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De Parochiekerk 
 
Kerkelijk was Wijlre oorspronkelijk een onderdeel van de parochie Gulpen. Het moet zich reeds in de 
Hoge-Middeleeuwen ontwikkeld hebben tot een dorp van enige omvang en importantie. In februari 
1262 werd Wijlre afgescheiden van de parochie Gulpen en door de bisschop van Luik, Hendrik van 
Gelder, tot zelfstandige parochie verheven. Tot het grondgebied van de nieuwe parochie behoorden 
de heerlijkheid Wijlre en de heerlijkheid Cartils. Het in het dorp aanwezige kerkgebouw, een 
hulpkerkje van Gulpen, ging dienstdoen als parochiekerk. Het benoemingsrecht van de pastoor was 
oorspronkelijk in handen van de deken van de kerk van Tongeren. Later kwam het benoemingsrecht 
in handen van het kapittel van de Onze Lieve-Vrouwkerk van Aken. In de 17de eeuw tenslotte 
verkreeg de heer van Wijlre dit zogenaamde collatierecht.  
De parochie Wijlre is toegewijd aan de Heilige Gertrudis van Nijvel (626-659). De H. Gertrudis wordt 
aangeroepen als beschermheilige tegen ratten- en muizenplagen, haar feestdag valt op 17 maart. 
In de parochiekerk van Wijlre bevindt zich een beeld van de patrones, op de staf die zij vasthoudt 
kruipen diverse muizen naar boven. 
Van de oudste parochiekerk van Wijlre, die in 1835 werd afgebroken, is slechts weinig bekend. Er 
bestaan slechts twee niet al te duidelijke afbeeldingen van (uit 1645 en 1740). Wel werden in 1994 
tijdens renovatiewerkzaamheden in de huidige kerk de mergelstenen fundamenten van de oude 
voorganger blootgelegd. Vermoedelijk was het een klein Romaans zaalkerkje, zoals er nu nog een in 
Oud-Valkenburg staat. De oude kerk lag ongeveer op dezelfde plaats waar de huidige kerk ligt, maar 
was wel beduidend kleiner met de kerktoren aan de westzijde, de ingang zijde, van het gebouw. Dit 
in tegenstelling tot de huidige parochiekerk waar de kerktoren aan de oostzijde tegen het 
priesterkoor aan staat.  
 

 
Bovenstaande tekening van René Roidkin (1684-1741) is de enige bekende afbeelding van het dorp Wijlre uit de 
18de eeuw. “Vue du chateau de Viller” werd getekend tussen 1733 en 1740 en toont het dorp gezien vanuit het 
zuidwesten. Duidelijk links herkenbaar het kasteel en in het midden de op een heuveltje gelegen oude 
parochiekerk. Bron: Rheinisches Bildarchiv, Keulen, nr. 107656. 
 

De graftomben van de heren van Wijlre en Cartils en de parochiegeestelijken lagen op het 
priesterkoor van de oude kerk. De schouten van Wijlre lagen begraven in het middenschip, terwijl de 
voornaamsten van het dorp hun laatste rustplaats vonden in de zijbeuken. 
Het onderhoud van de oude kerk was verdeeld over vele personen, de tiendheffers: het kapittel van 
de Onze Lieve-Vrouwkerk van Aken, de broederschap van de Heilige Johannes uit Aken, de pastoor 
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van Gulpen, de landsheer van Wijlre en de parochiegeestelijke. Sommige namen het echter niet zo 
nauw met hun verplichtingen, waardoor de oude eerste dorpskerk dan ook ten onder is gegaan aan 
gebrekkig onderhoud. De kerk werd zo bouwvallig dat men voor de godsdienstoefeningen moest 
uitwijken naar Wittem. In 1830 liet de gemeente Wijlre onderzoeken of de kerk nog te herstellen 
was, het resultaat hiervan was echter duidelijk: reparatie of herstel was niet mogelijk. Hier opvolgend 
kreeg architect Aloïs Klausener uit Aken opdracht een ontwerp te maken voor een nieuwe kerk. De 
financiering bleek een zware klus, zo werden er verzoekschriften tot subsidies gericht aan koning 
Willem III en tijdens de Belgische periode aan koning Leopold I. 
 
