Uitgangspunten Wijkontwikkelingsplan

Wijkontwikkelingsplan
in vogelvlucht

In 2003 heeft AWG Architecten uit Antwerpen een Ruimtelijk Functionele Visie voor Q4
ontwikkeld: een integrale visie op de stedenbouwkundige structuur van de wijk.
In de Ruimtelijk Functionele Visie is aandacht voor de aantrekkelijke omgeving van het gebied: de historische binnenstad en het
kernwinkelgebied, de Maas, de groene Maasoever en het
Wilhelminapark. Ondanks deze troeven, zo concludeert de visie, buit
Q4 haar uitzonderlijke positie niet uit. Dit is te wijten aan een aantal
barrières:
-

-

-

-

het huidige stadskantoor in het zuiden. Dit staat door haar
afmetingen en eenzijdige invulling een koppeling tussen Q4 en
het centrum in de weg;
er is geen verband tussen de Maas en de stad;
Q4 wordt in het noorden afgesneden door de drukke Puteanusstraat en de Noord-Buitensingel, hierdoor wordt de groene
omgeving van het Wilhelminapark niet betrokken bij Q4;
aan de oostzijde worden de mogelijkheden van het Mgr. Nolensplein nauwelijks benut. Het plein is groot, maar vooral leeg. Het
heeft weinig verblijfskwaliteit en is niet goed verbonden met de
omringende stedelijke structuur;
tenslotte wordt Q4 gekenmerkt door een slechte kwaliteit van de
openbare ruimte.

Situatie Q4

De Ruimtelijke Functionele Visie benadrukt dat deze barrières opgeheven moeten worden. Zo vertrekt het stadskantoor van de huidige
plek, hier komt weer ruimte voor woningbouw. De relatie met de
Maas wordt nadrukkelijker gelegd en de openbare ruimte wordt
aangepakt.

Q4 omgeven door barrières

Het Wijkontwikkelingsplan Q4
Het Wijkontwikkelingsplan uit 2005 is een logisch vervolg op de Ruimtelijk Functionele
Visie. Kenmerkend voor het Wijkontwikkelingsplan is dat de wijkvernieuwing zich aanpast
aan het karakter van het gebied. Er wordt aangesloten op de historische schaal en het
Middeleeuwse stratenpatroon van Helschriksel en Maasschriksel wordt hersteld. Q4 behoudt
dus nadrukkelijk haar eigen karakter, ook qua bebouwingsschaal en blijft een woonwijk in de
binnenstad.
Het Wijkontwikkelingsplan is nog geen stedenbouwkundig
plan; het geeft een strategie en een werkhouding voor het
gebied weer, waarin ruimte is voor de uiteindelijke invulling. Er
zijn verschillende onderzoeken en rapportages opgesteld die
mede de basis vormen voor het plan. Dit zijn onder andere een
cultuurhistorische rapportage, een woningmarktverkenning, een
onderzoek naar stedelijke functies, het duurzaamheidsprofiel en
een handboek communicatie Q4. Deze stukken zijn, naast het
Wijkontwikkelingsplan, apart raadpleegbaar.
Het huidige Wijkontwikkelingsplan geeft weer wat voor wijk Q4
in 2015 moet zijn. Hierna gaan we in op de hoofdlijnen van het
Wijkontwikkelingsplan.

Plattegrond Wijkontwikkelingsplan Q4

Historische kaart Venlo

Wat is Q4?

Twee delen

Q4 is het gebied dat ingeklemd ligt tussen
Parkstraat, Lomstraat, Peperstraat en de
Maas. Het is een centrumwijk die de schakel
is tussen de Venlose binnenstad, de Maas en
de groene omgeving van het Wilhelminapark.

De wijk wordt opgedeeld in twee delen, met de Bolwaterstraat als scheidslijn. Het deel ten
zuiden van de Bolwaterstraat sluit aan op de historische, middeleeuwse binnenstad met een
kleinere schaal.
Dit deel wordt benoemd als het ‘Helpoortkwartier’, naar de
noordelijke poort in de stadsmuur. Het deel ten noorden van de
Bolwaterstraat sluit aan op de vroegere vestingwerken, met een
grootschaliger invulling in blokken: het ‘Vestingkwartier’.

