalaan met de belangrijkste straten inge-
tekend. De contouren van het Europaplein zijn al op de voorgrond te zien, maar er staat nog vrijwel 
geen bebouwing aan. Daarachter is de grote hal van OV-bedrijf Zuidooster te zien. De wegensituatie 
is later nog wat aangepast met de aanleg van de Brabantweg. (Onbekend, 1966)

de weg waren in de jaren 60 gebouwd en telde drie bouwlagen. De bouwblokken aan westzijde van de 
straat komen uit de 21e eeuw, maar hebben ook een portiek en drie bouwlagen. De buurt achter deze 
bouwblokken, bij de Bierbrouwers- en Leerlooiersgroes, is in de jaren 90 aangelegd en draagt ook 
de bouwstijl zoals die in vinexwijken terugkomt.  Uitzondering hierop is het Norbertus zorgcentrum. 
Deze was al in de jaren 70 aangelegd en was geheel gelijkvloers gerealiseerd met een eigen stijl. 

In het zuiden van het onderzoeksgebied was het spoor na 1966 niet meer in gebruik. Deze werd 
verwijderd	en	de	spoorzone	werd	omgevormd	tot	de	Brabantweg,	die	ongeveer	hetzelfde	traject	
volgt. Het remiseterrein van de MBS verdween na de oorlog ook, maar sommige gebouwen werden 
niet gesloopt en staan nu nog steeds overeind. Op de plek waar de Emmastraat op de Brabantweg 
uitkomt,	werd	het	busstation	gerealiseerd.	Ten	oosten	daarvan	kwam	een	garagebedrijf.	Het	oude	
spoorterrein	werd	grotendeels	omgevormd	tot	een	groene	buffer.	In	1982	is	een	oude	locomotief,	loc	
094,	in	de	buffer	geplaatst	ter	herinnering	aan	het	spoorwegverleden.	(duitslijntje.eu,	2016)	De	Page	
papierfabriek	kwam	voor	de	oorlog	al	op	plaats	van	het	NBDS-terrein	en	in	1999	sloot	de	fabriek.	De	
gebouwen zijn gesloopt en er werd een nieuwe woonwijk gerealiseerd.    
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5: Huidige ruimtelijke karakteristiek en  
     waardering
Zoals	in	het	vorige	hoofdstuk	duidelijk	is	geworden,	heeft	Gennep	de	nodige	ontwikkelingen	en	
veranderingen gekend. Deze ontwikkelingen hebben haar stempel op de stad gedrukt. Soms zijn de 
sporen daarvan nog duidelijk te zien, zoals het stadhuis bijvoorbeeld, en soms is er vrijwel niets meer 
van	terug	te	zien,	zoals	bij	het	spoor.	In	dit	hoofdstuk	wordt	gekeken	hoe	het	onderzoeksgebied	er	
tegenwoordig bij ligt en welke sporen er nog terug te vinden zijn van de historische ontwikkeling. 
Hierbij wordt begonnen met het buitengebied, daarna de oude binnenstad en als laatst de later uitbrei-
dingen. Daarna wordt er nog een overzicht gegeven van de kernpunten van Genneps cultuurhistorische 
waarden die uit de analyse voortvloeien.  

5.1 Huidige ruimtelijke karakteristiek
Buitengebied

Te beginnen in het noorden van het onderzoeksgebied. Op de plek waar de Niers in de Maas uitmond 
liggen de resten van het Genneperhuis. Deze gronden zijn in beheer van Staatsbosbeheer. Zoals in 
Figuur 50 te zien is, zijn de contouren van de oude bastion en ravelijnen nog te zien. Alle bebouwing 
die er ooit stond is verdwenen en alleen het centrum van de oude vesting bevat nog wat ruïnes. In 
2010 zijn deze resten wat meer zichtbaar en toegankelijk gemaakt. Dit open karakter van het Genne-
perhuis komt terug in het hele gebied langs de Maas. Het overgrote deel is weidegrond, met enkele 
wegen zoals de Genneperhuisweg. In de uiterwaarden staat geen bebouwing, met uitzondering van de 
waterzuiveringsinstallatie langs de N271. De N271, met bijbehorende geluidsschermen en bosschages, 
vormt dan ook gelijk de grote barrière die het landelijke en stedelijke deel van het onderzoeksgebied 
scheidt.  

