
landschapspark
Middengebied

de Graven



BURO LUBBERS
landschapsarchitectuur & stedelijk ontwerp

ontwerp 2007 uitvoer 2008 - locatie Heerlen opdrachtgever Atriummc, Sevagram, Mondriaan in samenwerking met diederendirrix architecten, gemeente Heerlen

Middengebied landschapspark de Graven

De gemeente Venlo werkt sinds enkele jaren aan een grootschalige opknapbeurt van 
het stedelijk weefsel dat aan de Maas grenst. Door herstructurering en nieuwbouw 
wordt een impuls gegeven aan de stad en krijgt Venlo een representatieve zijde 
aan de Maas daar waar de stad zich nu van de rivier afkeert. Onderdelen van 
de opknapbeurt zijn de verplaatsing van het Stadskantoor, een nevengeul, de 
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metamorfose van de jachthaven en een park op de ‘Kop van de Weerd’. De 
ontwikkelingen aan de Maas zijn onderverdeeld in drie afzonderlijke projecten: Q4, 
Maasboulevard en Maaswaard. Deze projecten liggen aan weerszijden van een 
infrastructuurbundel die Venlo doorsnijdt. Verbindingen die deze bundel doorkruisen 
zijn spaarzaam, maar essentieel voor de samenhang tussen de geplande 
ontwikkelingen. Om samenhang te creëren, is een aantrekkelijke verbinding langs 
de Maas nodig. 

Integrale visie
Buro Lubbers is gevraagd een visie op stellen voor de samenhang tussen de 
verschillende projecten. Hiertoe heeft het bureau een analyse gemaakt van het 
landschap langs de Maas en de structuur van de stad. Om een krachtige verbinding 
van weerszijden van de brug te creëren, die zowel een onderdeel vormt van de 
weerden als van de stad, is het Maaspark voorgesteld. Het Maaspark verbindt 
niet alleen de verschillende projecten, maar koppelt ook Venlo aan de uitgestrekte 
weerden en de Maas. Vanuit Venlo leiden verschillende routes en verleidelijke 
vistas naar het park. 

Samenhang tussen de projecten
Op basis van de visie en een reeks workshops waarin de gemeente Venlo, 
architecten en Buro Lubbers participeren, is een integraal voorlopig ontwerp 
Maasoevers gemaakt. Door middel van deze workshops met alle betrokkenen en 
het bewaken van de samenhang door Buro Lubbers bij alle deeluitwerkingen, is 
vorm gegeven aan het ontwerp dat zijn kracht put uit het integrale karakter ervan. 
Met het integrale ontwerp als basis wordt in opdracht van de gemeente Venlo de Plankaart DO Maaswaard
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