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Het project de Poorten van de Stad heeft als doel de stad stevig op de kaart te
zetten en Venlo een nieuw gezicht te verschaffen. Venlo wil zich presenteren als
een welkome stad, een groene stad en de poort van Nederland.
Een belangrijke stimulans voor een snelle realisering van de poorten van Venlo is
de Floriade manifestatie die in 2012 zal plaatsvinden.
De
Op
Op
Op
Op

bezoeker, passant en vakantieganger ontmoet Venlo op verschillende nivo’s;
nationaal nivo, gezien vanaf de snelweg zijn er drie Landspoorten.
regionaal nivo bij de afslagen van de snelweg zijn er tien Stadspoorten.
het nivo van Venlo zijn er acht Stadsallees.
het nivo van de binnenstad zijn er vijf Centrumpoorten

Voor elk nivo zijn deze poorten vormgegeven met objecten of groene
bouwstenen die aansluiten bij het karakter van de plek:
De Poorten van NL worden zichtbaar gemaakt met opvallende gebouwen of
objecten die van grote afstand zichtbaar zijn; de Landmarks
De afslagen van de snelweg vormen de toegangen tot de stad en worden
gemarkeerd door agro-industriele objecten; de Iconen
De radialen vormen de groene structuur van de stad en worden gebouwd met
Lanen en Rotondes
De hoekpunten van de binnenstad wordt benadrukt door met zorg ingerichte
plekken: de Sieraden
Van het totaalpakket aan poorten is een selectie gemaakt die realiseerbaar is in
de periode tot 2012.
Deze rapportage toont bij elke poort een gewenst beeld, de maatregelen en de
kosten. Daarnaast worden alternatieve opties in beeld gebracht.

Inleiding

Venlo werkt aan het imago van de stad.
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Poorten
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Thema’s

Als leidend thema voor de aankleding van de poorten van de stad is er
nauwkeurig gekeken naar de identiteit van de stad en het imago.
De voorstellen moeten passen als een maatpak. Venlo is een bedrijvige stad
waar logistiek, duurzaamheid en innovatie hoog in het vaandel staan. Venlo
heeft de ‘cradle to cradle’ (CO2 neutraal en hergebruik) filosofie omarmd en is
ook een creatieve stad met een groot potentieel.
Het groene imago van de stad wordt in sterke mate bepaald door de
landschappelijke ligging maar ook door de aanwezigheid van sterke bedrijven in
de groene sector, glas tuinbouw en ‘Fresh valley’.
De thema’s voor de stadspoorten komen dan ook rechtstreeks voort uit deze
aanwezige sterke actoren;
containers uit de logistiek en vanuit hergebruik,
gecultiveerd groen uit de groen sector,
kassen uit de tuinbouw,
kunst vanuit innovatie en vanuit de behoefte je te onderscheiden en te
identificeren.
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GREENPORT

SJIEK

kassen kontainers kulturen

royale lanen & continuiteit

GECULTIVEERD GROEN

KUNST

velden ritme herhaling

iconen & accenten

Prioriteiten
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Icoon

Rotonde

Laan

Sieraad

Prioriteiten 2012

Landmark
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Landmark
Zaarderheiken
Poort van Nederland
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•

•

•

Voor het project ‘De poort van Nederland’ wordt langs de A67 de
parkeerplaats nieuw ingericht. Op termijn zal er ook een Ecoduct gerealiseerd
worden. Voorgesteld wordt om hierbij containers als grote plantenbakken
neer te zetten en tevens een uitkijktoren te plaatsen die zorg dragen voor
een groen imago en landmark van Venlo.
Voor Zaarderheiken, (1e knooppunt van NL) stellen we voor een sterk icoon
te realiseren dat innovatie, duurzaamheid en energie uitstraalt van de regio.
Hergebruik van hoogwerkers, containers en kassen kan in samenhang
met nieuwe technologieën verworden tot een landmark die je gezien moet
hebben.
Een alternatief kan ook gezocht worden in het realiseren van windturbines
in het ‘klaverblad’ van Zaarderheiken. Bij het realiseren van 1 MW turbine
met een hoogte van ca 53 m is echter een forse investering nodig. Bij een
dergelijke gewenste toepassing zal contact moeten worden gelegd met vele
partijen.

