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4  |  INLEIDING

Luchtfoto van de Venlose binnenstad met de begrenzing 
van het onderzoeksgebied (bron: gemeente Venlo).

Periodiseringskaart op basis van een datering van de voorgevels. 

geel: < 1850
rood: 1850-1940
blauw: 1940-1965
roze: 1965 >  
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i n l e i d i n g

a a n l e i d i n g e n o p g ave

Het beeld van de Venlose binnenstad bestaat 
uit een bonte verzameling gebouwen van wis-
selende ouderdom. Oude en nieuwe, alledaagse 
en monumentale gebouwen staan gebroeder-
lijk naast elkaar. Samen vormen ze belangrijke 
dragers van de locale identiteit. Het zijn de her-
kennings- en herinneringsplekken waarin we 
houvast vinden. In dit historisch gelaagde stads-
beeld is de eeuwenlange geschiedenis van Venlo 
duidelijk afleesbaar. Een belangrijk hoofdstuk 
hierin is de wederopbouw. De verwoeste bin-
nenstad onderging bij de herbouw in de jaren 
vijftig en zestig een grondige metamorfose. Een 
gedaanteverandering die nog steeds getuigt 
van de toenmalige daadkracht en het optimisme 
over de toekomst. 
Nu, een halve eeuw later, staat de wederop-
bouwarchitectuur onder toenemende druk van 
stedelijke vernieuwingsopgaven. Niet verwon-
derlijk, want het gebruik van de stad is in de 
afgelopen decennia drastisch gewijzigd. De ste-
delijke dynamiek en het continu veranderende 
gebruik van de stad leveren in Venlo een interes-
sant en levendig stadsbeeld op, maar maken 
tegelijkertijd het cultureel erfgoed kwetsbaar. 
‘Bezint eer ge begint’ is daarom het adagium van 
de gemeente bij ingrepen in de binnenstad. Dat 
wil zeggen, een bezinning vanuit cultuurhisto-
risch perspectief die recht doet aan de kwalitei-
ten van de historisch gelaagde stad. Alleen zo 
kan het waardevolle behouden blijven en zal de 
gewenste vernieuwing een duurzame toekomst 
krijgen. Inzicht in de betekenis en waarde van 

de gebouwde erfenis is daarbij een voorwaarde. 
In 2010 wordt het bestemmingsplan van de bin-
nenstad geactualiseerd. Deze actualisatie wordt 
aangegrepen om de cultuurhistorie in dit docu-
ment nadrukkelijk te verankeren. Dat geldt dus 
ook voor het betrekkelijk jonge erfgoed uit de 
wederopbouwperiode (1940-1965). 

we r k w i j ze

Dit rapport betreft een waardestellende uit-
werking van het hoofdstuk ‘Centrum’ uit het 
inventarisatierapport Gemeente Venlo: architec-
tuur en stedenbouw 1940-1970 (augustus 2005). 
Het onderzoek is opgedragen aan Van Meijel 
– adviseurs in cultuurhistorie te Nijmegen. Als tus-
senstap is in 2009 in nauwe samenwerking met 
Roy Denessen, beleidsmedewerker monumen-
tenzorg van de gemeente Venlo, een verkenning 
op hoofdlijnen uitgevoerd. Deze verkenning 
resulteerde enerzijds in een lijst met de meest 
waardevolle panden en anderzijds in een peri-
odiseringskaart waarop – voor wat betreft de 
wederopbouwperiode – drie cultuurhistorisch 
waardevolle deelgebieden zijn onderscheiden. 
Deze kaarten zijn hier afgebeeld. Voor waarde-
volle panden beschikt de gemeente Venlo over 
het instrument van objectbescherming door 
middel van aanwijzing tot gemeentelijk monu-
ment. Omdat de gemeente Venlo niet beschikt 
over de mogelijkheid om een cultuurhistorisch 
waardevol gebied aan te wijzen als beschermd 
stadsgezicht, wordt getracht de specifieke waar-
den van deze waardevolle deelgebieden zoveel 
mogelijk te borgen in het bestemmingsplan. 
Daartoe worden in dit rapport alle ruimtelijke 
relevante zaken van de drie deelgebieden gety-

