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Een nieuw stedel i jk verbl i j fsgebied aan de Maas en een opknapbeurt van de binnenstad
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Flujasplein



Een nieuw stedelijk verblijfsgebied aan de Maas

maasoeverprojecten, venlo

Venlo aan de Maas bruist. Wonen en winkelen, 
cultuur en recreatie vinden een logische plek in het 
geheel nieuwe verblijfsgebied aan het water. Over 
de boulevard slenteren flaneurs, in het Maaspark 
waait men uit en op de oude markt zijn de terrassen 
goed bezet. Waar Venlo zich eerst van de Maas 
afkeerde, heeft het stadshart nu een gezicht aan de 
rivier. Buro Lubbers ontwierp een integrale visie voor 
Venlo aan de Maas en ontwierp de openbare ruimte 
van de verschillende deelgebieden Maasboulevard 
inclusief Vleesplein, Maaswaard en Q4.

integrale visie
ontwerp  2006
opdrachtgever Gemeente Venlo

maasboulevard 
onderdelen Maaspark, Maaskade, Centrumdeel 
omvang  ca. 5 ha.
ontwerp  2007-2010
status  2010-2012 uitgevoerd 
opdrachtgever Gemeente Venlo
samenwerking Gemeente Venlo, 3W, Jo Coenen, 
  Arn Meijs

Flujasplein
omvang  ca. 5.174 m2
ontwerp  2013 (SO, VO, DO)
status  2013 uitgevoerd 
opdrachtgever Gemeente Venlo

maaswaard
onderdelen Crescendo, Nedinso, Stadskantoor
omvang  ca. 5 ha.
ontwerp  2008
status  2012 Cresendo uitgevoerd  
  Nedinsco laatste uitvoeringsfase;   
  Stadskantoor in aanbouw
opdrachtgever Gemeente Venlo
samenwerking Benthem en Crouwel (Crescendo),  
  diederendirrix architecten (Nedinsco)

Q4
onderdelen  Totaal, Bolwaterstraat, Maaskade
omvang  ca. 2,7 ha. 
ontwerp  2009 VO totaal 2009
  2010 DO Bolwaterstraat 2010
  2013 DO totaal m.u.v. Maaskade 
uitvoering  2010 Bolwaterstraat 
  2014 verwacht Q4 overig
opdrachtgever Gemeente Venlo



concept

1 Herkenbare plint als beëindiging van de stadsrand.

2 Elk deelgebied heeft een eigen soort overgang 
naar de rivier. Q4: verhoogd podium; Maasboulevard: 
werfkelders; Maaswaard: promenade.

3 De weerden vormen een dynamische overgangszone 
tussen stad en rivier. Ter hoogte van het centrum 
verstedelijken de weerden, van uitloop- en 
uitwaaigebied tot stadspark.

4 Langs de Maas liggen enkele bijzondere plekken en/of 
elementen die de relatie met de Maas versterken.

Identiteiten aan de Maas
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- LAAG TERRAS 
De “natte” weerden direct aan de Maas
als vrij toegankelijke natuurgebieden

- MIDDEN TERRAS 
 Centrum van Venlo en kleinstedelijke ontwikkelingen

- HOOG TERRAS 
Bosrijke natuurgebieden

- STEILRAND  
Beekjes ontspringen op de grens van midden en 
hoogterras en lopen haaks op de Maas

TERRASSENOPBOUW LANDSCHAPPELIJKE 
ONDERLEGGER VENLO

DEKZANDGEBIED

LAAGTERRAS HOOGTERRASMIDDENTERRAS
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integrale visie

integrale opknapbeurt
De projecten Maasboulevard, Maaswaard en Q4 maken 
onderdeel uit van een grootschalige opknapbeurt van het 
stedelijk weefsel aan de Maas waar de gemeente Venlo sinds 
enkele jaren aan werkt. Door herontwikkeling wordt een impuls 
gegeven aan de stad en krijgt Venlo een representatieve 
voorkant naar de Maas, waar de stad zich er voorheen van 
afkeerde. De drie deelprojecten 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 deze 
samenhang te creëren, heeft Buro Lubbers bij aanvang van de 
Maasoeverprojecten een analyse gemaakt van het landschap 
langs de Maas en de structuur van de stad. Op basis van deze 
visie en een reeks workshops waarin de gemeente Venlo en 
betrokken architecten participeerden, is door Buro Lubbers 
een integraal ontwerp voor Venlo aan de Maas gemaakt. 