Landmark

Lands nivo
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Parkeerplaats A67, bij grens

Ecoduct over A67, bij grens

Zaarderheiken

Zaarderheiken

Icoon

Entree Floriade
Floriade-icoon

Floriade-icoon

Grens Weselseweg

Weselseweg

Floriade-icoon
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Keulsebarriere
Tegelseweg
Grens Bevrijdingsweg

•

•

•

Icoon

Regionaal nivo

De afslagen vanaf de A67 en de A73 krijgen ieder een eigen icoon. Elk icoon is
samengesteld uit materialen uit de technologie en de Venlose Thema’s. Deze
iconen zullen een sterk ‘sjiek-groen’ gerelateerd beeld uitstralen en het eerste
welkom zijn van Venlo.
Extra aandacht gaat ook naar de afslag A73 richting Floriade. Deze afslag zal deels
in het thema ‘Living Nature’ komen te staan. Juist op deze locatie kan hier een
sterk Venloos icoon komen te staan die de opmaat is voor meerdere iconen langs
de Venrayseweg richting het centrum.
Bij het betreden van de gemeente vanuit Duitsland wordt de gemeentegrens
gemarkeerd door een 2tal XXL potten beplant met een sierboom.
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Viaduct A67,Weselsweg

Viaduct A67,Weselsweg

Viaduct A73, over Tegelsweg

Oksel afrit A73, bij Tegelsweg

Landmark en Icoon
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NL-Zaarderheiken A67/A73

per MW €1,2 milj,-

minimaal 4 opstellingen €200.000,-

NL-Poort van Nederland A67
6 container-opstellingen €100.000,-

toren-constructie €100.000,•

Weselseweg
plantage en veld €150.000,-

kassen-constructie €250.000,•

Tegelseweg
plantage en veld €150.000,-

containers en treillage €150.000,-

Floriade entree
plantage en veld €150.000,FAT-EX

OAD--lbs 10.457

Icoon

•

opslag en vervoer

VENLO

Living Nature

19,886 --4546

landlab

•

NL-3100 503 65rte

OSLO

constructie €150.000,-

Floriade (tijdelijke) iconen Venrayseweg
kas bij viaduct €50.000,kassen en treillage €100.000,-

containeropstelling in veld €50.000,15

•

Keulse Barriere
6 container-opstellingen €100.000,-

actualiseren bestaand kunstwerk
•

Grens Bevrijdingsweg/Weselseweg

2x2 potten €50.000,-

veld €50.000,-

Rotonde

V3
V2
W1

V1
16

T1

K1
K2

Verschillende rotondes op de route naar de stad moeten meer eenheid uitstralen
waarbij de groenbeleving als een belangrijk uitgangspunt geldt. Dit betekent
dat er veel verkeerskundige ge- en verbodsborden maar ook andere borden en
reclame in aantal moeten worden teruggebracht. In sommige gevallen kunnen
borden (peilen enzovoorts) buiten de rotonde worden geplaatst waardoor groen
een expressievere rol kan spelen.
De omvang van de rotondes is sterk wisselend, zo zijn er kleine (S) gewone (M)
en grote (L) rotondes. Elke rotonde vraagt een specifieke aanpak.Er zijn diverse
opties van frivool en sjiek tot strak en zakelijk.
In de raming zijn verschillende opties opgenomen.

Rotonde

Stads nivo
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Europaplein

Opschonen en beplanten

Eindhovenseweg

Rotonde

Eindhovenseweg

•

Alertbeenweg

Spoorbrug
Kazernestraat

V1

Alertbeenweg

Kazernestraat

V1

Maat: M
Acties:
		
		

Aanvullen laanbomen
Aanplanten bloembollen
Zaaien gras
€25.000,-

V2

Venrayseweg-De Sondert/De Gruisdonk
Burg. v. Rijnsingel

•

V1

Venrayseweg-Kazernestraat 				

De Celsiusweg
Sondert/
De Gruisdonk
De Sondert/
De Gruisdonk

V2
V2

Maat: S
Acties:
		