peerd en in beeld gebracht. Het specialistische 
fotowerk in de deelgebieden is verzorgd door 
Thea van den Heuvel - Fotografie te Nijmegen, 
omdat dit bureau beschikt over de professionele 
apparatuur en software om frontale foto’s te 
maken van de langgerekte gevelwanden in de 
smalle straten. Het onderzoek is uitgevoerd in de 
periode november 2009 tot juni 2010. 

l e e s w i j ze r

Dit rapport heeft een getrapte, drieledige 
opbouw van groot naar klein: van de binnenstad 
als geheel, via de gevelbeelden van de gewaar-
deerde deelgebieden naar de waardevolle 
objecten. 
In het eerste deel ‘stadsbeeld’ is de cultuur-
historische context van de wederopbouw en 
de daaraan ten grondslag liggende plannen 
beschreven en geïllustreerd. Dit deel van het rap-
port is samengesteld op basis van beschikbaar 
onderzoeksmateriaal (zie de bijlage bronnen). 
Daarnaast wordt de omvang en aard van het 
wederopbouwerfgoed voor het huidige binnen-
stad geanalyseerd. 
In het tweede deel ‘gevelbeeld’ wordt met foto’s 
en analysetekeningen in beeld gebracht welke 
ruimtelijk relevante zaken karakteristiek zijn voor 
de drie onderscheiden waardevolle deelgebie-
den. De gefotografeerde straatwanden zijn op 
de kaart hiernaast aangegeven. Dit deel van het 
rapport is vooral tot stand gekomen op basis van 
veldwerk en analyse. 
In het derde deel ‘objecten’ is de lijst van evi-
dente toppers cq. potentiële monumenten in de 
binnenstad opgenomen, alsmede foto’s en korte 
typeringen van de betreffende panden.
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De binnenstad van Venlo op de topografische kaart van 
1934-1936 (copyright 2010, Dienst voor het Kadaster en 
Openbare Registers, Apeldoorn).

Luchtfoto uit 1951 van de Venlose binnenstad. De oorlogs-
wonden zijn als kale plekken duidelijk herkenbaar.  
Op enkele locaties is al met de wederopbouw begonnen, 
zoals aan de Nassaustraat met de Raad van Arbeid  
(bron: GAV, fotocollectie).
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Het zuidwestelijke deel van de binnenstad lag grotendeels in puin (GAV).

c u l t u u r h i s t o r i s c h e  a c h t e r g r o n d e n

k n e l l e n d e o m h e l z i n g

De binnenstad van Venlo had tot aan de Tweede Wereldoor-
log een historisch gegroeide, in hoofdzaak middeleeuwse 
structuur met smalle en gebogen straten. De hoofdstructuur 
bestond uit een evenwijdig aan de Maas lopende noord-
zuidroute en een haaks daarop staande route richting de 
Maas. Op de kruising van dit assenkruis lag (en ligt) het 
belangrijkste plein met het stadhuis. De substructuur werd 
gekenmerkt door een onregelmatig patroon van (dwars)
verbindingen en stegen. De onregelmatig gevormde bouw-
blokken hadden wisselende groottes en bestonden uit een 
aaneenschakeling van kleinschalige individuele panden en 
dichtbebouwde binnenterreinen. Samen met de besloten 
pleinen en het markante silhouet van torens zorgde dat 
voor een schilderachtig stadsbeeld. De binnenstad kende 
een bonte mengeling van activiteiten als wonen, handel, 
ambacht, vervoer en vertier. Sinds de slechting van de ves-
tingwerken was de binnenstad op onderdelen niet meer 
berekend op de gevolgen van de groei van de stad. Zo liep 
het verkeer vast bij de smalle Roermondsepoort en waren de 
woonomstandigheden in de steegjes van het ‘Hetje’ bij de 
haven bedroevend. Het emplacement van de Köln-Minde-
ner Bahn, de spoordijk en de Maas hielden de binnenstad 

aan drie zijden in een knellende omhelzing. Er moest iets 
gebeuren.