venlo aan de maas
De Maas is bepalend voor het landschap rond Venlo en de 
ligging van de stad. De Maas heeft het dal met kenmerkende 
terrassen ingesneden en geeft door haar sterke peilfluctuaties 
een dynamisch karakter aan het weerdenlandschap. Doordat 
de Maas tussen Venlo en Blerick aan beide zijden relatief 
brede en natuurlijke weerden heeft, wordt het beeld hier voor 
een belangrijk deel bepaald door het landschap tussen stad 
en rivier. De natuurlijke Maasoevers zijn karakteristiek voor 
Venlo en zorgen dat de stad zich onderscheidt van andere 
Maassteden als bijvoorbeeld Maastricht (waar de Maas het 
stedelijke centrum doorsnijdt) of ’s-Hertogenbosch (waar de 
stad geheel van de Maas is afgekeerd). De ruime, natuurlijke 
weerden tussen stedelijke bebouwing en rivier zijn typisch 
voor Venlo en vormen een gemeenschappelijke deler in de 
Maasoeverprojecten. Deze landschappelijke gelaagdheid 

is ook terug te vinden op een hoger schaalniveau. De 
terrassenopbouw in landschap aan de oostzijde van de Maas 
en het dekzandgebied aan de westzijde van de Maas en de 
bocht die de rivier hierin maakt, zijn van grote invloed geweest 
op het ontstaan en de ontwikkeling van Venlo. 

De overgang van de rivier naar de stad kent parallel aan de 
rivier de volgende kenmerkende structuur: rivier – weerden – 
waterkering – routes langs de Maas – front van de historische 
binnenstad – stedelijk weefsel van straten, pleinen en plekken. 
Bovendien is er een niveauverschil van enkele meters tussen 
het gemiddelde waterpeil van de Maas en het maaiveld in de 
stad. Het niveauverschil maakte het water in de oorspronkelijke 
situatie moeilijk zichtbaar, maar bood juist ook kansen.

Evenwijdig aan de Maasoever heeft richting het centrum 
een verstedelijking van de groene oever plaatsgevonden. 
Door de verplaatsing van het Stadskantoor naar de zuidkant 
van de bruggen en door de herbestemming van Nedinsco 
(Nederlandse Instrumenten Compagnie) voor stedelijke 
functies en voorzieningen, ontstond ten zuiden van de 
historische binnenstad van Venlo een nieuw centrumdeel. De 
verstedelijking langs de oever heeft een climax ter hoogte van 
de Oude Haven en de Kop van de Weerd. Van oorsprong heeft 
de oever hier een stedelijk en stenig karakter. De ontwikkelingen 
rond de Maasboulevard hebben dit beeld versterkt. Bijzonder 
is dat ter hoogte van de Oude Haven de Kop van de Weerd 
als een groen eiland tussen de kade en de Maas in ligt. Hierbij 
gaat het weliswaar om veel stedelijker en meer parkachtig 
groen, maar het beeld van de groene Maasoever blijft dus ook 
hier overeind. 

Hoge, midden en lage niveaus
De landschappelijke gelaagdheid en stedelijke ontwikkelingen 
langs de oevers bevatten belangrijke kansen voor een 
integrale herontwikkeling van Venlo aan de Maas. De integrale 
visie gaat primair uit van deze kansen. Het concept toont van 
hoog naar laag: een hoogterras, een middenterras en een 
laagterras met weerden, om uiteindelijk uit te komen op de 
Maas. In de projectgebieden is telkens een gradiënt herhaald 
van stad naar intermediair, via weerden naar uiteindelijk rivier. 
De overgang van Maaswaard naar de weerden onderscheidt 
zich van de andere projecten door haar groene karakter. Bij 
Q4 en Maasboulevard gaat het om een harde overgang, terwijl 
Maaswaard wordt voorzien van een groene promenade. Ter 
hoogte van Maaswaard krijgt de dynamiek van de Maas in de 
nabije toekomst meer ruimte. Door een nevengeul te graven 
wordt het watervoerend winterbed verbreed als compensatie 
voor de ontwikkelingen in Maasboulevard.
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Plankaart Maasboulevard