De oude bouwvallige kerk van Wijlre werd in 1835 afgebroken en vervangen door een nieuw 
kerkgebouw in 1835-1836. De toren volgde in 1837. Gebouwd door aannemer Jacob Bongaerts, 
kostte het nieuwe kerkgebouw ongeveer 50.000 franken. Op 17 juni 1850 werd de kerk 
geconsacreerd door Mgr. Paredis van Roermond. De uit 1836 daterende, door A. Klausener 
ontworpen kerk is een typisch voorbeeld van een in neoclassistische stijl opgetrokken kerkgebouw.  
Het neoclassisme floreerde vooral tijdens de eerste helft van de 18de eeuw en kenmerkt zich door 
soberheid en eenvoud. Algemene kenmerken zijn de rondboog (portalen, ramen), de driehoekige 
frontons en vlakke bakstenen gevels met lijstwerk en pilasters in mergelsteen. Allemaal primaire 
kenmerken van deze bouwstijl, die we ook aan de parochiekerk van Wijlre aantreffen. Het eenbeukig 
kerkschip ontplooit zich inwendig als een zaalkerk, overspannen met tongewelven. Koor en transept 
werden in 1925 in neoromaanse stijl gebouwd. In 1890 en 1894 werden de ramen in het schip 
vervangen door neogotische venstertraceringen naar ontwerp van J. Kaijser.  
 

 
Boven: luchtopname van de parochiekerk vanuit het noordwesten, Lucius Hupperichs 2018. 

 
Door de toename van de bevolking bleek de kerk in de loop van de 19de eeuw al snel te klein. 
Op 16 september 1921 werd er door het kerkbestuur een bouwvergunning aangevraagd om de 
bestaande kerk te mogen verlengen met bakstenen buitenmuren. Een plan dat echter op 25 april 
1924 gewijzigd werd. Binnen het nieuwe plan werd de bestaande kerk, naar ontwerp van J.H.H. van 
Groenendael, verlengd en uitgebreid in Nivelsteiner zandsteen. Bovendien werd de oude bakstenen 
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kerktoren afgebroken en vervangen door een hogere toren in eveneens Nivelsteiner zandsteen. Na 
goedkeuring door de gemeente Wijlre en het verkrijgen van gemeentelijke en provinciale subsidies 
konden de bouwwerkzaamheden nog in 1924 beginnen. Een jaar later was de op 73.905 gulden 
begrootte verbouwing klaar. Deze in een neoromaanse stijl uitgevoerde uitbreiding van koor en 
transept sluit naadloos aan op het oudere in 1835-1836 in neoclassistische stijl opgetrokken 
kerkschip. De nieuwe massieve uitbreiding en de zware nieuwe kerktoren leverden echter 
stabiliteitsproblemen op die o.a. leidden tot het ontstaan van flinke scheuren in het nieuwe gedeelte 
van de kerk. In 1936 viel tijdens een eucharistieviering een stuk uit het gemetselde gewelf. Onder 
leiding van architect F.P.J. Peutz uit Heerlen werden in de jaren voorafgaand aan de Tweede 
Wereldoorlog verschillende herstel- en stabilisatiewerkzaamheden uitgevoerd waarbij o.a. de 
gemetselde gewelven in het transept, priesterkoor en absis gesloopt en vervangen werden door een 
houten gewelf. In de 60-er en 70-er jaren van de 20ste eeuw werden er uitvoerig dakherstel 
uitgevoerd aan het kerkgebouw.  
 
De kerk bleef echter een zorgenkindje, de scheurvorming in de muren en gewelven was sinds de 
oplevering van de uitbreiding in 1925 nooit tot een einde gekomen. In 1986 werd er door het 
kerkbestuur besloten tot het laten uitvoeren van een grote en grondige kerkrestauratie.   
In de jaren 1993 tot 1995 werd de kerk omvangrijk gerestaureerd en gerenoveerd. Tijdens deze 
meest recente verbouwing werd ook de inrichting flink aangepakt. Veel van het oudere 
kerkmeubilair verdween, o.a. de biechtstoelen, de preekstoel, maar ook het in 1935 geplaatste en 
door Joseph Windhausen ontworpen hoofdaltaar. De veertien, uit 1855 daterende, gedrukte 
kruisweg afbeeldingen en hun lijsten bleken dusdanig door de tand des tijds aangetast te zijn dat ze 
in 1990 vervangen werden door twintig door kunstenaar J.A. Drummen uit Heerlen ontworpen 
bronzen kruiswegstaties. 
Ook de zes, in 1890 en 1894, geplaatste neogotische venstertraceringen en glas-in-loodramen in het 

