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Door Roelof Braad, stadshistoricus van 
Heerlen. Bereikbaar bij Historisch Goud - 
Rijckheyt, centrum voor regionale 
geschiedenis te Heerlen.
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Effe weg uit de drukke stad, weliswaar 
met het gezoem van de autoweg op de 
achtergrond, ligt het park rond de Welter-
vijver. Het is één van de mooiste plekjes 
in Heerlen, waar je je terugwaant in de  
nostalgie der tijden. Er zijn maar weinig 
plekjes in Heerlen waar je zo authentiek de 
middeleeuwse geschiedenis van Heerlen 
kunt proeven. De vijver, de watermolen, het 
kasteeltje Strijthagen tot Welten, de nabij 
gelegen motte van de voorloper ervan en 
de kerk op de achtergrond – al genoemd 
in een oorkonde van 1065 – laten je als 
bezoeker verwonderen. Verwonderen  
over het feit dat in de moderne stad 
Heerlen dit middeleeuwse dorpsbeeld nog 
intact is. Zeker als je bedenkt dat zoveel 

monumentaals in de hectische tijden van 
grote stedenbouwkundige veranderingen 
is gesneuveld.

Het Welterpark
Het Welterpark is altijd al het stukje 
Heerlen geweest waar ouders met hun 
kinderen op de mooie zondagmiddag  
gingen wandelen. Vooral in de jaren ’20 
was dat in zwang, toen het waterrad van 
de molen nog zijn klotsende geluid liet 
horen en de zwanen in de molenvijver een 
lust voor het oog waren. De achterklein-
kinderen van die zwanen zijn er nog 
steeds. En gewandeld wordt er ook nog, 
nu veelal met de hond aan de lijn. Wat dat 
gebruik betreft valt de appel niet ver van 
de boom: het zijn veelal ook de kinderen 
en kleinkinderen van die ouders uit 1920.

Het huis Strijthagen
Ontstaan van molen en Weltervijver hangen 
nauw samen met de geschiedenis van het 
huis Strijthagen te Welten. De molen wordt 
voor het eerst genoemd bij een Wickrader 

linkerpagina boven – De Weltermolen heden 
ten dage. onder – De bewoners van kasteel 
Strijthagen tot Welten, de familie Hennen, 
voor de Weltermolen.

rechterpagina links – Ansichtkaart van de laan 
vanuit de Weltermolen met zicht op het 
koor van de aloude kerk van Welten,  
ca. 1921 boven – De Weltermolen nog in  
vol bedrijf, ca. 1935.



leenverheffing in 1381 door Johan van 
Oersfeld. In 1443 pacht Alexander van  
der Bruggen de molen met bijbehorende 
goederen van de vrouwe van Welten. 
Grenzend aan het mooie mansardedak op 
de langgerekte bakstenen verdieping met 
dakkapellen met driehoekige frontons 
pronkt de vierkante drie verdiepingen  
tellende toren uit waarschijnlijk 1700.  
De uit Kunrader steen geblokte hoeken en 
de piramidespits met windvaan in de vorm 
van een karper zijn de meest opvallende 
elementen aan deze toren. In de tweede 
helft van de 19de eeuw is het molenrad 
enige malen vergroot door molenaar  
H.F. Hennen. In 1911 plaatste hij er een 
elektromotor in om niet alleen afhankelijk 
te zijn van de stuw van het water om het 
middenslagrad uit 1889 te laten draaien. 
De molen had daarvoor een bovenslagrad. 
De maalinrichting is op de begane grond 
en dreef twee koppels stenen aan. Sinds 
de laatste restauratie in 1981/82 kan het 
molenrad van 5,36 meter doorsnee en 

1,30 meter breed weer worden gebruikt. 
Soms is er een voor publiek toegankelijke 
maaldag. Na een maaldag duurt het 
momenteel ongeveer een week, voordat 
de Weltervijver weer voldoende peil heeft 
om de nodige stuwkracht te verzorgen.