De Maas en de Niers vormen net als voorheen nog steeds de belangrijkste landschappelijke dragers 
en  groene longen van het gebied. De Gennepse kant van de Maas is nu, net als voorheen, weidege-
bied. De Maasheggen die hier ooit hebben gestaan zijn al lang geleden verdwenen. Op de plek waar 
het Veerstraat de Maas ontmoet is een recreatieplaats gemaakt met uitzicht op het Veerhuis aan de 
overkant. Bij de Niers is de situatie anders. Hier liggen (aan de Gennepse kant) namelijk geen weide-
gronden, maar het Nierspark. Een lage dijk scheidt de oude stad en het park, waardoor er de verbin-
ding tussen de twee niet zo sterk is als eerst.  

Figuur 50: Luchtfoto van de resten van het Genneper-
huis.
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Oude stad

Het stedelijk gebied draagt nog veel sporen met zich mee. In de oude stad leidt de combinatie van 
oude en nieuwe structuren en beeldbepalende panden in veel gevallen tot een karakteristiek stadsbeeld. 
De drie belangrijkste structuren die nog in de oude stad terug te vinden zijn, zijn die van de grachten, 
de	muren	en	de	straten.	Deze	drie	zijn	te	zien	in	figuur	51.	

Ongeveer	de	helft	van	de	oude	stad	is	nog	ommuurd.	Dit	stuk	loopt	van	noordhoek	van	de	stad,	bij	de	
oude pastorie, tot de zuidpunt bij de Zandstraat. Hierbij volgt de muur het traject van het Martinus-
kerkhof,	de	oude	pastorie,	de	Noordwal	en	vervolgens	de	Zuidwal.	Zoals	in	figuur	51	te	zien	is,	volgt	
de muur niet één rechtlijnig traject. De kavel naast de oude pastorie, die momenteel niet bebouwd is, 
is aan drie zijden ommuurd. Bij dit stuk van de muur is ook de Nieuwe Poort te vinden. Deze poort, 
die in de 17e eeuw voor korte tijd in gebruik was, is in 2014 gereconstrueerd en vormt samen met 
de bijbehorende brug een verbinding tussen de oude stad en de parkeerplaatsen ten noorden van de 
gracht. (Norbruis Stedenbouw en Advies) Op de westelijke hoek van de muur is een reconstructie van 

Figuur 51: De drie historische structuren –de wegen, de muren en de gracht- die de huidige ruimtelij-
ke karakteristiek bepalen. Oranje geeft de oude hoofdstraten en uitvalswegen weer, geel de oude ach-
terstraten, groen de stadsgracht en de dikke zwarte lijn de nog resterende muur. Bij de Zuid-Oostwal is 
de structuur van de muur nog wel te herkennen, maar ligt deze er niet meer. Dit is met een gestippelde 
lijn weergegeven. De kleine stippellijn bij de Zandstraat geeft de contour van de Zandpoort weer, die 
d.m.v. metalen stippen weer op de straat zichtbaar is gemaakt. De kadasterkaart is als onderlegger 
gebruikt. 
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een	van	de	torens	te	vinden,	te	zien	in	figuur	52	.	Verderop	in	de	muur	liggen	nog	de	restanten	van	
twee andere torens. De lengte van de muren varieert. Het stuk bij de oude pastorie reikt tot ongeveer 
2,5 meter, terwijl stukken verderop in het traject maar tot je middel komen. De muur houdt voor de 
Zandstraat, waar eerst de Zandpoort stond, op. De Poort is begin 19e eeuw al weggehaald, maar in 
2014 zijn er opgravingen geweest en zijn de restanten van de poort teruggevonden. Deze restanten 
zijn	vervolgens	op	het	plein	gemarkeerd,	zoals	te	zien	in	figuur	51,	en	zo	is	de	contour	van	de	oude	
poort weer zichtbaar gemaakt. De contour loopt door tot het begin van de Zuid-Oostwal, daarna houdt 
deze	op.	Op	de	Zuid-Oostwal	zelf	zijn	geen	muurresten	meer	te	vinden.	De	straat	volgt	wel	het	traject	
van	de	muur,	totdat	deze	ter	hoogte	van	de	Martinuskerk	afbuigt	en	overgaat	in	de	Niersweg.	De	oude	
muur liep tot de waterkant door. Het is lastig te traceren waar aan de Nierszijde de muur precies lag, 
omdat	er	nu	geen	concrete	sporen	meer	naar	verwijzen.	Hetzelfde	geldt	voor	de	Nierspoort.	

