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Activiteit:  Jaarvergadering en excursie Fort St. Michiel 
  

Wanneer: 16 februari 2019, 10.30 uur  

Locatie: Fort St. Michiel, Venrayseweg/Garnizoenweg 3, gebouw i, 5928 NA, Venlo. 

 
 

Het bestuur nodigt u uit voor de jaarvergadering van de Sectie Monumenten op zaterdag 16 

februari 2019 in het Infocenter Fort St. Michiel, Garnizoensweg 3, Gebouw 1, Venlo-Blerick. 

 

Parkeren 
Op het voormalige kazerneterrein is een groot parkeerterrein aanwezig. Hier kunt u gratis 

parkeren. 

 

Openbaar vervoer 

Trein- en busverbindingen naar Venlo en Blerick vanuit Roermond, Eindhoven, Venray en 

Nijmegen. Station Blerick is het dichtstbijzijnde station (8 minuten lopen). 

 

Programma 

10.00 uur  Ontvangst met koffie/thee/vlaai in het Infocentrum 

10.30 uur  Aanvang jaarvergadering 

12.00 uur  Lunch 

13.00 uur  Presentatie over het Fort St. Michiel door de heer Jos van der Weerden, die in 

dienst van het archeologisch onderzoeksbureau BAAC de archeologische 

opgravingen heeft geleid. 

Aansluitend rondleidingen over het terrein van het Spaanse Fort St. Michiel 1641. 

 

Agenda 

1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen vanuit het bestuur 

3. Verslag van de Jaarvergadering van 26 februari 2018 in Venlo 

4. Jaarverslag 2018 van de secretaris 

5. Financieel Jaarverslag over 2018 van de penningmeester 

De drie verslagen ad 3, ad 4 en ad 5 zijn op de vergadering beschikbaar en zijn ook op 

aanvraag vóóraf verkrijgbaar via de secretaris, voor het e-mail adres zie boven. 



6. Verslag Kascontrolecommissie over het jaar 2018 

7. Decharge van penningmeester en bestuur over het jaar 2018 

8. Benoeming Kascontrolecommissie 2019 

9. Bestuursverkiezing. Aftredend is de voorzitter de heer Peter Lambriex (hierdoor ontstaat een 

vacature) 

10. Jaarprogramma 2018. 

Het bestuur stelt voor (onder voorbehoud): 

a. 23 maart dagexcursie Aldenghoor 

b. 25 mei dagexcursie Xanten (D) 

c. 13 juli Amstenrade 

d. 12 oktober themadag over Sjef Stassen op Rolduc 

11. Cri de coeur van het bestuur 

12. Rondvraag, 

13. Sluiting. 

 

Middagprogramma Fort St. Michiel 

 

In 2010 heeft het archeologisch onderzoeksbureau Archeodienst BV in opdracht van de gemeente 

Venlo onderzoek gedaan op het voormalige kazerneterrein van de Frederik Hendrik kazerne. 

Aanleiding was dat het kazerneterrein een andere invulling zou krijgen met een voetbalstadion 

voor VVV en een Multi Functioneel Centrum voor commerciële en publieke doeleinden. 

 

Bekend was dat op deze plek het Fort St. Michiel had gestaan. In 1641 was men met de bouw 

begonnen en in ca. 1865 is het afgebroken nadat de strategische en militaire betekenis was 

verdwenen. 

 

De gunstige ligging aan de Maas was er waarschijnlijk de oorzaak van dat Venlo reeds in de 12e 

en 13e eeuw uitgroeide tot een handelsplaats van betekenis in het graafschap Gelre. In 1343 kreeg 

Venlo stadsrechten en begon men meteen met de bouw van een stenen omwalling. Venlo werd 

een sterke vesting. 

 

Ook aan de overkant van de Maas ontplooide Venlo activiteiten.  

De oudste historische gegevens van dit gebied komen van de vermelding “Blariaco” op een  

1 Peutinger kaart (13e-eeuwse kopie van Romeinse kaart uit de 3e of 4e eeuw) 



13e-eeuwse kopie van een Romeinse kaart, de zg. Peutinger kaart. Aangenomen wordt dat dit 

Blerick is. Zeker is dit echter nog niet. Archeologisch zoekt men nog naar het Romeinse Blariaco. 

In de 15e eeuw begon de uitbouw van de vesting Venlo aan de Blerickse zijde van de Maas. 

Reeds vanaf de 14e eeuw wordt Venlo regelmatig belegerd. In 1461 werd er zelfs een versterking 

gebouwd tegenover de stad. 

In de 16e eeuw is er sprake van een 

schans, een verdedigingswerk. Waar 

deze precies gelegen heeft is onbekend. 

In de 80-jarige oorlog deed Willem van 

Oranje een poging om Venlo te 

veroveren op Filips II van Spanje, dit 

mislukte echter. In 1579 lukte het 

Maurits (op 12-jarige leeftijd) wel. 