schip werden vervangen. Zij maakten plaats voor 
nieuwe glas-in-loodramen ontworpen door de 
bekende beeldende kunstenaar Jan Dibbets uit 
Amsterdam. De kunstenaar kreeg in 1995 voor de 
ramen die hij gemaakt had voor de parochiekerk 
van Wijlre en voor de ramen van de kathedraal van 
Blois in Frankrijk de Sikkensprijs. 
Een aantal historisch gezien waardevolle 
kerkbezittingen bleven echter behouden, zoals het 
renaissance miniatuur retabel, met gedraaide 
kolommen, een rijkversierd bovenstuk en een 
schelpnis. De schelpnis biedt plaats aan een 
Mariabeeldje. Het oorspronkelijke 17de eeuwse 
Mariabeeldje werd in 1983 gestolen, waarna er in 
1992 op basis van beschikbare foto’s van het 
origineel een houten replica werd vervaardigd.  Ook 
het Müller-orgel heeft zijn plaats in de 
gerestaureerde parochiekerk weten te behouden. 
Het orgel werd gebouwd door de gebroeders Müller 
uit Reifferscheid in de Eifel en werd in 1861 in de 
kerk geplaatst. In 1977/1978 werd het grondig 
gerestaureerd. In 1991 werd het Müller-orgel, met 
uitzondering van de kas, opgenomen in het register 

van beschermde monumenten van de gemeente Gulpen. 
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De Wielderhof 
 
De Wielderhof was van oudsher in het bezit van de heren van de rijksheerlijkheid Wijlre en vormde, 
samen met de watermolen, een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de landsheer. De 
Wielderhof was in 1724, met een oppervlakte van ruim 80 bunder, circa 66 hectare, het grootste 
landbouwbedrijf binnen de rijksheerlijkheid. De oudste met zekerheid bekende bezitters van de 
heerlijkheid Wijlre, en dus ook van de Wielderhof, stamden uit het geslacht Von Reifferscheidt-
Millendonck. Opvolgende geslachten waren o.a.  Scheyffart von Merode, Von Nesselrode, Von 
Binsfeld, Von Wachtendonck, Von Bodden, Von Blanckart zu Alsdorf en De Bounam de Ryckholt. In 
de 19de eeuw kwam de hoeve in het bezit van de familie Kerens de Wylré en in 1932 ging het bezit 
over op de familie Lambriex. In 1988 kwam de Wielderhof tenslotte in het bezit van de familie 
L’Ortye, de familie die de hoeve sinds 1822 al heeft bewoond. 

De oudste schriftelijke vermelding 
van de Wielderhof dateert van 10 
juli 1403, in een op die dag 
opgestelde oorkonde treffen we de 
hoeve aan als “hoiffs van Wylre”, 
de hof van Wijlre. Andere 
benamingen voor de Wielderhof 
waren o.a. “Wylréerhof”, “Hof van 
Wilre”, “Grote Hof”, “Wylrehof”, 
“Dorpshof” en in 1611 de mooie 
benaming “Hof zu Wyler an der 
Kirchen”. De hoeve is waarschijnlijk 
veel ouder dan uit 1403 en zal haar 
oorsprong hebben in de vroege 
middeleeuwen.  
 

De pachter van de Wielderhof behoorde tot de dorpselite en de hoeve werd met name in de 16de en 
17de eeuw bewoond door de schouten van Wijlre. Uit enkele akten van de schepenbank blijkt dat, 
wegens de afwezigheid van een kasteel, de Wielderhof destijds een centrale rol speelde in het 
bestuur van Wijlre. 
De huidige hoeve werd in 1826 in baksteen opgetrokken en vertoont waarschijnlijk weinig gelijkenis 
met de oorspronkelijke middeleeuwse herenhof. Het indrukwekkende complex bevat echter wel nog 
enkele in Kunrader- en mergelsteen opgetrokken oudere bouwdelen.  
 