Een tweede structuur die nog duidelijk terug te herkennen is, is die van de gracht. Hoewel het de naam 
gracht	heeft,	staat	de	gracht	het	overgrote	deel	van	de	tijd	droog	en	is	het	een	groengordel.	De	gracht	
volgt	hetzelfde	traject	als	die	van	de	muur.	Tegenwoordig	heeft	de	gracht	een	parkfunctie	voor	de	
stad	en	staan	er	ook	‘obstakels’	in	zoals	speeltoestellen	en	bankjes.	Hierdoor	de	is	gracht	niet	gelijk	
als dusdanig te herkennen, uitzondering hierop vormt het stuk bij de Nieuwepoort met de brug. De 
gracht	heeft	een	continue	structuur	totdat	deze	de	Maasstraat	bereikt.	Vroeger	stond	hier	de	(dubbele)	
Maaspoort en een herdenkingssteen en muurrestant, dat dwars op de gracht staat, herinneren hier nog 
aan. Vrij vlug daarna wordt de gracht weer onderbroken door de toegangsweg naar een parkeerterrein. 
Net als de muur houdt de gracht ook op bij de Zandstraat. Via een trap is het mogelijk om vanuit de 
dieper gelegen gracht op het Jan Lindersplein te komen. Net voor die trap ligt de keramiekmuur. Hier 
staan meerdere keramische kunstwerken die herinneren aan het verleden van Gennep. 

De derde structuur die nog in de oude stad is terug te vinden, is die van de straten. Sinds de middel-
eeuwen kent Gennep al een zestal belangrijke straten, namelijk de Torenstraat, Niersstraat, Houtstraat, 
Maasstraat,	Zandstraat	en	Molenstraat	(ook	aangegeven	in	figuur	51).	Deze	straten,	samen	met	de	
Markt, vormen nog steeds een groot deel van het stadsgezicht van Gennep. De andere straten in de 
oude stad, zoals de Gaest, Nieuwstraat, Oliestraat en de Doelen, zijn van vroeger uit altijd achter-
straten	geweest	of	recente	toevoegingen.	Deze	oude	achterstraten	zijn	geel	gemarkeerd	in	figuur	51.	
Deze	oude	achterstraten	dragen	niet	dezelfde	beeldkwaliteit	met	zich	mee	als	de	hoofdstraten.	Aan	

Figuur 52: De gereconstrueerde toren aan 
de Noordwal 
 

Figuur 53: Zicht op de de muren, gracht en Nieuwe-
poort. De foto is genomen vanaf de parkeerplaatsen ten 
noorden van de oude stad, met op de achtergrond de 
oude pastorie en de Martinustoren.
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de	hoofdstraten	staan	namelijk	alle	oude	gevels	die	de	stad	haar	allure	geven,	dat	terwijl	er	de	achter-
straten het veelal moeten doen met de achterkant van panden en andere bebouwing zoals schuren. 
Ondanks	het	feit	dat	ze	niet	dezelfde	beeldwaarde	hebben	als	de	hoofdstraten,	hebben	bepaalde	achter-
straten toch wel cultuurhistorische waarde dankzij de oude ruimtelijke structuur die zij hebben. Deze 
straten liggen er al tenminste sinds de kadastermeting van 1821 en de parcelering aan de Oliestraat en 
de Gaest zijn ook vrij onveranderd gebleven sinds die tijd. Hier zit de cultuurhistorische waarde dus 
niet zozeer in bebouwing, maar de onderliggende structuur.