Doorsnede haven



maasboulevard

Van oudsher was het gebied rond de Maaskade en de 
Havenkade, in de bocht van de Maas, de plek waar goederen 
werden overgeslagen. Deze plek is dus van belang voor het 
ontstaan en de ontwikkeling van Venlo. Eind twintigste eeuw 
was het gebied echter uitgegroeid tot een onaangename plek, 
een urban wasteland aan de achterkant van de binnenstad. 
Door het project Maasboulevard is het gebied rond de kade en 
de haven weer onderdeel geworden van het stedelijk weefsel. 
Hierdoor is ook de oriëntatie van de stad verschoven. Voorheen 
vooral gericht op het kernwinkelgebied, richt de binnenstad zich 
nu opnieuw naar de Maas. Ook (een deel van) de activiteiten, 
evenementen en manifestaties die voorheen elders in de 
(binnen)stad plaatsvonden, hebben nu een plek gevonden in 
de nieuwe openbare ruimten en het nieuwe Maaspark.

De waterkerende kademuur garandeert niet alleen droge 
voeten in het centrum, maar representeert tevens Venlo aan 
de Maas. Hij vormt ook een grens tussen twee werelden: 
de stenige winkelstraten, uitgaansstraten en pleinen van 
het historische centrum aan de ene kant en het groene, 
ruige, dynamische weerdenlandschap aan de andere kant. 
Het weerdenlandschap is ter hoogte van Maasboulevard 
getransformeerd tot stadspark, het Maaspark. De intermediair 
tussen deze twee werelden wordt gevormd door de haven met 
aanliggende verlaagde kadeniveaus en het havenplein. Deze 
intermediair maakt het mogelijk om vanuit het hoogwatervrije 
centrum dichter bij de Maas te komen en het Maaspark te 
bereiken. 

Impressie

Kade voor en kade na





verbindende kade
Herstructurering en nieuwbouw hebben het verloederde 
Maasfront getransformeerd tot een nieuw, dynamisch stadsdeel. 
Bijzonder aan het plan is de relatie die het legt tussen de Maas 
en het historische centrum. De verbindende schakel is de kade, 
die over de lengte van een kilometer de maat van de oude stad 
langs de Maas markeert. Opgebouwd uit 3.300 m2 gebroken 
Belgisch hardsteen, vormt de robuuste kademuur een stevig 
fundament voor de bestaande en nieuwe gebouwen. 

De kade bestaat uit drie niveaus. In de plint hebben de nieuwe 
gebouwen van Arn Meijs en Jo Coenen een winkelfunctie. Er 
boven wordt gewoond. Op het tussenniveau aan de haven 
creëren seizoenswinkeltjes en horeca met terrassen een 
levendige sfeer; ook ´s avonds wanneer sfeerlicht het reliëf 
in de kademuur accentueert. Het laagste niveau, aan de kop 
van de haven, wordt gevormd door een trap die over de hele 
breedte naar het water leidt. De drie niveaus bieden aanleiding 
om te zitten, liggen of leunen. Op deze manier ontstaat als het 
ware een tribune rond de haven. Als er een drijvend podium 
in de haven wordt gebruikt of Sinterklaas Venlo aandoet, is de 
tribune aan de haven al aanwezig.   

maasboulevard: Kade 



Maaspark voor Maaspark na

Impressie Maaspark



maaspark
Tussen de jachthaven en de Maas ligt een schiereiland dat is 
ingericht als park. Voorheen een parkeerplaats, functioneert 
het nu als attractie voor de stad. Het park bestaat uit getrapte 
niveaus van licht hellende grasvlakken en kleine steilranden van 
basaltkeien. Doordat deze grastaluds elk een ander hoogtepeil 
hebben, zal bij stijging en daling van het rivierwater de vorm 
van het eiland sterk veranderen. Hier heeft de Maas vrij spel 
bij peilwisselingen in het seizoen. Verspreid in het park staan 
meerstammige wilgen, die het groene karakter van het park ten 
opzichte van de stenige kade en de binnenstad benadrukken.