Rechts: Zicht op de oude 
dorpskern van Wijlre 
vanuit de kerktoren, met 
linksboven de Wielderhof. 
ca. 1950. 
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De Watermolen 
 
De molen van Wijlre, met haar typische dubbele waterraderen, is tot ver buiten de gemeente, zelfs 
tot buiten de provincie, bekend en is ongetwijfeld het meest gefotografeerde rijksmonument in 
Wijlre. Het is de enige met twee waterraderen uitgeruste molen die Limburg rijk is. De molen, thans 
vaak als “Molen van Otten” aangeduid, is van oorsprong een banmolen waarvan de geschiedenis 
teruggaat tot in de middeleeuwen. Samen met de Wielderhof en het kasteel behoorde de 
watermolen tot de belangrijkste bezittingen van de heer van Wijlre. De watermolen was zijn meest 
lucratieve inkomstenbron. Op basis van het banrecht, dat alle ingezetene van de heerlijkheid 
verplichtte om gebruik te maken van de infrastructuur van de heerlijkheid, waren alle landbouwers 
uit de heerlijkheid verplicht om gebruik te maken van de watermolen van de heer om hun graan te 
laten malen. De oudste schriftelijke vermelding van de molen gaat terug tot 2 april 1411. 
De molen maakt deel uit van een groter gebouwencomplex, waarvan de molenvleugel met het 
woongedeelte langs de Geul ligt. Het hoofdgebouw is opgetrokken uit mergel- en baksteen. 
Oorspronkelijk was het molengebouw, zoals dat destijds gebruikelijk was in onze regio, van hout of in 
vakwerk uitgevoerd. De herbouw in steen heeft plaatsgevonden in 1776. In de gevel van de molen 
aan de binnenplaats, staat dit jaartal in muurankers. De overige gebouwen dateren grotendeels uit 
de 19de eeuw, zo werd onder andere de grote graanschuur in 1877 gebouwd. 
 

 
Boven; de watermolen, de Wielderhof en de parochiekerk op één lijn. Luchtopname; Lucius Hupperichs 2018. 

 

Parochiekerk, Wielderhof en Watermolen; teksten en afbeeldingen: Leon Hupperichs. 
Voor meer over Wijlre, zie het boek “Monumentaal Wijlre” van de hand van Leon Hupperichs. 
ISBN: 978-94-93048-14-0, Uitgeverij TIC.  
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Van Pastorie naar Ontvangstlokaal Brand Bierbrouwerij 
 

De geschiedenis van de pastorie gaat terug tot begin 18de eeuw. Het oudste gebouw dat dienstdeed 
als pastorie lag toen midden in het dorp aan de Geul en de Geulbrug. Het bouwsel was een 
eenvoudige woning van steen met een strodak. Enkele kleinere opstallen fungeerden als 
bedrijfsruimten voor vee en opslag van granen. In die tijd was het gebruikelijk dat de pastoor een 
eigen nering had. Naast de pastorie lag toen ook al de dorpsbrouwerij (panhuis).  
De staat van onderhoud van het pastoriegebouw was zeer slecht. Toen in 1724 Johannes Thomas de 
nieuwe pastoor van Wijlre werd, liet hij in 1730 met eigen middelen een nieuwe pastorie bouwen. 
Op 21 Juni 1743 brak ’s morgens om 9 uur brand uit in de pastorie. De pastoor diende op dat 
moment op ’t Wolfshuis of het Gasthuis de laatste sacramenten toe aan een zieke.  
De pastorie-opstallen en het aangrenzende panhuis brandden geheel uit. De nieuwgebouwde 
pastorie bleef echter grotendeels behouden. De brandschade bleef beperkt tot het dak en de 
bovenverdieping. De nevengebouwen werden pas onder pastoor Rocks in 1776 weer opgebouwd. 
Pastoor Mommer voerde in 1866 een herstelplan uit. 
 

 
Wijlre, deel van de dorpskern op de Kadastrale minuutkaart uit circa 1830.  
A: Oude pastorie (1730-1904), met woning, opstallen en een met een vijver omgeven tuin. 
B: Plek waar in 1904 de nieuwe pastorie zal verrijzen, het huidige ontvangstlokaal van de Brand Bierbrouwerij. 
C. Oude brouwerij/panhuis, kern van de huidige Brand Bierbrouwerij. 
D. Parochiekerk 
E. Kapelanie 
F. Geulbrug.   
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Boven: De oude pastorie op een opname van rond 1904, vlak voor de afbraak ervan. 