In	figuur	54	is	de	beeldwaarde	van	de	stad	vastgelegd,	daar	is	namelijk	een	kaart	met	alle	beeldbepa-
lende panden van de oude binnenstad te zien. Ook is er een waardering aan alle gevels van de binnen-
stad gegeven die als indicator voor later onderzoek gebruikt kan worden. De gevels zijn in vier cate-
gorieën	verdeelt,	van	beeldbepalende	bebouwing	zoals	het	stadhuis	en	de	hervormde	kerk,	tot	storende	
bebouwing zoals bij de Oliestraat het geval is. Rijks- en gemeentelijke monumenten zijn aangegeven 
met	een	ster.	Uit	het	figuur	blijkt	dat	de	zes	eerder	genoemde	oude	straten,	de	noordkant	van	de	
Houtstraat daargelaten, de meeste waarde met zich meedragen. Voor de beeldwaarde zijn de Markt en 
het stuk bij de Martinuskerk de topgebieden. Deze hebben veel waardevolle gebouwen en een prettige 
ruimtelijke dynamiek. Een opvallend rood vlak in de stad, is een stuk van het gemeentehuis wat aan de 

Figuur 54: Gevelwaardering en beeldbepalende panden in de oude stad, gebasseerd op eigen obser-
vaties. Het is duidelijk te zien dat de meest karakteristieke structuur vanaf de Niersbrug over de Markt 
door de Zandstraat loopt. De historische Maas-, Molen- en in mindere mate Houtstraat horen hier ook 
nog bij. De twee grootse stoorzones zijn ten noorden van stad en bij de Oliestraat. Het gebied bij de 
Doelen is weinig karakteristiek hebbend, met geen positieve of negatieve uitblinkers. Als onderlegger 
is de kadasterkaart gebruikt.  
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Markt ligt. De reden dat dit stuk wel als storend is beoordeeld en de rest van het gebouw niet, is omdat 
de gevel die hier naar de markt gericht staat, het meest beeldbepalende stuk van de stad, totaal niet bij 
omliggende bebouwing aansluit. Nu wordt de bebouwing als een soort trap opgebouwd naar de hoogte 
van	drie	bouwlagen,	wat	niet	aansluit	bij	de	andere	bebouwing	die	dit	niet	heeft.	Verder	heeft	de	gevel	
vrijwel	geen	ramen,	waardoor	er	nu	op	een	‘dode’	muur	wordt	gekeken.	Het	storende	gebied	in	de	
oude stad, is het stuk bij de Oliestraat. Hier zorgt een combinatie van verouderde en ontoepasselijke 
bebouwing, een onduidelijke ruimtelijke indeling en parkeren op straat tot een rommelig gebied. Het 
tweede	gebied	wat	een	negatieve	belevingswaarde	heeft	is	ten	noorden	van	de	stad.	Hier	is	een	harde	
(groene) barrière met erachter de N271, wat vrije toegang langs de Niers en richting de Maas lastig 
maakt. 

Vrijwel	alle	straten	in	de	binnenstad,	vooral	de	zes	oude	straten,	hebben	een	stenig	profiel.	De	bestra-
ting	bestaat	hoofdzakelijk	uit	klinkers.	Vanwege	de	historische	ontwikkeling	zijn	er	geen	voortuinen	en	
openbaar groen is maar op bepaalde plekken te vinden. De Zandstraat kan hierin als de grootste over-
treder worden gezien, desondanks vormt deze samen met de Markt de centrale spil in de oude stad. 
De straat loopt over in de wegenwaaier ten zuiden van de oude stad en vormt daarmee nog één van 
de oude uitvalswegen van Gennep. De Niersweg loopt over in de brug en daarna de Nijmeegseweg 
en vormt de tweede oude uitvalsweg. De karakteristieke bomenrij is grotendeels verdwenen aan deze 
weg.	De	laatste	uitvalsweg,	de	Maasweg,	bestaat	ook	nog	steeds,	maar	wordt	wel	afgesneden	door	de	
N271. Aan de andere kant van de N271 gaat de straat wel verder, maar heet dan Veerstraat.