b o m b a rd e m e nt

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de bruggen over de 
Maas van groot strategisch belang. Deze werden daarom 
in mei 1940 door het Nederlandse leger opgeblazen. Dit 
kon niet verhinderen dat het Duitse leger ons land bezette. 
Tot het najaar van 1944 had Venlo geen noemenswaardige 
fysieke schade ondervonden van de oorlog. De strategische 
ligging aan de Maas werd Venlo in de winter van 1944-1945 
echter alsnog noodlottig. De geallieerden bombardeerden 
de herstelde Maasbruggen dertien keer. Daarbij ging ook 
een groot deel van de historische binnenstad verloren. De 
frontliniegevechten rond de stad duurden tot maart 1945. 
Duizenden woningen en een groot aantal scholen, kerken en 
winkels werden onherstelbaar verwoest, waaronder de Sint 
Martinuskerk, de Kruisherenkerk, het arsenaal, de kapellen 
van Maraiweide en Trans-Cedron en de Heilige Geestkapel. 
Het zuidwestelijke deel van de binnenstad in de omgeving 
van de Maasbruggen, Jodenstraat en Oude Markt was tot 
aan de spoordijk grotendeels met de grond gelijk gemaakt. 
Daarmee was het commerciële hart uit de stad gerukt.
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Gemeente Venlo: bebouwingsplan van de binnenstad door J. Kayser uit 1945 (GAV, collectie kaarten en prenten).



• Het slopen van de Kruisherenkerk in de Klaasstraat.
• De introductie van het Arsenaalplein.
• De aanleg van een groene zoom met parken en woning-

bouw rond de binnenstad.
Kayser streefde zoveel mogelijk naar behoud van het histo-
rische stadsbeeld, het markante silhouet met de kerktorens 
en het middeleeuwse stratenpatroon. Het gemotoriseerde 
verkeer dat sterk in omvang was gegroeid, maakte evenwel 
een ruimere structuur noodzakelijk. Daarom rekte Kayser 
enkele straatprofielen en kruisingen op en stelde hij ver-
keersdoorbraken voor. Ook het gebruik van de binnenstad 
veranderde. Veel woningen en de winkels voor de dagelijkse 
boodschappen die voor de oorlog in de binnenstad stonden, 
werden naar de nieuwe uitbreidingswijken verplaatst. Kayser 
reserveerde in het nieuwe centrum meer ruimte voor speci-
aalzaken, horeca, kantoren en handel. De overwegend tradi-
tionele uitstraling van de voorgestelde bebouwing voegde 
zich moeiteloos tussen de gespaarde historische gebouwen 
in de binnenstad.
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n o s t a l gi e 
Enkele dagen na de bevrijding kreeg stedenbouwkundige 
Jules Kayser van de gemeente Venlo de opdracht om een 
wederopbouwplan te ontwerpen. Daarvoor had hij de oor-
logsjaren al benut om sanerings- en restauratieplannen te 
maken voor de binnenstad. In mei 1945 presenteerde hij het 
eerste herbouwplan voor de binnenstad, dat op veel onder-
delen voortborduurde op zijn saneringsplan uit 1942. Opval-
lende elementen uit het herbouwplan waren:
• De verkeersdoorbraak tussen Parade en Peperstraat  

(St. Jorisstraat).
• De vergroting en verbinding van de Markt en de Oude 

Markt.
• Het verdwijnen van de Maastraat. 
• Het nieuwe stratenplan met plein voor de saneringsbuurt 

’t Hetje.
• Het behoud van het smalle spoorviaduct (Roermondse 

Poort) en vervanging van de twee kazernes aldaar door 
nieuwe bouwblokken.

