Gemeente Venlo

Plan B Helschriksel Q4 Venlo
2018 (Default Raster)

Locatie
De Helschriksel-locatie betreft een onderdeel van een historisch bouwblok
‘het Schriksel’ (Lomstraat-Helschriksel-Maasschriksel-Peperstraat), gelegen
in de binnenstadswijk Q4. De afmetingen van het braakliggende perceel aan
de locatie Helschriksel-Kwietheuvel zijn ca 36 meter (gemeten over de perceelsgrens aan het Helschriksel) x 24 meter (diepte).
Bebouwingsstructuur
De huidige stedenbouwkundige structuur in Q4 is op te delen in drie zones:
- de middeleeuwse zone binnen de voormalige vestingmuren;
- de uitbreidingszone van 1876 van de stad Venlo (stadsplan 1872);
- de overgangszone tussen de bovengenoemde gebieden.
Door de grootschalige ingrepen in het bouwbestand zijn de historische zones
niet goed meer van elkaar te onderscheiden.
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Cultuurhistorie
Cultuurhistorie is een belangrijk uitgangspunt bij de herontwikkeling van Q4.
Het Helpoortkwartier had tot circa 1951 nog grotendeels een middeleeuws
karakter. Het gebied was beperkt aangetast door het oorlogsgeweld, maar
leed voornamelijk aan verkrotting. Vanaf de jaren ’50 van de twintigste eeuw
werd de bebouwing van de Steenstraat, de Peperstraat en het Maas- en
Helschriksel vrijwel volledig gesaneerd. Dit proces werd voltooid rond 1970,
toen het laatste grote middeleeuwse pand aan het Helschriksel, huisnummer
20-22, werd gesloopt.
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De bebouwingsstructuur binnen Q4 is te karakteriseren door de typische
blokkenstructuur. De bebouwing is divers qua schaal en karakteristiek. Sommige blokken hebben het van oorsprong kleinschalige karakter behouden.
Bij andere blokken is dit karakter geheel verdwenen en overheerst het grootschalige karakter. In enkele delen is de historische stedelijke bebouwing nog
herkenbaar of door transformatie versterkt. De belangrijkste kenmerken van
dit soort bebouwing zijn de diepe percelen en de individualiteit en kleinschaligheid van de bebouwing.
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Luchtfoto uit 2018 waarin het plangebied is gemarkeerd
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Open terreinen die ontstonden zijn lange tijd gebruikt als parkeerterrein.
De locatie sluit aan op een beeldbepalend pand aan het Helschriksel.
Deze status is opgenomen in de Beeldatlas Q4, door Van Meijel adviseurs.

Historische geografie
Het Helschriksel is gelegen op één van de hoogste delen van het middeleeuwse stadsgebied. Het plangebied ligt op de noordelijke flank van deze
natuurlijke hoogte. Van zuidwest (hoek Maasschriksel-Helschriksel) naar
noordoost (hoek Lomstraat-Geldersepoort) is het huidige hoogteverschil circa
2,5 meter. Oorspronkelijk (vóór circa 1200) zal dit nog groter zijn geweest.

Stadskaart Middeleeuwse periode
Historisch beeld - schade oorlog

Het rond 1970 gesloopte middeleeuwse (dubbel)huis Helschriksel 20-22.
Blik op de achterzijde van het pand vanuit het noordwesten
(hoek Mgr. Nolensplein/Bolwaterstraat-Kwietheuvel).
Duidelijk herkenbaar is het hoogteverschil tussen het maaiveld op de voorgrond en percelen aan het Helschriksel in het midden van de foto.

Luchtopname van de huidige situatie; op de afbeelding is het
oplopende reliëf vanaf de Geldersepoort (rechts midden) richting
Helschriksel-Kwietheuvel (links) herkenbaar.