Latere uitbreidingen

Op de plaats van de vroegere Zandpoort gaat de Zandstraat over in de waaier aan andere wegen. Dit 
overgangsgebied	van	de	oude	stad	naar	de	latere	uitbreidingen	heeft	recentelijk	nog	vele	verande-
ringen	gekend.	Zo	is	het	Jan	Lindersplein	een	recente	toevoeging,	wat	meer	zicht	geeft	op	de	gracht.	
De kleinschalige bebouwing is ingeruild voor grotere bouwblokken. Deze combinatie van grote 
bouwblokken en de open ruimte geven een wat rare dynamiek aan het gebied, waar de aandacht meer 
richting de gracht word getrokken en niet zozeer richting de oude stad. Het gebied is ook gemarkeerd 
in	figuur	54.

Zoals	in	het	vorige	hoofdstuk	duidelijk	is	geworden,	zijn	de	meeste	straten	van	de	wegenwaaier	in	
perioden	bebouwd	geraakt.	Deze	afwisseling	van	oudere	landelijke	bebouwing	en	moderne	bebouwing	
geeft	deze	straten	een	hybride	karakter	van	landelijk	en	stedelijk.	Dit	gecombineerd	met	het	feit	

Figuur 55: Afwisselende bebouwing aan de Middelweg en Steendalerstraat, variërend van vooroor-
logse boerderijen met één bouwlaag en kap tot naoorlogse uitbreidingen met twee bouwlagen en kap.
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dat	een	groot	deel	van	de	straten	ook	woonerf	is,	zorgt	voor	een	kleinschalig	karakter.	De	Spoor-
straat vormt nog steeds een van de voornaamste wegen in Gennep. Het landelijke karakter is geheel 
verdwenen, net als een groot deel van de bomen die langs de weg stonden. Net als bij de andere straten 
van wegenwaaier, is de bebouwing aan de Spoorstraat ook uit verschillende perioden. In bijlage 9 
is	een	vergelijking	van	oude	en	moderne	foto’s	van	de	Spoorstraat	te	vinden.	Hieruit	blijkt	dat	veel	
oude bebouwing nog steeds aan de straat staat, maar tegenwoordig minder opvalt door het veranderde 
straatbeeld. De Spoorstraat is een van de oudere straten van Gennep, maar omdat de oude panden niet 
echt tot hun recht komen, voelt dat niet zo. Hoewel aan de Brug- en Burgemeester Woltersstraat geen 
kenmerkende	bebouwing	staat,	kunnen	deze	twee	wegen	zelf	wel	als	waardevol	worden	gezien.	Ze	
maken	onderdeel	uit	van	de	wegenwaaier	die	al	terug	te	zien	is	op	de	Kleefse	kadasterkaart.		

In het zuiden van het onderzoeksgebied ligt de Brabantweg. De aanwijzingen naar het spoorwegver-
leden zijn veelal niet direct zichtbaar, maar ze zijn er nog wel. Op de rotonde waar de Spoorstraat op 
de Brabantweg uitkomt steekt nog wat spoorrails naar boven, als herinnering aan het vroegere tracé. 
De	Brabantweg	zelf	is	een		structuur	uit	de	spoortijd,	aangezien	deze	het	oude	spoortraject	volgt.	De	
locomotief	Loc	94	is	een	prominentere	herinnering	aan	het	spoorwegverleden,	maar	vormt	wel	een	
merkwaardig element in de ruimte zonder verdere verwijzingen. Ten zuiden van de Brabantweg is nog 
oude bebouwing uit de spoortijd te vinden. Zo staan de villa Aurora, wat een rijksmonument is, het 
huizenrijtje	ten	zuiden	daarvan	en	het	café	aan	de	overkant	van	de	weg	er	nog	steeds.	In	de	zuidoost-
hoek van het onderzoeksgebied is aan de Brabantweg ook nog het oude tramremiseterrein te vinden 
van de MBS. Op het terrein liggen geen sporen meer, maar er staan nog wel een aantal gebouwen 
overeind. In de uiterste zuidoosthoek van het onderzoeksgebied is het Pagepark te vinden. Dit is een 
van	de	nieuwste	woonwijken	van	Gennep	en	is	gebouwd	op	het	terrein	van	de	oude	Page	fabriek.	

Figuur 56: Loc 94 aan de Brabantweg. Figuur 57: Directeursvilla Aurora aan de Heijen-
seweg. Het pand is een rijksmonument.