Jorisstraat in de richting van de Peperstraat, J. Kayser 1945 
(GAV, kaarten en prenten).

Het beoogde Arsenaalplein, J. Kayser 1945  
(GAV, kaarten en prenten). 

De Loohofstraat en omgeving, J. Kayser 1945  
(GAV, kaarten en prenten).
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De hoofdwegenstructuur van Venlo voor de oorlog (links)  
en de gewijzigde opzet met twee bruggen en een reeks 
rotondes na de oorlog (rechts).  
Bron: Publieke Werken 20 (1952) 8, p.98.
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v r i j  b a a n vo o r h e t ve r ke e r

Het gemeentebestuur van Venlo was tevreden met het plan 
van Kayser. Rijksadviseur Piet Verhagen oordeelde echter dat 
het ontwerp weliswaar een goed saneringsplan was, maar 
dat het volstrekt niet voldeed aan de eisen van het moderne 
verkeer. De wederopbouw zou in de ogen van Verhagen aan-
gegrepen moeten worden om de dichtgeslibte vooroorlogse 
stad open te breken en beter toegankelijk te maken. Daarbij 
stelde hij een efficiënte afhandeling van het verkeer voorop. 
De capaciteit van de verkeerswegen in Venlo was voor de 
oorlog al ontoereikend. Bovendien waren de gelijkvloerse 
spoorwegovergang bij de Antoniuslaan in Blerick, de tolhef-
fing bij de verkeersbrug en het smalle viaduct in de spoordijk 
te Venlo (met de toepasselijke bijnaam ‘de Ratteval’) beruch-
te knooppunten met veel oponthoud. Door de verwachte 
groei van de bevolking en de industrialisatie in Venlo zou het 
personen- en goederenvervoer met (vracht)auto’s in en rond 
de stad alleen nog maar verder toenemen. De verkeersdruk 
dwong dus tot rigoureus ingrijpen. Allereerst zou het lokale 
bestemmingsverkeer beter toegang moeten krijgen tot de 
stad, dat wil zeggen: rechtstreekse verbindingen tussen de 
binnenstad enerzijds en de stadsdelen Noord, Oost, Zuid en 
Blerick anderzijds. Vervolgens moest het doorgaande ver-
keer vooral snel door de stad naar de uitvalswegen worden 

Verkeersdrukte bij de oude Roermondsepoort in de richting 
van de binnenstad (GAV).

De oude Roermondsepoort aan de zijde van de binnenstad 
(GAV).

Het verruimde viaduct in de richting van Venlo-Zuid (GAV).

geleid. Tot slot moest de barrièrewerking van de spoordijk 
worden opgeheven en de locatie van het treinstation beter 
aansluiten op de binnenstad en de nieuwe hoofdwegen.

k ays e r ve r s u s k l i j n e n: m o e i z a m e s a m e nwe r k i n g

Op verzoek van Verhagen boog Jos Klijnen - stedenbouw-
kundig adviseur van de provincie Limburg – zich over het 
vraagstuk. Het was de bedoeling dat Klijnen en Kayser 
samen een nieuw wederopbouwplan zouden ontwerpen. 
Omdat de karakters en de ontwerpopvattingen van beide 
heren zo verschillend waren, werd echter al snel besloten het 
plangebied te splitsen. Kayser mocht zich ontfermen over de 
wederopbouw van het kerngebied van de binnenstad: een 
pandsgewijze herbouw in traditionele bouwstijl. Zijn her-
ziene plan werd in 1946 door de gemeenteraad en in 1948 
door het Rijk goedgekeurd. Voor het zuidelijke deel van de 
binnenstad en de spoorzone tussen de stations in Blerick en 
Venlo ontwierp Klijnen een ‘verkeersplan’. In tegenstelling tot 
Kayser wijzigde Klijnen de plattegrond en de schaal van de 
oude stad ingrijpend. Hij introduceerde verkeersdoorbraken, 
verkeerspleinen en collectieve flats in moderne bouwstijl. 
Vanwege de prominente betekenis van de Maasovergangen 
in zijn ontwerp gaf Klijnen het de naam Brugplan.
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Wederopbouwplan Venlo Binnenstad. Kaart A: bestemmingenkaart 1955 (GAV). 
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we d e ro p b o u w p l a n b i n n e n s t a d