Aanplanten blokhagen

€25.000,Snelweg A67
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•

Groot Bollerweg

Groot Bollerweg

Groot Bollerweg

Groot Bollerweg

Laaghuissingel Raaieind

Klagenfurtlaan

V3

Venrayseweg-Floralaan/Raaieind

V3

Maat: S
Acties:

Opschonen en opnieuw beplanten

Floralaan
Molenstraat

€25.000,•

Spoorbrug

W1

Weselseweg-Europaplein
Spoorbrug

W1

Einde
Floralaan
Nijmeegseweg

Celsiusweg
Celsiusweg
Op-/ af rit A73

Maat: L
Acties:
		
		
		

Kappen bomen
Aanplanten hagen rondom
Aanplanten hagen en Rhododendron
Planten bloembollen		
€50.000,-

Prinsenstraat

•

Kaldenkerkerweg-Groenveldsingel

Groenveldsingel

K1

Maat: S
Acties:
		

K1

Aanplanten bomen
Aanplanten blokhaag

evrijdingsweg

€25.000,•

Kaldenkerkerweg-Keulsebarriere

Maat: L
Acties:
Klagenfurtlaan		
K2
dhovenseweg
Koninginnesingel
		
Roermondsepoort
		

ilips II-laan

Molensingel

Keulsebarriere

•

€50.000,Casinoweg

Zuidsingel
Merelweg

Oude Tegelseweg

K2

Kappen bomen
Aanplanten Rhododendron
Aanplanten bollen
Plaatsen icoon

T1

Tegelseweg-Zuidsingel

T1

Rotonde

Beckersweg

Zuidsingel
Postweg

Maat: S
Acties:
		

Aanplanten blokhagen

€25.000,-
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Laan

Venrayseweg

Weselseweg
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Kaldenkerkerweg

Tegelseweg

•
•
-

De verschillende lanen die leiden tot het centrum vragen ieder een
specifieke aanpak waarbij het uitgangspunt is: de laan te herstellen,
royaliteit en een verzorgd uiterlijk te geven.
De strategie voor de lanen kenmerkt zich door;
overtollige bebording op te ruimen
plaats te maken voor het herstel van de lanen door bomen te planten
hagen te planten langs de perceelsgrenzen of deze ‘aan te kleden’ met
groene parkachtige beplantingen
bollen te planten
speciale aandacht te geven aan verlichting

Laan

Stads niveau
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Laan

+ bomen

+ hagen

+ bloembollen

Nieuw Goltenweg

Schoolweg

Nijmeegseweg

Klagenfurtlaan
W1

Molenstraat

Burg. v. Rijnsingel

Laaghuissingel

Groot Bollerweg

Alertbeenweg

Floriade knoop

V2

V1

Spoorbrug

Groot Bollerweg

De Sondert/
De Gruisdonk

Kazernestraat

Eindhovenseweg

Laan
Venrayseweg			
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Weselseweg		

Entree Floriade

Snelweg A73

Op-/ af rit A73

Einde
Floralaan

Op-/ af rit A73

Raaieind

V3

Floralaan

Snelweg A67

Celsiusweg

€ 925.000,-

A67 Eindhoven-Venlo
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LEGENDA
Straat
Fietspad
Nieuwe bomen
Te kappen bomen
Hagen
Gras

A67 Eindhoven-Venlo

Beplanten van plantage/veld
Vakbeplanting
Icoon

€ 800.000,-

Opschonen begroeiing
Rhododendrons

Van Nijvenheimstraat

Druckerstraat

in
ng

K

Philips II-laan

i
on

Prof. Gelissensingel

Zuidsingel

K1

Casinoweg

Groenveldsingel

Prinsenstraat

Burg. Rijnsingel
Koninginnenplein

l

Oude Tegelseweg

ge

Zuidsingel

in

T1

Koninginnesingel
Roermondsepoort

s
ne

Molensingel

Eindhovenseweg

Laan
Kaldenkerkerweg		

Tegelseweg		
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Klagenfurtlaan

Beckersweg

Postweg

K2
Bevrijdingsweg

€ 550.000,-

Hoogstraat

Boskampstraat

Muntstraat

Broeklaan

Bosserhofweg
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Verbindingsweg Noord