In 2005 heeft de gemeente Venlo een plan opgesteld voor de ontwikkeling van de wijk, het Wijkontwikkelingsplan. Q4 moet over tien
jaar weer onderdeel van het kloppende stadshart van Venlo zijn, met
het accent op wonen in een culturele omgeving.

Ambitieus Q4
Naast de maatregelen om criminaliteit
te bestrijden en de stedenbouwkundige
situatie te verbeteren, moeten imago en
reputatie van Q4 gekeerd worden. De
ambitie van de gemeente is een veilige en
aantrekkelijke binnenstad met allure, een
diversiteit aan functies en een goed leef-,
verblijfs-, vestigings- en investeringsklimaat
voor bewoners, bezoekers, eigenaren en
ondernemers.

Luchtfoto deelgebieden

Schematische weergave tweedeling

Het accent van Q4 moet komen te liggen op wonen in een culturele
ambiance. De plannen voor Q4 maken, naast de Maasboulevard,
Maaswaard en Maascorridor deel uit van een nieuw Maasfront dat
de stad weer in contact moet brengen met de rivier.
Historische kaarten Venlo

Strategie vervanging - versterking

Waarom stadsvernieuwing?

‘t Schriksel

Er zijn twee redenen om te starten met stadsvernieuwing in Q4. Ten eerste had de
wijk de laatste decennia veel last van drugsoverlast en criminaliteit. Een apart traject,
Hektor genaamd, moet zorgen voor een veilige en leefbare wijk. Dit traject wordt dan ook
onverminderd voortgezet. Maar ook de ruimtelijke kwaliteiten zijn onder de maat, waardoor
ingrepen op dit gebied nodig zijn.

In Q4 worden historische structuren behouden en waar mogelijk hersteld. De grootste
wijziging vindt plaats rondom het huidige stadskantoor. Hier wordt het oude bouwblok,
begrensd door de Peperstraat – Lomstraat – Helschriksel – Maasschriksel, weer hersteld. De
historische route van het Maasschriksel wordt weer doorgetrokken tot aan de Peperstraat,
zoals dit in de middeleeuwse stad ook het geval was.

Een deel van de bebouwing werd tijdens de Tweede Wereldoorlog
verwoest. Maar ook na de oorlog verdween om uiteenlopende
redenen veel van de oorspronkelijke bebouwing. De meeste
bebouwing stamt daarom uit de naoorlogse periode, een tijdperk
gekenmerkt door geld- en tijdgebrek en weinig aandacht voor
kwaliteit en uitstraling van de openbare ruimte. Bovendien mist de
wijk de aansluiting met de aangrenzende binnenstad en de Maas.

Blok ’t Schriksel zal in de buitenrand weer bestaan uit voornamelijk
grondgebonden woningen. Binnenin dit bouwblok wordt het
gestapelde programma gerangschikt in forsere gebouwen, die op
hun beurt samen vorm geven aan nieuwe (semi) openbare ruimte:
doorgangen, straatjes, binnenpleinen en hoven. De afmetingen
en plaats van deze binnenhoven en pleinen zijn gebaseerd op
historisch kaartmateriaal. De oude namen (bv. Guddensplaats,
Lusttuinen) komen terug.

Maaskade

Bergstraat

Helschriksel

Plattegrond van ‘t Schriksel

Vogelvlucht Maaskade en ‘t Schriksel

Een binnenplaats in Kortrijk

Omgeving Mgr. Nolensplein

Eigentijdse nieuwbouw

Het Wijkontwikkelingsplan stelt voor om een deel van het plein te bebouwen. Het belangrijkste doel is dat het plein hierdoor een betere ruimtelijke kwaliteit krijgt en beter gebruikt
wordt. Door bebouwing aan de noordkant van het plein, komen de maat en schaal van de
ruimte beter in evenwicht.

Bij de nieuwbouw kiezen we nadrukkelijk niet voor historiserende
gebouwen. Nieuwbouw mag duidelijk herkenbaar zijn als nieuw,
maar moet wel passen in de omschreven kaders en uitgangspunten
van het Wijkontwikkelingsplan. We kijken goed naar referenties uit
het verleden, en de aansluiting op het karakter van Q4.