Het in 1948 vastgestelde wederopbouwplan voor de binnen-
stad is conceptmatig te typeren als een traditionalistische 
stadsreparatie. Dat wil zeggen, het verminkte stadsbeeld 
werd overwegend historiserend hersteld en de stadsplat-
tegrond werd op onderdelen aangepast voor het verkeer. De 
belangrijkste uitgangspunten van het plan en de uitvoering 
waren:
• Het zoveel mogelijk behouden van het gesloten stads-

beeld, de middeleeuwse structuur en het markante sil-
houet met torens.

• Het verbreden van enkele straatprofielen: Minderbroe-
derstraat, Gasthuisstraat, H. Geeststraat en Maas- en 
Havenkade.

• Het verruimen van kruisingen:  Grote / Kleine Kerkstraat en 
Klaasstraat / Nieuwstraat.

• Het creëren van nieuwe doorbraken: tussen Maaskade en 
Helschriksel, tussen Bolwaterstraat en Helschriksel, tus-
sen Grote Kerkstraat en Lohofstraat, tussen Havenkade en 
Jodenstraat en tussen de Parade en de verbrede Peper-
straat (St. Jorisstraat).

Kwartelenmarkt in de richting van de Jodenstraat  
(GAV, collectie PW).

Nieuwstraat in de richting van de Klaasstraat  
(GAV, collectie PW).

Oude markt in de richting van de Markt  
(GAV, collectie PW).

• Het vergroten van de Oude Markt en het introduceren van 
de Kwartelenmarkt (winkels en horeca) en het Arsenaal-
plein (openbare gebouwen).

• Het zoveel mogelijk verplaatsen van grondgebonden 
woningen, buurtwinkels en scholen naar de buitenwijken 
en het versterken van de winkelfunctie in de kern, de han-
delsfunctie langs de Maaskade en de voorzieningenfunctie 
aan het Arsenaalplein (leeszaal, belastingdienst, raad van 
arbeid, arbeidsbureau).

• Het saneren van de verwoeste krottenbuurt ‘t Hetje en 
het omvormen daarvan tot een winkelgebied met horeca-
plein (Kwartelenmarkt) en nieuwe verbindingen naar de 
Vleesstraat en de Maasbrug.

• Het restaureren van enkele belangrijke monumenten zoals 
het Romerhuis, de St. Martinuskerk en de St. Joriskerk, en 
het gedeeltelijk vrijleggen daarvan door het wijzigen van 
rooilijnen, verruimen van kruispunten en toevoegen van 
nieuwe tracés.
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b ove n  Wederopbouwplan Venlo Brugplan: bestemmingsplankaart 1950-1951 (GAV).
o n d e r  Maquette van het Brugplan met in het midden de Roermondsepoort en de kop van de Vleesstraat (GAV, collectie PW).
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b r u gp l a n

Het in 1951 vastgestelde Brugplan was in de eerste plaats 
een efficiënt verkeersplan en omvatte het totale gebied van 
bruggen, opritten, viaducten, verkeerswegen en -pleinen 
tussen de treinstations van Venlo en Blerick.1 Daarmee zou 
Venlo een schakel binnen het Europese wegennet moeten 
worden. Kenmerkend voor het plan zijn het scheiden van de 
verschillende soorten verkeer én de afwisseling van lineaire 
routes (wegen) en ruime knooppunten (verkeerspleinen). 
In de tweede plaats vatte Klijnen het Brugplan nadrukke-
lijk ook op als een stedenbouwkundig en architectonisch 
totaalontwerp waarbij de visuele beleving van de wegge-
bruiker centraal stond.2 Hij gebruikte hiervoor de volgende 
ontwerpthema’s:
• Weids panorama: de twee platte plaatbruggen naast 

elkaar, op gelijke hoogte en zonder opbouw zorgen voor 
vrij zicht op Venlo en Blerick.

