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Het brede gebied van de Vleesstraat, in de volksmond het 
Vleesplein nu genaamd Flujasplein, 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 het startpunt 
van het winkelgebied, het schakelpunt tussen Noord- en Zuid-
Venlo en functioneert het als hét zuidelijke evenementenplein.

pleinenreeks
Het Vleesplein 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 Vleesplein 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 wordt het Vleesplein 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 
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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. Het huisje 
heeft een kwalitatief hoogwaardige uitstraling. De fietsstalling 
verwijst zowel in functie naar de historische poortfunctie van 
het Vleesplein als in iconische waarde. Het groene, bloemrijke 
object zal de bezoeker niet snel vergeten en hem vriendelijke 
verwelkomen in het centrum van Venlo. 
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