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Historisch straatbeeld
Het plangebied van Q4 ligt deels in het middeleeuwse 
stadsweefsel van Venlo en deels er buiten. Bestudering van 
historische foto’s en kaarten laat zien dat het straatbeeld van Venlo 
lange tijd is gekenmerkt door wegprofielen met trottoirbanden. 
Ook in de huidige situatie zijn er in het centrum veel straten met 
de klassieke verdeling tussen rijweg en trottoir door middel van 
een hoogteverschil en trottoirband. Deze wegverdeling heeft 
in beginsel als doel dat rijtuigen, eerst koetsen en later auto’s, 
worden gescheiden van de voetgangers. Onderdeel van de 
herstructurering van Venlo is het vrijwel geheel autovrij en 
autoluw maken van het centrum. Hierdoor verdwijnt de noodzaak 
van een wegprofiel dat is gedimensioneerd op auto’s. De auto 
wordt slechts in sommige delen toegelaten en is daar te gast. 
Om tot een optimale toegankelijkheid te komen ten behoeve 
van wandel- en winkelcomfort, is het wegprofiel in Q4 zo vlak 
mogelijk gedimensioneerd en alleen geplooid ten behoeve van 
de afvoer van hemelwater. Vanuit cultuurhistorisch perspectief 
is gekozen voor de toepassing van hardstenen banden. Door 
ze vlak in het wegprofiel te leggen, wordt verwezen naar het 
historische straatbeeld van Venlo, zonder de toegankelijkheid 
voor voetgangers te beperken.

Genuanceerde structuren
De openbare ruimte van het middeleeuwse weefsel wordt voorzien 
van een uniforme klinkerverharding in een terughoudende, donkere 
kleurstelling. Er wordt voor een uniforme, sobere verharding 
gekozen om het  middeleeuwse centrum als geheel herkenbaar 
te maken en de veelheid aan gevels, oud en nieuw, samen te 
smeden. Er wordt een gebakken klinker in dikformaat toegepast. 
Deze inrichting sluit aan op het ontwerp voor het Centrumdeel 
van Maasboulevard, dat eveneens in het middeleeuwse weefsel 
van Venlo ligt.In het middeleeuwse centrum is aan de hand van 
ruimtelijke, historische en functionele analyses een hiërarchie 
van routes onderscheiden. Deze hiërarchie krijgt ook invullig in  

 
het ontwerp door de hoofdroutes te onderscheiden van overige 
straten door middel van de verharding en lijnvoering van banden. 
De hoofdroutes in Q4 zijn de Lomstraat, de Bolwaterstraat en de 
kade langs de Maas. Deze routes worden gekenmerkt door een 
uniforme keperverharding van gevel tot gevel en een lijngoot. Met 
deze ingrediënten wordt een zo drempelloos en sober mogelijk 
beeld beoogd. De hoofdroutes worden herkenbaar door  variaties 
in de hardstenen banden. Alle overige straten, worden voorzien 
van dezelfde klinkers, maar dan toegepast in halfsteens verband 
langs de gevel en keperverband tussen de banden. In deze 
straten wordt voor de afwatering een molgoot met smalle kolken 
toegepast.

Naast het herkenbare middeleeuwse centrum en de hoofdroutes, 
worden ook de ruimtes van het Nolensplein en -park duidelijker 
gedefinieerd. Het Nolensplein is voor veel bezoekers van het 
centrum de eerste ruimte die men ziet als men uit de parkeergarage 
komt.  Deze bezoekers moeten zich op een prettige pleinruimte 
begeven vanwaar men zich eenvoudig kan oriënteren op 
Venlo. De heldere definitie van ruimtes laat een meer intieme, 
sprankelende invulling van het park toe als verblijfsgebied. 

Stedelijke intimiteit
Het plandeel ‘Schriksel’ leent zich bij uitstek voor complexiteit en 
intimiteit. Het plandeel ligt in de luwte van de hoofdroutes. Hier 
wordt de klinker in een keperverband toegepast in het midden 
en halfsteens verband langs de rand. De verbanden worden 
gescheiden door een hardstenen band en een molgoot, hetgeen de 
kleinschaligheid ten goede komt. Pandsgewijze gevelbegroeiing 
en een inrichting met steegjes, muurtjes en vanuit  de blokken 
overkragende bomen geven Schriksel complexiteit en verrassing, 
zonder de openbare ruimte te belasten met obstakels. In het plan 
wordt beplanting toegevoegd in meerdere aan de architectuur 
gerelateerde verschijningsvormen.
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