 
De tand des tijds had ook zijn uitwerking op de oude pastorie en de slechte bouwkundige staat van 
het gebouw was een voortdurende zorg voor de parochie. 
In de speciale vergadering van het kerkbestuur van 31 augustus 1898, werd besloten een nieuwe 
pastorie te bouwen en deze als blijvend gedenkteken aan de troonbestijging door Koningin 
Wilhelmina te bestempelen. Pastoor August Lienaerts kon al melden dat een weldoenster de 
bakstenen had geschonken. Verder werden de gemeente Wijlre, de Provinciale Staten en de minister 
van financiën gevraagd substantieel bij te dragen in de kosten die op zesduizend gulden werden 
geraamd. De oude pastorie nabij de Geulbrug, daterend uit 1730, werd na realisatie van de nieuwe 
huisvesting in 1904 afgebroken. Het vrijkomende terrein werd als tuin aan de nieuwe pastorie 
toegevoegd. 

 
Foto: Een gevelsteen in de nieuwe pastorie, met de 
datum (31 Augustus 1898-6 September) herinnert nog 
aan de troonsbestijging. 

 
  
 
 
Ruim een eeuw later kunnen wij de vruchten van de 
gedreven parochieherder nog aanschouwen, al 
heeft het pand reeds vijftig jaar een andere 
bestemming. 

Op 24 december 1965 keurde bisschop Mgr. Moors het verzoek goed van het kerkbestuur van Wijlre, 
onder voorzitterschap van pastoor Schulpen, om een gedeelte en wel 2190 m2 van de pastorietuin te 
verkopen aan Brand’s Bierbrouwerij De Kroon N.V., die dringend grond voor uitbreiding van de 
productiegebouwen behoefde. Op 15 februari 1966 passeerde de akte. Het kerkbestuur had het 
bisdom gemeld de opbrengst van fl. 24.000,- te bestemmen als aflossing op de hypotheek voor een 
eerdere dakrestauratie. De onderhandeling tussen brouwerijdirectie en het kerkbestuur, nu onder 
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pastoor De Vrede, werd nadien voortgezet. Op 23 november 1966 werd voor notaris Höppener de 
akte van ruiling verleden, waarbij de brouwerij de pastorie en daarbij behorende tuin in totaal groot 
2205 m2 verwierf. In ruil verkreeg het kerkbestuur van Brand een bouwplaats van 1020 m2 aan de 
Scheyfart van Merodelaan, met de verplichting van gemeentewege, daarop een woning te bouwen. 
De vrije levering van de pastorie met aanhorigheden kon dan ook eerst plaatsvinden nadat de 
nieuwe huisvesting voor de parochie gerealiseerd was in het najaar van 1968. Toen werd ook de 
laatste termijn voor de pastorie voldaan, die in totaal fl. 87.500,- opbracht.  
 

Foto: De uitbundig versierde pastorie ter gelegenheid van het veertig-jarig priesterfeest van pastoor Steinbusch 
(1892-1932). 

 
Pastorie wordt directiezetel  
Na enige aanpassingen in het stijlvolle pand en de aanbouw van een receptie met telefooncentrale, 
betrok de directie en verkoopstaf van de brouwerij het nieuwe onderkomen in 1970. Hier vonden In 
totaal rond twintig functionarissen een waardig onderkomen. De vergaderingen van de directie- en 
raad van commissarissen vonden voortaan plaats op het grote kantoor van directeur Guus Brand. Het 
ruime pand telde maar liefst vier kelderruimtes en dat bood de gastronomisch ingestelde Brand 
directie de mogelijkheid één daarvan als perfect geconditioneerde wijnkelder in te richten.  Voor de 
gasten bij het jaarlijks Upfeest begin mei, werden de beste jaargangen ontkurkt.  Eind jaren zeventig 
ontstond de behoefte aan een nieuw brouwhuis met een capaciteit die voldoende groeimogelijk-
heden waarborgde. Slechts één locatie kwam hiervoor in aanmerking en wel de ruime pastorietuin. 
De verwerving van de pastorie met de 4400 m2 grond, is voor de brouwerij essentieel geweest voor 
haar continuïteit op deze locatie, ingekapseld tussen de Geul en de provinciale weg. 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 

 
Foto: De voormalige pastorie ingekapseld in de brouwerij anno 2020. 