Het	Voorhoevepark	is	een	uniek	wijkje	in	Gennep	dat	de	tand	des	tijds	goed	heeft	doorstaan.	Waar	
de	buurt	voorheen	los	van	de	rest	van	de	stad	lag,	is	het	tegenwoordig	in	het	stedelijke	weefsel	
opgenomen,	maar	heeft	het	wel	haar	unieke	karakteristiek	behouden.	Het	straatbeeld	is	nog	steeds	heel	
groen	en	kleinschalig	en	geeft	daarmee	goed	de	tuindorpgedachte	weer.	De	gedraaide	gevels	zijn	nog	
en extra element wat bijdraagt aan de unieke stedenbouwkundige opzet van de buurt. De andere straten 
ten westen van de Spoorstraat zijn weinig veranderd sinds aanleg. Wonen vormt de grootste bestem-
ming	in	het	gebied,	afgewisseld	met	wat	detailhandel	op	het	Europaplein	en	wat	andere	bestemmingen	
aan	de	Brugstraat.	De	Joodse	begraafplaats	vormt	een	opvallende	verschijning	tussen	de	anders	naoor-
logse bebouwing . 



57    |   www.geldersgenootschap.nl   |   partner in omgevingskwaliteit 

5.2 Waardering
Uit de analyse kan gesteld worden dat het onderzoeksgebied een rijk pallet aan cultuurhistorische 
waarden bevat. Hieronder staan de kernpunten van Genneps cultuurhistorische waarden uiteengezet. 
Deze	punten	kunnen	als	de	conclusie	van	de	analyse	gezien	worden.	In	figuur	58	is	dit	ook	visueel	
weergegeven. 