Op de begane grond kunnen op het zuiden gerichte terrassen en
openbare functies komen. Zo wordt het Mgr. Nolensplein weer een
levendige plek. De markt blijft op het plein.
Omdat zich ten tijde van de vesting aan het Mgr. Nolensplein de
noordelijk stadspoort ‘Helpoort’ bevond, krijgt de bebouwing op het
plein deze naam mee.

Q4 is wonen
Q4 is en blijft een binnenstedelijke woonwijk.
Er komt dus een gevarieerd aanbod woningen (500 tot 600), bestaand en nieuw, grondgebonden en appartementen, koop en huur
voor verschillende doelgroepen.

Het bouwblok ten noorden van het Mgr. Nolensplein wordt vernieuwd, met een kwalitatief hoogwaardiger inrichting van de winkelplint aan de Puteanusstraat. Voor dit blok wordt dezelfde aanpak
voorgesteld als voor het bouwblok ’t Schriksel: stadswoningen aan
de randen en aan de binnenzijde van dit blok met wat forsere gebouwen waarin appartementen kunnen komen. Dit blok wordt vernoemd naar stadsarchitect ‘Van Gendt’ die in 1867 na sloop van de
vestingwerken het eerste stadsuitbreidingsplan van Venlo maakte.

Kleinschalige woonwerkcombinaties zijn mogelijk. In de bouwkundige realisatie wordt daarom rekening gehouden met bijvoorbeeld
grotere verdiepingshoogtes en overmaat, met name op de begane
grond. De bebouwing wordt zo ‘functieneutraal’ en kan flexibel
ingevuld worden.
Voorbeeld van eigentijdse nieuwbouw in Amsterdam
Plattegrond omgeving Mgr. Nolensplein

Levendigheid met terrassen

Detail maquette Q4

Mariaplaats, Utrecht

Maaskade

Verkeer

Op deze plaats moet de relatie met en het zicht op de Maas weer nadrukkelijk naar voren
komen. Allereerst wordt de groene Maasoever ten noorden van Q4 verder doorgetrokken. De
Lage Loskade krijgt een groene inrichting en kan worden gebruikt als stadsstrand. Deze plek
vernoemen we naar de historische haven ‘t Bat die vroeger op deze plek lag.

Het is de bedoeling Q4 zoveel mogelijk
autoluw te maken, vooral in het gebied tussen de Puteanusstraat en de Peperstraat. De
Puteanusstraat vormt de doorgaande route
voor autoverkeer van en naar Venlo Noord.

Daarnaast willen we ervoor zorgen dat ook op de Maaskade, in het
verlengde van de Maasboulevard, het contact met het water prominent in de wijk aanwezig is. De inrichting van de openbare ruimte op
de Maaskade wordt zoveel mogelijk autoluw, gericht op verblijven,
wandelen en fietsen langs het water.
Er wordt bij de herinrichting van de Maaskade rekening gehouden
met één van de belangrijkste cultuurhistorische karakteristieken van
de binnenstad, namelijk het naar de rivier dalend karakter van de
drie straten Peperstraat, Bolwaterstraat en Puteanusstraat. Daarom
houdt de Maaskade dan ook zijn huidige peil.

Mariaplaats, Utrecht

In de rest van de wijk wordt echter alleen bestemmingsverkeer
toegelaten. Ook de Maaskade wordt zoveel mogelijk autoluw. De
inrichting is volledig ingesteld op voetgangers en fietsers (hoofdfietsroute). Auto- en bevoorradingsverkeer is ondergeschikt.
Parkeren (voor bewoners) kan in ondergrondse parkeergarages
onder de gebieden waar nieuwbouw is voorzien. Er wordt bij
voorkeur niet gebouwd onder plekken waar zich waarschijnlijk veel
archeologische vondsten bevinden.

Aan de westzijde van de Maaskade wordt weer teruggegrepen op
het vroegere verdedigingswerk voor de Maaspoort. Direct grenzend
aan de kademuur, worden in vier bouwblokken nieuwe appartementen gebouwd. Deze unieke locaties – het ‘Steenen Bolwerck’
en de ‘Havenpoort’ genaamd, staan met de ‘voeten in de Maas’
en vormen de scharnier tussen Maas en stad. Verder geeft deze
bebouwing, samen met stadsstrand ’t Bat en Maasboulevard vorm
aan het nieuwe Maasfront. Ook is er de ruimte om in gebouwen op
de promenade, zoals de Havenpoort, bv. grand cafés met terrassen
te maken. Dit geeft de zone langs de Maas extra uitstraling en
belevingswaarde.