Merelweg

Hulsterweg

Keulsebarriere

LEGENDA
Straat
Fietspad
Nieuwe bomen
Te kappen bomen
Hagen
Gras
Beplanten van plantage/veld
Vakbeplanting
Icoon

€ 650.000,-

Opschonen begroeiing
Rhododendrons

Sieraad
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Het welkom in Venlo moet ook in het centrum ervaren worden op een aantal
strategische punten, deze richten we als ‘sieraad’ in. ‘Sieraad’ als een metafoor
voor een plek van zorg, schoonheid en voorspoed. Rond de binnenstad liggen een
aantal prachtige mogelijkheden. Tezamen met andere stadsprojecten ligt er de
uitgelezen kans dit voortvarend aan te pakken. Voorgesteld wordt om;
• Een maasbalkon te realiseren op de kop van de Goltziusstraat
• De Goltziusstraat meer allure te geven met een profiel waar bomen goed
kunnen gedijen
• De kop van het Julianapark te voorzien van een markante ‘kop’
• Een laan met laanbomen te realiseren op de Burgemeester van Rijnsingel
• Het Koninginneplein en het Stationsplein royaliteit geven met groen. Hierbij
kan ook gedacht worden aan grote plantenpotten of een stadsfontein.
• De Roermondsepoort herinrichten met meer kleur.
• Het groen in de oksel van de Eindhovenseweg en de Venrayseweg te
reconstrueren tot een Floriade sieraad waarbij in een optimaal model
zou kunnen worden gedacht aan een totale reconstructie van de
verkeersafwikkeling (dit ook met het oog op de herontwikkeling van het oude
kazerneterrein)

Maaskade

Goltziusstraat

Floriadeknoop
Hoek Julianapark

Roermondsepoort

Burg. Rijnsingel

Koninginneplein
Stationsplein

Sieraad

Centrum niveau
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Sieraad

•

Floriade-knoop
Parkachtig beplanten in thema van Floriade ´Living Na-

€150.000,28

•

Roermondsepoort
Verhoogde rand maken met tekst
Bomen verplaatsen
Beplanting aanpakken

€300.000,-

Koninginneplein en Stationsplein

Sieraad

•

Koninginneplein:
Plaatsen waterpartij met fontein
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Stationsplein:
Plaatsen van veel grote plantenpotten met plantgoed

€300.000,-

Sieraad

•

Burg. van Rijnsingel
Platanen planten als laanboom

€150.000,30
•

Kop Julianapark
Plaatsen groene kop

€200.000,-

Goltziusstraat

Sieraad

•

Aanvullen laanbeplanting
Aanplanten blokhagen

€150.000,31
•

Het Balkon (Maaskade)

Realiseren maasbalkon

€300.000,-
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33

BUDGETOVERZICHT
raming trajecten raming iconen

totaal

LANDMARK
Zaarderheiken

200.000,00

Poort van Nederland

200.000,00
€

400.000,00

ICOON
Venrayseweg A 73

X

Weselseweg A 67

X

300.000,00
400.000,00

Tegelseweg A 73

300.000,00

Keulsebarriere

100.000,00

Floriade icoon op traject

200.000,00

Grenzen icoon

50.000,00
€ 1.350.000,00

LANEN
Venrayseweg
V1

€ 850.000,00
Kazernestraat

25.000,00

V2

De Gruisdonk

25.000,00

V3

Floralaan

25.000,00

Weselseweg
W1

€ 750.000,00
Europaplein

Kaldenkerkerweg

50.000,00
€ 475.000,00

K1

Groenveldsingel

25.000,00

K2

Keulsebarriere

50.000,00

Tegelseweg

€ 650.000,00

T1

Zuidsingel

x

ROTONDES

extra kl ingrepen

100.000,00
€ 3.025.000,00

SIERAAD

Floriade-knoop

150.000,00

Balkon maas

300.000,00

Goltziusstraat

150.000,00

Groenbastion

200.000,00

Burg. Van Rijnsingel

150.000,00

Koninginneplein/Stationsplein

300.000,00

Roermondsepoort

300.000,00
€ 1.550.000,00

TOTAAL

€ 2.725.000,00

€ 3.600.000,00

€ 6.325.000,00
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