
Slogan

Project titel

Ontwikkel ingsstrategie geeft Roermond weer een gezicht aan het water 

v e n e t i ë  a a n  d e  r o e r
r o e r m o n d

waterverbinding stad - landpubliek Maasoeverpark!

park, tevens stapsteen in EHS



Eco-park

Maashavenpark

Designers Outlet

Markt

recreatieplassen

Munsterplein

ECI

Camping Hatenboer

station

Shell-park

Maas-Stad pad

Maas-Stad pad

M
aa

sb
ou

lev
ar

d

M
aa

sb
ou

le
va

rd

visiekaart roermond waterstad

‘Maasoeverpark’

vestingsmuur als grens oude stadbastiontoegankelijke groene oevers

halte watertaxi

biodiversiteit herkenbaar historisch stadsgezicht

transport over water

waterberging  watermakelaar

waterverbinding

‘eiland’ met openbare oevers

stedelijk waterfront

bastion

folly’s

stuw omvormen tot brug

voormalige fabriekspanden 
ontwikkelen

mogelijke nieuwe bebouwing

bestaande bebouwing

routes

drijvende akkers

drijvende zonnecel



Ontwikkelingsstrategie geeft Roermond weer een gezicht aan het water 

venetië aan de roer

ontwerp 2016   |   status ontwerpvisie   |   omvang 300ha   |   locatie Roermond   |   opdrachtgever Stadslab Roermond   |   prijzen   
eervolle vermelding prijsvraag Roermond aan de Steigers 

Sinds oudsher ligt Roermond in de Roerdelta van de Maas. De 
kenmerkende eilandenstructuur met dynamische waterlopen 
en vertakkingen is door de decennia echter verdwenen. 
Daarmee is de identiteit van Roermond waterstad nauwelijks 
nog herkenbaar. Dat kan anders.

kansen grijpen
Vandaag de dag bestaat de stad aan het water uit drie 
werelden die los van elkaar functioneren: het historische 
stadscentrum, de Maas(plassen) met het watertoerisme en het 
outlet-centrum voor dagjesmensen. Het plangebied bevindt 
zich op een strategische ligging tussen de stad en de Maas 
om deze drie werelden te verbinden. Een knelpunt is echter 
dat de voormalige havenactiviteiten publieke toegang tot het 
water verhinderen en het uitzicht op de Maas belemmeren. De 
huidige woningen geven eveneens weinig tot geen toegang 
tot het water. Op dit moment is er een transitie gaande van 
industriële bedrijvigheid (Akros, ECI, Steeleilanden) naar een 
gemengd woongebied. Wij grijpen deze ontwikkelingen aan als 
kansen om het plangebied terug te geven aan de stad. 

delta van verbonden eilanden
Venetië aan de Roer, dat is onze visie om Roermond en zijn 
inwoners weer te verbinden met het water. We maken van 
Roermond weer een echte Roerdelta door waterlopen te 
herstellen en nieuwe watergangen toe te voegen. We graven 
de Singelgracht rond de stad gedeeltelijk uit en we verplaatsen 
de jachthaven. Deze ingrepen brengen het water terug naar 
de stad én creëren nieuwe verbindingen. Het resultaat: een 
unieke delta met eilanden.

De drager van de Roerdelta is de stedelijke Maasboulevard. 
De bestaande kade wordt getransformeerd tot een uniek 
stedelijk waterfront, een boulevard voor ontmoeting en verblijf, 
ontspanning en recreatie. Het eiland tussen de boulevard en 
de Maas wordt een groot publiek park: het Maasoeverpark. Dit 
is één van de vier waterparken naast het nieuwe park bij de 
Shell-loods, een ecologisch park aan de overzijde van de Maas 
en het bestaande park aan de Maashaventerminal.
De boulevard en de parken worden met het stedelijke weefsel 
verbonden door een nieuw routenetwerk. Een brug over de 
hoogwaterkering in de Roer, een langzaamverkeersbrug 
naar het Maasoeverpark en watertaxi’s over de Maas leggen 
aantrekkelijke en efficiënte verbindingen. De overkant van de 
Maas wordt toegankelijk voor de stedeling; de dagrecreant van 
de Maasplassen kan eenvoudig naar het historische centrum. 
Nieuwe watermobiliteit in Roermond!

ambitieus én realistisch
De eilanden lenen zich uitstekend voor flexibele en gefaseerde 
ontwikkeling. Met relatief kleine ingrepen kan een start worden 
gemaakt met Venetië aan de Roer. De focus ligt op de zone 
aan de Maas. Wanneer de jachthaven (gedeeltelijk) wordt 
opengesteld voor publiek, kan er een verbinding worden gelegd 
naar het Maasoeverpark. Mensen uit Roermond kunnen nu via 
een brug of een pontje naar het eilandje. Er is weer toegang 
tot het water! 

Reden voor de organisatie van een Roermonds Waterfestival. 
Dit jaarlijks terugkerende evenement laat bewoners 
kennismaken met hun delta, het stimuleert initiatieven en 
het zorgt voor placemaking. Een speciaal aangestelde 
Watermakelaar verbindt de partijen en hun ideeën in een 
gezamenlijk perspectief. Zo zit ook de jachthaven aan tafel. 
Door de jachthaven te verplaatsen naar een betere locatie 
buiten het plangebied, kan de boulevard aan het waterfront 
ontwikkeld worden. Kleinschalige bedrijvigheid aan de 
boulevard geeft het Maasoeverpark een impuls. Het park 
groeit uit tot een groot openbaar gebied met ruimte voor allerlei 
seizoensgebonden activiteiten: waterrecreatie, kunst en 
cultuur, drijvende stadslandbouw... Nu is het moment om een 
verbinding te maken met de recreatieve Maasplassen. 

Intussen vindt op de eilanden woningbouw plaats. De duurzame 
woningen trekken jonge doelgroepen naar Roermond. Samen 
met de aanwezige culturele instellingen en de bedrijven aan de 
boulevard doen zij de delta bruisen. Marktpartijen en start-ups 
raken geïnteresseerd en gaan aan de slag op het voormalige 
Shell-terrein. Ook hier kan nu een park ontstaan, een park 
dat aansluit op de ecologische uitmonding van het Natura 
2000-netwerk.

De boulevard, het nieuwe Maasoeverpark en de andere 
parken worden echte trekpleisters. Routes via het water leggen 
snelle verbindingen van de historische stad naar de parken en 
de overzijde van de Maas. Het leidt tot minder autoverkeer, 
vermindert reistijden en het draagt bij aan een duurzaam 
imago. Het ontsluit bovendien nieuwe gebieden die typisch zijn 
voor Roermond, zoals het eilandje in de Maas. Het verbinden 
van water, het koppelen van ruimtelijke ontwikkelingen en 
het samenbrengen van mensen zet Roermond op de kaart: 
Venetië aan de Roer.



Reutsedijk 13   |   5264  PC  |   Vught  |  Nederland

+31 (0)73 6149321  |  info@burolubbers.nl  |  www.burolubbers.nl

pavilioens in park drijvend zwembad

‘Roermonds Veer ’