Het Maaspark vormt een krachtige schakel tussen 
Maasboulevard en Maaswaard, waar het nieuwe stadskantoor 
is gevestigd. Om de nauwe doorgang onder de bruggen 
door te overspannen, verschijnt als verbindend element een 
promenade voor langzaam verkeer. Vanaf deze promenade, 
die onderdeel is van de regionale fietsroute, is de Maas 
optimaal te beleven. 

maasboulevard: maaspark



Markt voor Markt na



maasboulevard: centrum

straten en pleinen in het historisch centrum
Aan de andere zijde van de Maasboulevard ligt het centrum 
van Venlo. Het stedelijk weefsel dateert nog gedeeltelijk uit 
de middeleeuwen. Vanwege de complexe mix van oude en 
nieuwe bebouwing is de openbare ruimte sober ingericht. 
Er is een uniforme verharding toegepast, bestaande uit een 
gebakken klinkerverharding in terughoudende kleurstelling en 
accenten van natuursteen op de pleinen. Hiermee presenteert 
het centrum van Venlo zich als eenheid. Afhankelijk van de 
functie en uitstraling van de plek varieert de inrichting. Het 
oorspronkelijk rommelige maaiveld is vrij gehouden door zo min 
mogelijk elementen als paaltjes en staande prullenbakken toe te 
passen. Ook zitelementen zijn waar mogelijk opgenomen in het 
lineaire ontwerp, dat ruimtes definieert en de relatie met de Maas 
versterkt. De Oude Markt heeft van oudsher een bijzondere 
betekenis voor Venlo. Tijdens carnaval wordt hier de boetezitting 
gehouden en verzamelt een grote menigte zich op het plein. 
Omdat het maaiveld daalt richting de Maas, ligt het vlak aan de 
oostzijde op gelijke hoogte met de straat en eindigt het aan de 
westzijde in een trap waarin zitelementen zijn opgenomen. Op 
het horizontale, centrale vlak is ruimte ontstaan voor een terras.

Doorzichten, routes van centrum naar Maasboulevard





Flujasplein

Het brede gebied van de Vleesstraat, in de volksmond het 
Vleesplein, vormt dé entree naar het centrum van Venlo. In 
vroeger eeuwen bevond zich hier de Roermondse poort in de 
stadsmuur. Ook in de plannen uit de jaren 50 werd op deze 
plek de entree tot het centrum gesitueerd. Tegenwoordig vormt 
het Vleesplein omgedoopt tot Flujasplein het startpunt van het 
winkelgebied, het schakelpunt tussen Noord- en Zuid-Venlo en 
functioneert het als hét zuidelijke evenementenplein.

Pleinenreeks
Het Flujasplein maakt deel uit van een reeks pleinen in Venlo. 
De oudste zijn de Oude Markt en de Markt. Gelegen aan de 
twee belangrijkste noord-zuid georiënteerde handelsroutes 
door de stad, werden hier vroeger varkens en biggen 
verhandeld. De Kwartelenmarkt vormt een derde plein in de 
oude stadsstructuur. Aan deze historische pleinen werden 
tijdens de stadsuitbreidingen van de jaren 60  het Mgr. 
Nolensplein en het Flujasplein toegevoegd. Recent volgde de 
Maasboulevard met een pleinfunctie aan de kade. De functies 
van de pleinen verschillen. De meeste pleinen hebben (deels) 
een terrassenfunctie ten behoeve van de aanliggende horeca. 
Het Mgr. Nolensplein is een parkeergarage en marktplein 
ineen. De Maasboulevard functioneert naast terrasruimte 
eveneens als evenementenplein en flaneergebied.