Jonker Strijthagenshof
Het kasteel was vroeger omgracht, weten 
we van oude kaarten. Het is gebouwd  
op 16de eeuwse fundamenten die in de 
kelders nog goed zijn te herkennen. 
Eeuwenlang was het in bezit van de familie 
Van Strijthagen van de linie Van Oersfeld. 
De bezittingen rond de vijver worden in 
1707 verkocht aan Johan de Root. Nazaten 
van hem verkochten molen en kasteel aan 
de bekende muzikale familie Hennen. Een 
mogelijke voorloper van dit kasteel, een 
motte, kunt u ontdekken op uw wandel-
tocht rond de vijver. Bij de plaats waar de 
Geleenbeek de vijver binnenstroomt ligt 
een grasveld met verhogingen. Als je goed 
kijkt kun je nog zien dat de verzakkingen 
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men die op zoals men het hoorde of  
goeddunkte) – een naam is die veel voor-
komt. Er komen drie Janssens in Welten 
voor die boomgaarden hadden, de broers 
Alexander en Theodoor en nog een achter- 
neef Hendrik. Maar ook hier zal de appel 
niet ver van de boom gevallen zijn: het 
recept van de kweek en de stekjes zullen 
in de familie wel aan elkaar zijn door-
gegeven. In ieder geval is het bekend dat 
de kweker vooreerst niemand toestond 
stekken te nemen. 

Herontdekking
Eerst na zijn dood zijn stekken van deze 
lekkere en mooie appelsoort die ook het 
‘dubbele Aagje’ wordt genoemd over 
Europa verspreid. De appelsoort is bij  
het rooien van de boomgaarden in de 
jaren ’60 voor de grote uitbreiding van de 
buurt helaas uit Welten verdwenen. 
Gelukkig is het oude appelras in Engeland 
teruggevonden en zijn in november 2011 
stekken van deze boomsoort weer in de 
Weltense boomgaarden geplant. En nu 
maar hopen dat binnenkort de Jansen van 
Welten-appels van de bomen vallen en er 
geoogst kan worden!

* Voor dit artikel is dankbaar gebruik 
gemaakt van een artikel van Wim Thijssen 
in het eerste Jaarboek ‘Os Heem’ van 
Heemkundevereniging Welten-Benzenrade, 
dat eind 2011 uitkwam.

vroeger de grachten moeten zijn geweest.  
Is dit wat in de oudste archiefstukken is 
bedoeld met ‘jonker Strijthagenshof’? 
Archeologisch onderzoek zou misschien 
wat nieuw licht op deze middeleeuwse 
resten kunnen werpen.

De Jansen van Welten
Als we het al over appels hebben in deze 
uitgave: rond Welten en ook bij het kasteel 
en de vijver waren vroeger omvangrijke 
boomgaarden. Daaronder een heel speciale 
soort appelbomen. Deze is onlangs door 
bioloog Wim Thijssen, lid van de Weltense 
hoogstamfruitboomverening ‘De Loorenhof’ 
herontdekt en weer aangeplant. De naam 
van deze soort? De Jansen van Welten. 
Het appelras wordt al voor 1800 vermeld 
in vooraanstaande boeken over appels en 
fruitsoorten. Thijssen heeft gezocht wie 
dan wel die Jansen uit Welten zou kunnen 
zijn. De moeilijkheid daarbij is dat Jansen 
of Janssen (soms met één s, soms met 
twee – voor 1800 was de schrijfwijze van 
namen nog niet vastgelegd en schreef 

linkerpagina boven – De Weltervijver met links 
het huis Strijthagen, in het midden de Sint 
Martinuskerk en rechts de molen. midden – 

Een zondagmiddagwandeling rond de  
vijver in het vroege voorjaar van 1938. 
onder – Op de kadasterkaart uit 1842 staat 
nog een omgrachte motte aangegeven.

rechterpagina boven – Luchtfoto uit begin jaren 
’50. Welten is nog omgeven met boom-
gaarden. Linksboven net rechts van de  
vijver: de plek van de motte. onder – De 
Jansen van Welten zoals afgebeeld in 
‘Deutsches Obstcabinet’ uitgegeven door 
Christian Eduard Langethal (Jena 1853-
1862). Bron: Jaarboek Os Heem 1(2011), p. 16.