 
In 1989 vond de Brand familievennootschap aansluiting bij het Heineken concern. De integratie, na 
verloop van tijd, van belangrijke commerciële functies in het moederbedrijf, had tot gevolg dat het 
karakteristieke gebouw op den duur leeg kwam te staan. In 2018 ontstond het idee de voormalige 
pastorie om te vormen tot proeflokaal. Het bedrijf ontvangt jaarlijks duizenden gasten voor 
rondleidingen. De ligging met directe toegang vanaf de Brouwerijstraat maakt de pastorie hiervoor 
bij uitstek geschikt. Met de kwalificatie ‘Neerlandsch oudste bierbrouwerij’, is het plezierig de gasten 
in deze sfeervolle ambiance te kunnen ontvangen. Op 17 november 2019, exact 82 jaar na de 
opening van ‘t befaamde Kelderke, konden de eerste gasten het Proeflokaal betreden. Nog velen 
zullen volgen, ’es God wilt’.     
 
Pastorie/ontvangstlokaal: 
Tekst: Hub Blezer (oud-medewerker Brand Bierbrouwerij), Hans Creusen en Leon Hupperichs. 
Afbeeldingen: Archief Heemkundevereniging, Al Rekko en Leon Hupperichs. 
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Foto: Muurreliëf bij de tapfaciliteit in het nieuwe ontvangstlokaal. 

 
 

 
Foto: Nog een foto uit het vroegere rijke roomse leven van de pastorie; plechtige doopbelofte in 1933. 
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Het Leienhoes 

 
 Boven: De hoeve ’t Leienhuis omstreeks 1935.  

 
De hoeve ’t Leienhoes of Leienhuis, gelegen aan de Leienhuisweg in Wijlre, is een bijzonder fraaie 
gesloten carréhoeve. Naar zijn oorspronkelijke leien dakbedekking werd de hoeve in de volksmond al 
snel als het Leienhuis aangeduid, een naam die is blijven bestaan tot heden, ook al is het leiendak al 
lang geleden verdwenen. De leien dakbedekking zal voor de dorpsbewoners van Wijlre zozeer tot de 
verbeelding hebben gesproken, dat ze hun benaming daarop hebben gebaseerd. Hieruit kan men 
opmaken, dat gezien de naam, de hoeve na het kasteel, het tweede volledig stenen huis in Wijlre zal 
zijn geweest. De naam komt voor het eerst voor in een akte van 7 november 1733, de hoeve werd 
hierin aangeduid als “het Leijden huijs”. Hoewel de hoeve ongetwijfeld zeer oud is, gaan de tot nu toe 
oudste bekende schriftelijke gegevens niet verder terug dan tot 1694. Dendrochronologisch 
onderzoek heeft aangetoond dat draagbalken uit het oudste deel van de hoeve uit circa 1565 
dateren. Hiermee behoort het tot de oudste nog bestaande huizen in Zuid-Limburg. Het Leienhuis 
was de enige grote pachthoeve binnen de voormalige rijksheerlijkheid Wijlre, die nooit adellijk of 
kerkelijk bezit is geweest. Voor zover bekend, was het Leienhuis altijd in het bezit van de rijke 
burgerij. De hoeve omvatte in de 18de en 19de eeuw gemiddeld zo’n 35 bunder, circa 29 hectare, 
landbouwgrond. Een naar toenmalige maatstaven groot bedrijf. Haar agrarische bestemming heeft 
de hoeve in 1990/1991 verloren en ze is thans in gebruik als kampeerboerderij, groepsaccommodatie 
en jeugdherberg.  
 

Leienhuis; tekst en afbeelding; Leon Hupperichs. 
Voor meer over Wijlre, zie het boek “Monumentaal Wijlre” van de hand van Leon Hupperichs. 
ISBN: 978-94-93048-14-0, Uitgeverij TIC.  
 
 
 