• De resten van het Genneperhuis. De ruïnes zijn een tastbare herinnering aan de rol die Gennep 
en omgeving hebben gespeeld in de tachtigjarige oorlog. Recentelijke werkzaamheden hebben de 
resten al weer meer zichtbaar en toegankelijk gemaakt.  
• De oude landschappelijke structuur van de Maas en de Niers. Deze twee rivieren voegen de 
landschappelijke kwaliteit aan het gebied toe. Voor een deel is hier al op ingespeeld, met bijvoorbeeld 
het Nierspark, maar de verbinding met de Maas is sinds de aanleg van de N271 ernstig verstoord. 
• Het geheel van hoofd- en achterstraten in de oude stad. Gennep staat al bekend om de oude 
binnenstad	en	uit	deze	analyse	blijkt	dat	ook	weer.	Gennep	heeft	een	goed	bewaard	stadscentrum	waar	
een zestal straten uitblinkt in het aanzicht. De bebouwing aan  bijvoorbeeld de Markt maken het dat 
het een prettig gebied is om te verblijven. Hoewel de achterstraten weinig kenmerkende bebouwing 
hebben, hebben ze wel een oude ruimtelijke structuur.
• De beeldbepalende panden in de oude stad en aan de Spoorstraat. Voor de beperkte omvang 
van	oude	stad,	heeft	Gennep	toch	de	nodige	beeldbepalende	panden.	Gebouwen	zoals	de	Marti-
nustoren, de hervormde kerk en het stadhuis vormen de parels van de stad en dragen elk ook interes-
sante verhalen met zich mee over de geschiedenis van Gennep. Dit geldt ook voor een aantal panden 
aan de Spoorstraat, zoals de villa Aurora. 
• De gracht en muren die het beeld van een omwalde stad scheppen. Het geheel van gracht en 
muren is aan de westkant van de stad nog duidelijk aanwezig en vormt een grote beeldbepaler. Met 
de reconstructie van de Nieuwepoort en de contour van de Zandpoort is er weer meer aandacht voor 
de vestinggordel. Er zijn kansen om dit ook door te trekken richting de Zuid-Oostwal. Deze oude 
structuren	zorgen,	samen	met	de	oude	structuren	in	de	stad	zelf,	voor	een	beeld	van	Gennep	als	oude	
omwalde stad.
• De geperiodiseerde bebouwing aan waaier aan wegen die ontstaat vanuit de Zandstraat. 
De	geperiodiseerde	ontwikkeling	aan	deze	oude	landwegen	heeft	er	voor	gezorgd	dat	de	straten	een	
hybride karakter landelijk en stedelijk hebben. 
• De Spoorstraat als entree van de stad. De Spoorstraat vormt nog steeds een spil in de stad. 
Hoewel van het oude landelijke karakter op het eerste oog weinig is terug te zien, geven de bebouwing 
en	straatbeeld	nog	wel	wat	weg	van	de	vroegere	structuur.	Bijvoorbeeld	de	bomenrijen	en	oude	villa’s	
die beginnen  bij de Brabantweg.
• De drie oude toegangswegen tot de stad. Buiten de Spoorstraat om, zijn er ook nog twee andere 
oude toegangswegen tot de stad, de Nijmeegseweg en de Maasweg. Beiden volgen nog het oude 
traject.	De	Maasweg	is	wel	afgekapt	door	de	N271,	maar	gaat	aan	de	ander	kant	verder	tot	de	Maas	als	
Veerstraat.
• Voorhoevepark. Een goed voorbeeld van de tuindorpgedachte toegepast op kleine schaal. Het 
groen	en	vooral	de	plaatsing	van	de	bouwblokken	-met	de	gevel	op	de	straathoeken	gericht-	creëert	
een	voor	Gennep	unieke	stedenbouwkundige	opzet.	Verder	heeft	het	Voorhoevepark	ook	nog	een	
connectie met het spoorwegverleden van Gennep, omdat het in eerste instantie gebouwd is als buurt 
voor de spoorwegarbeiders.
• Oude spoorwegstructuur en bebouwing. Hoewel het spoorwegverleden van Gennep weinig 
duidelijk	sporen	in	de	ruimte	heeft	nagelaten,		is	er		‘onder	het	oppervlak’	nog	wel	wat	te	ontwaren.	
Het oude spoortraject komt grotendeels met de huidige Brabantweg overeen en het oude MBS terrein 
is ook als dusdanig te herkennen. Verder is er nog de bebouwing in het uiterste zuiden van het onder-
zoeksgebied, zoals de villa. 
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Figuur 58: Samenvattende kaart van de cultuurhistorische waarden van het onderzoeksgebied. Houd 
er rekening mee dat deze kaart schematisch is en dus bijvoorbeeld niet alle beeldbepalende panden 
aangeeft.
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1: Fotobijlage
De	foto’s	in	deze	bijlage	kunnen	gebruikt	worden	ter	ondersteuning	van	de	cultuurhistorische	analyse	
en de hedendaagse opgaven.

Oude Watermolen en Martinustoren

Oude brandweerkazerne

De Niers met op de achtergrond de oude watermolen

De Gaest Nieuwepoort met rechts de oude pastorie

Martinuskerk gezien vanuit het Nierspark

Kruising Niersstraat-Niersweg-Nijmeegseweg

Niersbrug
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Restant van een van de torens van de stadsmuur

Gracht ter hoogte van de Noordwal

Gracht ter hoogte van parkeerplaats Overgang van Maasstraat-Maasweg

Gracht ter hoogte van het Jan Lindersplein

Martinustoren

Stadsmuur bij de Noordwal
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Straat tussen de parkeerplaats en Maasstraat

Stadhuis en hervormde kerk op de markt

Overgang Markt-Zandstraat

Houtstraat

Voorgevel hervormde kerk

Zandstraat

Hotel de Kroon en andere gebouwen aan de 
markt

Bibliotheek en gemeentehuis



partner in omgevingskwaliteit   |   www.geldersgenootschap.nl   |   67

Nieuwstraat

Molenstraat

Schuur aan de Zuid-Oostwal

Spoorstraat Brugstraat

Kruising Spoorstraat-Brugstraat

Kruising Zuid-Oostwal - Zandstraat

Oliestraat
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Stadsherberg aan de Spoorstraat

Begin Emmastraat

Café de Mouter aan de Heijenseweg (verlengde van 
de Spoorstraat aan de andere kant van de Brabant-
weg)

Eind Emmastraat (gezien vanuit de Brabantweg

Huizen aan de Heijenseweg

Garagebedrijf aan de Brabantweg Voorhoevepark

Het oude MBS-gebouw
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Julianalaan Joodse begraafplaats 