ontvangstkamer van de stad
In zijn nieuwe functie is het Flujasplein een ontvangstkamer 
voor de mensen die vanuit het zuiden Venlo binnenkomen. Het 
plein maakt onderdeel uit van het winkelcircuit en een paar keer 

per jaar wordt er een evenement georganiseerd (bijvoorbeeld 
Venloop, de kermis en Carnaval). De poortfunctie van het plein 
is evenwel het belangrijkste. Dat geldt vooral voor de fietser, die 
hier zijn fiets bewaakt kan stallen en te voet zijn weg vervolgt 
naar de stad. De bewaakte stalling is een functioneel element 
waar een bijzonder object van is gemaakt door het te laten 
begroeien. Zo wordt het een fenomeen op het plein en maakt 
de fietsenstalling een onuitwisbare indruk door zijn fleurige, 
groene uitstraling. Om voldoende ruimte voor de evenementen 
over te houden, is de stalling aan de zuidrand van het plein 
gesitueerd, daar waar de fietsers vanaf de Roermondse poort 
het plein op komen. Het middelste deel van het plein is voor 
flexibel gebruik ingericht. Wanneer er geen evenementen 
plaatsvinden, staat er niets in de weg om dit deel van het plein 
vrij in te richten.

visuele eenheid in centrum 
Het oorspronkelijke plein toonde een grote verscheidenheid 
aan obstakels en elementen, die leidden tot een rommelig, 
onoverzichtelijk beeld. Dit is opgelost door een rustige 
verhardingsvloer te creëren waaraan de gevels weer tot hun 
recht komen. De basisverharding bestaat uit gekeperde bruine 
gebakken klinkers. Deze verharding heeft Buro Lubbers ook 
elders in Venlo toegepast. Enkele plekken op het plein zijn 
verbijzonderd met een accent van granieten keitjes. Voor de 
winkels en horeca in de Kleine Beekstraat en op het plein 
voor de C&A vormen strips een bijzonder element. De visuele 
eenheid van de verharding is doorgezet in het meubilair 
(zitelementen, verlichting, afvalbakken). Het is het meubilair 
dat bij de herinrichtingen van het centrumdeel Maasboulevard 
is toegepast. Het plein wordt verder ingericht met bomen en 
beplanting. De grote platanen worden behouden, overige 
bomen zijn vervangen door meerstammige platanen en 
leiplatanen in de Kleine Beekstraat.  

Fleurig fietsen stallen
De fietsenstalling is een bijzonder object op het plein. In 
plaats van een onaantrekkelijk, louter functioneel element, 
is hier uitgepakt met iets moois, iets bloeiends en groens. 
De fietsenstalling bestaat uit een hekwerk dat een golvende 
beweging maakt over het plein en de fietsen omsluit. Het 
hekwerk wordt begroeid met lang bloeiende klimrozen, 
kamperfoelie en clematissen. De entree van de fietsenstalling 
ligt aan de zijde van de Roermondse poort en vormt ook een 
duidelijke poort in het hekwerk. Naast de poort is in het hekwerk 
het loket en bewakershuisje opgenomen. De fietsstalling 
verwijst zowel in functie naar de historische poortfunctie van 
het Vleesplein als in iconische waarde. Het groene, bloemrijke 
object zal de bezoeker vriendelijk verwelkomen in Venlo. 



Plankaart Maaswaard (van zuid naar noord: Crescendo, Nedinsco en Stadskantoor)



maaswaard

identiteiten aan de maas
Met de nieuwe kern die Maaswaard gaat vormen, verschuift er 
meer ‘stedelijk gewicht’ naar de zuidkant van de bruggen over de 
Maas. Maaswaard wordt één van de identiteiten die ter hoogte 
van Venlo aan de Maas grenzen. De locatie van Maaswaard 
heeft ooit ten zuiden van de vestingmuren van Venlo gelegen en 
is nog lang onbebouwd geweest. Met Maaswaard krijgt Venlo 
in de toekomst ook aan de zuidzijde van de bruggen een nieuw 
gezicht aan de Maas. Door Maaswaard een groene overgang 
naar de Maas te geven, voegt deze zich in het continue beeld 
van de weerden. De groene overgang tussen Maaswaard en 
Maas zorgt voor een groene zoom langs de Maas die zich voegt 
in het weerdenlandschap dat zich aan weerszijden van Venlo 
over kilometers uitstrekt. In en achter deze groene zoom staan 
de gebouwen die uitkijken over de Maas. Doordat de oevers van 
de Maas buiten het centrum een continue groene lijn vormen, 
wordt de ligging van het historische centrum van Venlo aan de 
Maas benadrukt.