Reconstructie van de bebouwing binnen en rond het
plangebied voor de sloop van de vestingswerken in de
tweede helft van de 19de eeuw. Centraal in de afbeelding is het grote middeleeuwse dubbelhuis zichtbaar

Ambitie
Door sloop in het is een groot deel van een binnenstedelijk bouwblok vrij
gekomen dat gedeeltelijk is ingevuld met nieuwbouw. Met de nieuwbouw,
een complex met winkels en appartementen, gelegen op de hoek van de
Monseigneur Nolensplein, is een grotere schaal geïntroduceerd dan de
oorspronkelijke fijnmazige schaal. Aan de Lomstraat en Helschriksel staan
nog historische pandjes waarop het plangebied aansluit. Het herstellen van
de bouwblok-contour betekent het aanhelen van de rooilijn. Daarnaast is de
‘korrelmaat’ van belang: het realiseren van grondgebonden stadswoningen
welke conform zijn aan de maat-verhoudingen van het historisch stedelijk
weefsel. Ambitie voor de locatie is het toevoegen van aantrekkelijke woningen
die zich voegen in het stedelijke weefsel en de kwaliteiten van de historische
binnenstad versterken. De woningen zijn in massa en verhoudingen conform
oorspronkelijke klassieke grondgebonden stadswoningen, maar zijn eigentijds
in architectuur.

Het plangebied (roze omcirkeld) op de hoogtelijnenkaart
van de middeleeuwse binnenstad

Beeldbepalende pand (rechts-midden) aan het Helschriksel

Huidige situatie locatie Helschriksel

Programma

bebouwing

luwe zijde met tuinen

Doelgroep
De doelgroep betreft (jonge) gezinnen en kleine huishoudens (één- en tweepersoons huishoudens: starters, emptynesters etc) in de middeldure koopsector.
Woonprogramma
·
4 grondgebonden stadswoningen
·
2 benedenwoningen
·
2 grondontsloten bovenwoningen / appartementen
Plan B past binnen het kader en is uitgegaan van drie bouwlagen met kap en
een stedelijker blok van vier bouwlagen op de hoek Helschriksel- Kwietheuvel. Er is een luwe zijde gecreëerd door een binnenhof / binnentuin te realiseren. Dit kan een gemeenschappelijke binnentuin zijn (mede afhankelijk van
de doelgroep) of verschillende privé-tuinen. Aan de zijde van Kwietheuvel zijn
twee parkeerplaatsen gepland voor gemeenschappelijke electrische deelauto’s.
stadsblok met 4 grond-ontsloten woningen
in 3 tot 4 lagen

Woningtypologie
Grondgebonden stadswoningen			
Aantal: 4
Kenmerken: 		
3 lagen met kap
			
Bruto Vloer Oppervlak ca 180 - 220 m2
			
Tuin mogelijk ca 75 m2
Benedenwoningen
Aantal: 2		
Kenmerken:		
			
			

1 tot 2 lagen
Bruto Vloer Oppervlak ca 120 - 160 m2
Kleine tuin of balkon mogelijk

Bovenwoningen		
Aantal 2		
Kenmerken:		
2 lagen
			
Bruto Vloer Oppervlak ca 120- 160 m2
			Balkon of loggia

massastudie Plan B

4 individuele stadswoningen
in 3 lagen

Referentiebeelden

Beurdestraat, ‘s-Hertogenbosch

Voorbeeld hoekblok die overhoeks is georiënteerd;

Zeven Gevels Woerden

Aantrekkelijke (hoge) ‘plinten’ met entrees aan de straat

Nieuw Kralingen, Rotterdam
Voorbeeld verfijnde detaillering: verzonken hemelwater
afvoer

Leeuwenveld in centrum Weesp
architectenbureau LEVS

Huidekoperstraat Amsterdam
architect Studio Hartzema

Koningsvogel Soest

Gevelmaterialen die duurzaam verouderen

Daktuinen (binnenstad Eindhoven)

Verrijking beeld door variatie in
metselverbanden

Voorbeeld van een groene gevel in historische
context

Geveltuintjes (binnenstad Haarlem)
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Datum en plaats
28 november 2018, Venlo
Disclaimer
Dit document is ter informatie en inspiratie voor de ontwikkeling van het
perceel aan de locatie Helschriksel-Kwietheuvel. Aan dit document kunnen
geen rechten ontleend worden.