1 Het gedeelte ten westen van de rechter Maasoever valt buiten het bestem-
mingsplan- cq. onderhavig onderzoeksgebied.

2 Meer cultuurhistorische informatie over het Brugplangebied in het rapport 
Brugplan Venlo: historisch-ruimtelijke analyse (augustus 2007) en Schakel in 
Europa. De totstandkoming en betekenis van het Brugplan in Venlo (Venlose 
Katernen 12, juni 2008).

• Zichtlijnen en landmarks: door de uitgekiende locatie, de 
uitnodigende vormgeving en het hoogteaccent van de 
toren draagt het station bij aan de oriëntatie, de herken-
baarheid en de identiteit van dit entreegebied. 

• Openheid: een vlakke inrichting van de verkeerspleinen 
zorgt voor open zichtrelaties tussen het station en de bin-
nenstad en tussen de binnenstad en Venlo-Zuid.

• Enscenering: het met gebouwen inspelen op de rijrichting 
van het verkeer, zoals een afgeronde hoek die richting 
geeft aan een afslag, een ‘gekartelde’ flat die meebuigt 
met de rotonde of een hoogteaccent als oriëntatiepunt en 
markering.

• Stadsmuur: de aaneengesloten bebouwing aan de Konin-
ginnesingel en de Prinsessensingel als ware het een flauw 
gebogen ‘stadsmuur’ waarbij de nadruk op horizontale lij-
nen en accenten op de hoeken aansluit op de bewegings-
richting van het verkeer over de singels. 

• Stadspoort: de trechtervormige ruimte met de schuin 
geplaatste bebouwing op de kop van de Vleesstraat vormt 
een geleidelijke overgang en een uitnodigend gebaar in 
de richting van de binnenstad. 

Roermondsepoort richting Sloterbeekstraat (GAV). Roermondsepoort richting Koninginnesingel (GAV). Koninginneplein richting Koninginnesingel (GAV). 
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Periodiseringskaart op basis van een datering van de voorgevels. 

geel: < 1850
rood: 1850-1940
blauw: 1940-1965
roze: 1965 >  
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h u i d i g e  s i t u a t i e
 

h i s to r i s c h g e l a a g d e s t a d

De hier afgebeelde periodiseringskaart van de huidige 
bebouwing in de binnenstad laat een bond palet aan kleu-
ren zien. Het palet maakt de historisch gelaagde opbouw, 
de eeuwenlange historie en de voortdurende dynamiek in 
één oogopslag zichtbaar. De binnenstad van Venlo is een 
gelaagde stad waarin gebouwen van uiteenlopende ouder-
dom door en naast elkaar staan. Elke kleur staat voor een 
bepaald tijdvak. De toekenning van een kleur aan een pand 
is primair opgehangen aan de ouderdom van de voorgevel. 
De gehanteerde tijdvakken corresponderen met de periodes 
waarover de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich in 
haar verleden achtereenvolgens heeft gebogen. Allereerst is 
dat geel voor de bebouwing tot 1850, vervolgens rood voor 
de periode 1850-1940 en tot slot blauw voor het erfgoed uit 
de wederopbouwperiode 1940-1965 dat momenteel in de 
schijnwerpers staat. De roze ingekleurde bebouwing is van 
recenter datum.
In de binnenstad is de stedelijke dynamiek groot. Vanwege 
veranderingen in het gebruik ervan is ook na de weder-
opbouwperiode flink aan de binnenstad gesleuteld. In de 
jaren vijftig kreeg de auto nog alle ruimte. Nu wordt het 
snelverkeer zoveel mogelijk uit de binnenstad geweerd. De 
openbare ruimte is heringericht voor de voetganger. In de 
structuur van de stadsplattegrond zijn in de laatste decennia 
geen ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Wel zijn een 
parkeergarage op het Arsenaalplein en De Maaspoort aan 
de Oude Markt gebouwd. En momenteel wordt gewerkt aan 
een nieuw rivierfront bij de Havenkade en een tunnel onder 
het Koninginneplein. Kortom, een continu proces om de stad 
aan te passen aan nieuwe inzichten en wensen. 