Vanaf 1586 stond Venlo weer onder 

Spaans bestuur van de hertog van 

Parma. 

 

In 1632 verovert Frederik Hendrik de 

stad maar moest deze in 1637 weer aan 

de Spanjaarden afstaan. Uit een kaart 

uit 1632 blijkt dat er toen een 

hoornwerk op de Blerickse oever lag. 

 

De Spanjaarden wilden vanuit een fort bij Venlo de vrije doorvaart over de Maas belemmeren. 

De Spanjaarden begonnen op 29 september 1641, de naamdag van de Aartsengel Michael, met de 

bouw van het Fort. De bouw vond plaats tussen 1641 en 1643 in opdracht van Don Ferdinand, de 

Spaanse koning. Het betroffen aarden wallen aangelegd in een vijfhoek met daaromheen een 

droge gracht.  

 

In 1646 deed Frederik Hendrik een 

poging de stad in handen te 

krijgen. Doordat het fort gereed 

was en in functie genomen, 

mislukte dit. 

 

Bij de Vrede van Münster wordt de 

vesting Venlo overgedragen aan de 

Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden. Venlo blijft toch in 

Spaanse handen. 

In 1702 werd Venlo door Menno 

Van Coehoorn zonder slag of 

stoot ingenomen. 

 

Eén van de verbeteringen die na 1702 werden uitgevoerd was de constructie van twee aarden 

wallen die het fort met de Maas verbonden. Waarschijnlijk werden er ook binnen het fort 

verbeteringen doorgevoerd. Na afloop van de Spaanse Successieoorlog (1713) werd Venlo een 

Staatse enclave in Pruisisch gebied. Er werden flinke investeringen gedaan om de vestingwerken 

te verbeteren. Om fort Sint Michiel werd in 1731 een nieuwe enveloppe (beschermingswal) met 

2 Beleg van Venlo door Lambert de Hondt 1646 



palissade gelegd. Verder werden de oorspronkelijk aarden wallen bekleed met baksteen en in het 

fort verrees een groot kruitmagazijn. 

 

In 1763 bevonden zich binnen het fort naast 

dit kruitmagazijn een commandeurs- en een 

majoorswoning en een arsenaal. Tussen 1723 

en 1763 werden twee bastions aangelegd aan 

de uiteinden van de wallen die het fort met 

de Maas verbonden.  

Op basis van de tot op heden beschikbare 

onderzoeksresultaten wordt verondersteld dat 

de huidige muren pas in de Franse tijd, na 

1793, in baksteen zijn uitgevoerd. Hoewel 

sommige historische bronnen aangeven dat 

er al eerder sprake is van een stenen wal, is 

hiervan tot nog toe niets gevonden. Dendrochronologisch onderzoek van de balklaag onder de 

muren wijst op de jaren 1806 en 1807. 

Door het opheffen van de vesting bij koninklijk decreet in 1865 begon men in 1870 met de 

afbraak van het Fort tot op het maaiveld. 

Vanaf 1910 is de Frederik Hendrikkazerne op het Fort gebouwd en inmiddels ook weer buiten 

gebruik gesteld. 

 

De gemeente Venlo ging in eerste instantie in de negentiger jaren nogal laconiek om met het Fort. 

Doordat een groep Venlonaren en Blerickenaren in opstand kwam tegen het Venlose beleid met 

betrekking tot het Fort, veranderde ook de communis opinio van het Venlose gemeentebestuur. 

 

De plannen voor een voetbalstadion, een leisure-vestiging en een foodachtige markthal zijn niet 

meer aan de orde nadat de Venlose bevolking zich onder andere had uitgesproken tegen een 

kabelbaan die de stad met St. Michiel had moeten verbinden. 

Of de plannen die door een planologisch bureau zijn voorgesteld om via een grid woningbouw 

mogelijk te maken veel beter zijn, is een groot vraagteken. 

 

Aanmelden en bijdrage 

 

Voor een goede organisatie van deze vergadering en excursie dag is het noodzakelijk dat u zich 

tijdig opgeeft. Als bijdrage in de kosten aan de lunch en het middagprogramma over Fort 

St. Michiel vragen wij u € 15,- over te maken op het rekeningnummer van de penningmeester: 

IBAN-nr. NL88INGB 0007 811398 t.n.v. LGOG-Sectie Monumenten. Graag uw mobiel 

nummer, naam c.q. namen én uw woonplaats(en) opgeven in verband met organisatie en 

bereikbaarheid. Uiterste aanmelddatum is 13-02-2019. 

 

Bij vragen neemt u contact op met: 

 

1. dhr. P. Lambriex, voorzitter,   tel. 06-53 681 981 

2. mw. J. Jongeling, secretaris  tel. 06-21 245 712 

3. dhr. H. Hermans, penningmeester  tel. 06-57 382 430 

 

 

3 Kruitmagazijn (Cultuurhistorie.venlo.nl) 