Maaskemp

De Maas met aan de overzijde het Veerhuis

Oude peilschaal in de Maas-
kemp naast de N271
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2: Bouwjaren onderzoeksgebied

Bouwjaren van alle panden in het onderzoeksgebied. Het noorden van het onderzoeksgebied, wat niet 
op de kaart staat, heeft geen gebouwen.
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3: Manuscriptkaart en stadsaanzicht 
Hogenberg en Braun

Manuscriptkaart van een onbekende auteur. Gennep en omgeving omstreeks 1560. Het noorden bevind 
zich rechts. Opvallend is, is dat de heidegebieden ten zuiden van Gennep met detail zijn ingetekend. 
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Stadsaanzicht van Gennep uit de atlas Civitates orbis terrarum van Georg Braun en Frans Hogen-
berg. Als een van de kleinere steden in het hertogdom Kleef krijgt Gennep alleen een stadsaanzicht en 
niet hele kaart. Gezien vanaf de Ottersumse kant van de Niers. 
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4: Stadsgezichten en kaart Blaeu

Stadsgezicht van Gennep omstreeks 1640. Uit de atlas Toonneel der steden van Joan Blaeu. Gezien vanaf de Ottersumse kant van de Niers. 
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Drie aanzichten van het Genneperhuis uit dezelfde atlas
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Kaart van de belege-
ring van het Genne-
perhuis van 1641. Het 
noorden is rechts. Voor 
een zeer gedetailleerde 
scan van de Universi-
teit Utrecht, zie   
 
http://objects.li-
brary.uu.nl/reader/
viewer.php?ob-
j=1874-237713&page-
num=483&lan=en
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5: Kleefs kadaster

Originele kaart van Gennep uit het Kleefse kadaster, 1732. Het noorden bevind zich rechtsonder. 
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Gereconstrueerde 
kaart van Gennep 
en omgeving uit 
het Kleefse kadas-
ter. Gele gronden 
zijn akkers, groen 
weides, oranje 
tuinen, grijs heide 
en roze en rood 
bebouwing. 
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Tranchotkaart van Gennep en omgeving uit 1805. Het geeft een goed beeld van Gennep en het 
Gennepse landschap van voor de grote 19e-eeuwse veranderingen.

6: Tranchotkaart
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7: Nederlands Kadaster 1821
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Genneperhuis en Maaskemp
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Wegenwaaier
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Reconstructie van de Ge-
nnepse spoorzone uit het 
Modelspoor magazine van 
november 2012. 

Reconstructie van de 
Gennepse spoorzone uit 
het Rail Magazine fe-
bruari-maart 2013. Het 
noorden is onder. 

8: Technische tekeningen spoorzone
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Technische tekening van de Gennepse spoorzone. De gebouwen komen grotendeels overeen met de reconstructies. 
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9: Vergelijkende foto’s Spoorstraat

(Moderne) Kadaster-
kaart met de locaties van 
vergelijkende foto’s. Waar 
bekend is de het jaartal 
van de oude foto vermeld. 
In sommige foto’s zijn rode 
lijnen getekend. Deze die-
nen ter referentie tussen de 
beiden foto’s.
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Foto 1 Foto 2
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Foto 3 Foto 4
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Foto 5 Foto 6
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Foto 7 Foto 8
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Foto 9 Foto 10
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Foto 11
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10: Vergelijkende foto’s centrum

(Moderne) Kadasterkaart met de locaties van vergelijkende foto’s. Waar bekend is de het jaartal van 
de oude foto vermeld. In sommige foto’s zijn rode lijnen getekend. Deze dienen ter referentie tussen de 
beiden foto’s. 
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Foto 1: Niersbrug

Foto 2: Niersstraat
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Foto 3: Markt (west) Foto 4: Markt (noord)
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Foto 5: Zandstraat Foto 6: Markt (zuid) 
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Foto 7: Kloosterstraat

Foto 8: Maasstraat



partner in omgevingskwaliteit   |   www.geldersgenootschap.nl   |   97

Foto 9: Houtstraat Foto 10: Niersweg
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Foto 11: Torenstraat
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