Ontsluiting autoverkeer

Aan de oostzijde van de Maaskade komen stadswoningen met
uitzicht over de Maas. Deze rij woningen, met net als vroeger, verspringingen en doorkijkjes naar het water, zal enkele meters verder
oostelijk worden gebouwd dan de huidige bebouwing. Op deze plek
bevindt zich namelijk naar verwachting de oude stadsmuur, die de
gemeente graag wil behouden. De loop van de stadsmuur zal in de
nieuwe situatie weer zichtbaar worden, bijvoorbeeld door deze op te
metselen. De bebouwingsstrook op deze plek in Q4 krijgt dan ook
de naam ‘Aan de Stadsmuur’ mee.
Parkeerroutes en -garages

Plattegrond Maaskade

Q4 is levendig en cultureel

Een bijzondere plek is de hoek Bolwaterstraat – Maaskade. Hier
bevindt zich één van de historisch meest bijzondere plekken in Q4:
de Lichtenberg. Dit is een hoger gelegen punt in de wijk. We geven
dit bouwblok in Q4 de naam ‘Bastion Lichtenberg’ mee. Deze plek
bestaat voor de helft uit bestaande bebouwing. In het zuidelijk deel
van het bouwblok komt nieuwbouw die aansluit op de omgeving.
Aan de binnenzijde komt een klein plein.

De Puteanusstraat, de Bolwaterstraat, de Peperstraat en de omgeving van het Mgr. Nolensplein behouden hun gemengde karakter met onder meer detailhandel, maar vooral ook
culturele en creatieve voorzieningen.
Horeca mengt zich tussen de detailhandel, maar er zijn specifieke
plekken die bij uitstek geschikt zijn voor horeca, bijvoorbeeld aan
het Mgr. Nolensplein, aan de Maaskade en aan het stadsstrand.
Bepaalde plekken binnen Q4 hebben een groter bereik dan de wijk
alleen en zijn geschikt voor het vestigen van stedelijke voorzieningen. Dit zijn bijvoorbeeld het Mgr. Nolensplein, de kop van de
Bolwaterstraat en de Peperstraat.
Stadsmuur

Stedelijke functies

Studie Maaskade

Vogelvlucht Maaskade

Levendigheid in de wijk

Middenblokken
De blokken centraal in de wijk, de zogenaamde ‘middenblokken’, worden meer perceelsgewijs
bezien. Hier willen we vooral extra woonkwaliteit toevoegen. Bijvoorbeeld door de binnenterreinen een betere inrichting te geven met groen ingerichte openbare ruimte of tuinen voor de
aangrenzende woningen.
Het parkeren krijgt een minder nadrukkelijke plek. Bij de woningen
wordt pand voor pand bekeken wat de beste optie is: behoud, verbetering of vervangen door nieuwbouw.
Bij het blok ‘Bergstraat’ is behoud en herstel van het karakter van
de straten binnen en om dit bouwblok het uitgangspunt. Individuele
panden kunnen vervangen worden door nieuwbouw, afhankelijk
van de kwaliteit, cultuurhistorische waarde en uitstraling van de
panden. Aan de randen van het bouwblok zal op een aantal plekken
grootschaliger ingegrepen worden om beter aan te sluiten op de
typerende schaal en maat van deze plek. Hiermee kunnen de binnengebieden worden herverdeeld en tuinen worden toegekend aan
de woningen.
Deze strategie van behoud en verbetering is ook van toepassing op
de twee bouwblokken ten noorden van de Bergstraat. Voor deze locaties wordt gedacht aan namen van vroeger vestingbouwkundigen:
‘Blok Pasqualini’ en ‘Blok Marlet’.
Ook voor het blok waarin het complex de Sliënenberg zich bevindt
wordt gedacht aan een dergelijke naam: ‘Blok Keldermans’. Deze
plek is geen actief onderdeel van het Wijkontwikkelingsplan.

Plattegrond Blok Bergstraat

Wijkontwikkelingsplan
in vogelvlucht
is een uitgave van de Gemeente Venlo.
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Een bouwblok in Lier

Plattegrond middenblokken

