
s

Nieuw stedel i jk gebied langs de r ivier

m a a s w a a r d 
v e n l o



De weerden worden de stad ingetrokken

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

Luchtfoto oorspronkelijke situatie
Maasboulevard
centrumdeel

Maasboulevard
kade en Maaspark

Maaswaard

Q4

Vleesplein



ontwerp 2008   |   uitvoering 2012 (Cresendo)   |   omvang ca. 5 ha   |   locatie Venlo   |   opdrachtgever Gemeente Venlo   |  in samenwerking 

met Benthem en Crouwel (Crescendo), diederendirrix architecten (Nedinsco)

Nieuw stedelijk gebied langs de rivier

maaswaard

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.

Crescendo 
Het woonzorggebouw heeft een vrij complexe vorm. De opbouw 
van vleugels en torens en de gekozen oriëntatie sluiten aan 
op de omliggende bebouwing en de ligging aan de weerden. 
Door middel van doorgangen in het gebouw worden looproutes 
gecreëerd door de gedeeltelijk omsloten binnenruimte. 
Daarnaast vergt de omvang van Crescendo het nodige van 
de organisatie van de buitenruimte. Parkeren, afvalinzameling, 
fietsenstalling, terras en nooddiensten moeten hun plek kunnen 
vinden in de directe omgeving van het gebouw. 

Een deel van de bewoners zal de meeste tijd in en rond 
de woning doorbrengen. Juist voor deze mensen is een 
expressieve seizoensbeleving van de buitenruimte van grote 
meerwaarde. In het concept wordt een veelheid aan bomen, 
heesters en bolgewassen toegepast die samen zorgen voor 
een kleurrijke seizoensbeleving van de buitenruimte. In het park 
staan sierkersen die uitbundig bloeien in het voorjaar, samen 
met de krokussen. ’s Zomers bloeien de hagen met ondermeer 
egelantier. De toegepaste essen hebben een markante rode 
herfstverkleuring.

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.

maaswaard
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.

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.



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