groene strips op uniform vlak
De directe omgeving van de gebouwen vraagt het nodige van 
de verharding en de elementen. Het uitgangspunt is daarom dat 
de gebouwen van Maaswaard op een verbindend vlak worden 
geplaatst; een sober en krachtig grondvlak waarop Crescendo, 
Nedinsco en het Stadskantoor een plek krijgen. Alle benodigde 
verkeersruimte en losse elementen in de buitenruimte 
worden geïntegreerd in een robuuste structuur van uniforme 
verhardingsvlakken met groenstroken. Met inachtneming van 
functioneel benodigde verharding is zoveel mogelijk groen in 
het plan gebracht. Bovendien bevinden zich twee lopers in het 
plan die naar de Maas leiden. Het zijn groene schakels tussen 
de stad en de weerden. Verder is in het plan een veelheid aan 
bomen, heesters en bolgewassen toegepast die samen zorgen 
voor een kleurrijke seizoensbeleving van de buitenruimte. 

gebruik
Maaswaard is vanwege de doorgangen op maaiveld goed 
doorkruisbaar voor voetgangers. Rond de gebouwen en in het 
park is gezocht naar maximalisatie van het aantal mogelijke 
ommetjes dat drempelloos te wandelen is. Rond Nedinsco is 
relatief veel verhard, omdat hier een veelheid aan looplijnen 
verwacht wordt en intensief gebruik.

De weerden worden de stad ingetrokken

Crescendo: groen, zorg, seizoensbeleving; Nedinsco: industrieel, 
levendig; Stadskantoor: groene architectuur, uitnodigend, transparant, 
duurzaam

Luchtfoto oorspronkelijke situatie

Maaswaard ligt ten zuiden van het centrum en onderscheidt 
zich van de andere projecten door de ‘grotere korrel’ binnen het 
plan. De Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) is 
herbestemd en krijgt een prominente plek. Aansluitend op de 
maat en schaal van Nedinsco wordt het nieuwe stadskantoor 
en een nieuw WoonZorgComplex ontwikkeld met de naam 
‘Crescendo’. Deze robuuste gebouwen komen volgens de ‘Visie 
op de maasoeverprojecten’ (Buro Lubbers, 2007) te midden van 
een groene buitenruimte aan de weerden te liggen. Buro Lubbers 
heeft in opdracht van de gemeente Venlo de openbare ruimte 
van Maaswaard ontworpen. Crescendo is gereed, Nedinsco en 
het stadskantoor zijn in de laatste fase van uitvoering.





maaswaard: crescendo



Plankaart Q4



Q4

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.





Q4: bolwaterstraat

levendige bolwaterstraat
Het deelontwerp voor de Bolwaterstraat is als eerste project 
uitgevoerd binnen Q4. Het ontwerp voor de Bolwaterstraat 
valt binnen de invloedsfeer van het middeleeuwse centrum 
van Venlo. Volgens de visie op de Maasoeverprojecten 
van Venlo krijgt het middeleeuwse centrum een uniforme 
uitstraling, waardoor het als geheel herkenbaar wordt. Een 
sobere gebakken klinkerverharding van gevel tot gevel smeedt 
historische bebouwing en nieuwbouw aaneen, terwijl op 
pleinruimtes en brede straten accenten van natuursteen worden 
toegepast. Hierbij worden de voor Venlo kenmerkende granieten 
keitjes gebruikt, omsloten door hardstenen banden. In de 
Bolwaterstraat is een natuursteenaccent toegepast in de vorm 
van een langgerekte strip, die ruimte biedt aan bomen, bankjes 
en andere inrichtingselementen. Er is een hangende verlichting 
aan spandraden toegepast. 

communicatie
Om te komen tot een uitwerking van het ontwerp van de 
Bolwaterstraat, die optimaal aansluit op de wensen van de 
bewoners en die de creatieve mogelijkheden van Q4 benut, 
zijn bewoners en kunstenaars gevraagd een bijdrage te leveren 
aan het ontwerp. Aan de hand van workshops, waarvoor Buro 
Lubbers interactief kaartmateriaal heeft gemaakt, kon worden 
toegelicht wat de wensen en verwachtingen waren. Binnen de 
gestelde kaders van het ontwerp werd enthousiast geschoven 
met inrichtingselementen en bomen, zodat verschillende 
varianten ontstonden die vervolgens besproken werden.