co n ce nt rat i e s e n i n c i d e nte n

Op basis van de periodiseringskaart kunnen op hoofdlijnen 
de volgende conclusies worden getrokken. 
• Ogenschijnlijk is er weinig bebouwing van vóór 1850 in 

de stad bewaard gebleven (geel op de kaart). De verkrot-
ting voor de oorlog, de  verwoestingen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en de latere sloopactiviteiten zijn daar vooral 
debet aan. Dat wat aan historische bebouwing resteert, 
concentreert zich in het hart van de binnenstad. Toch is er 
nog heel veel meer. Niet zichtbaar op deze kaart maar wel 
aanwezig is namelijk een groot aantal panden met een 
voorgevel van na 1850 waarachter een oudere kern , con-
structie en/of kelder schuil gaat. Deze historische relicten 
zijn ingetekend op een afzonderlijke kaart.

• Verder valt op dat het erfgoed uit het tijdvak 1850-1940 
(rood) in zijn onderlinge en stedenbouwkundige samen-
hang nog goeddeels intact is in de negentiende eeuwse 
uitleg ten noorden van de Goltziusstraat, ten zuiden hier-
van in het Rosarium, aan weerszijden van het Julianapark 
en in enkele delen van de winkelstraten. 

• De vroeg-naoorlogse bebouwing (blauw) is geconcen-
treerd in het zuidwestelijke deel van de binnenstad: tussen 
het tracé Peperstraat, St. Jorisstraat, Lohofstraat, Minder-
broedersstraat en Keullerstraat in het noorden, de Deken 
van Oppensingel in het oosten, de spoorzone in het zuiden 
en de Havenkade in het westen. In dit deel van de binnen-
stad vonden tijdens de Tweede Wereldoorlog de grootste 
verwoestingen plaats. Elders in de binnenstad heeft de 
vroeg-naoorlogse bebouwing een incidenteel karakter. 

• Aan de randen van het wederopbouwgebied en ten noor-
den hiervan - vooral in het Q4 gebied - is na 1965 veel 
nieuwbouw gerealiseerd (roze). Dit betrof geen late weder-
opbouw zoals wel eens wordt gedacht, maar sanering van 
verouderde bebouwing. In deze categorie is een schaal-
sprong waarneembaar in de omvang van de projecten. 
Deze fase krijgt momenteel een krachtig vervolg met de 
nieuwbouw aan de Havenkade.
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Venlo anno 1997 (zwarte lijnen) ingetekend op het kadastrale 
minuutplan uit 1842 (grijze bebouwing). Bron: F. Hermans,  
Historische stedenatlas van Nederland: Venlo, Delft 2000, p.85.

De wederopbouw had ingrijpende gevolgen voor het structuur-  
en ruimtebeeld van de binnenstad: wijzigingen in de steden-
bouwkundig structuur (geel) en architectonische contrasten in  
het ruimtebeeld (rode stippellijn).
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ove re e n s te m m i n g e n co nt ra s t

Waar voegde de wederopbouw zich in het bestaande struc-
tuur- en ruimtebeeld, en waar ontstonden breuken en werd 
iets nieuws toegevoegd? Op de afgebeelde montagekaart 
is op een ondergrond uit 1842 de situatie anno 1997 inge-
tekend (zwarte lijnen). Op de kaart daarnaast is op een 
actuele ondergrond gemarkeerd waar in het kader van de 
wederopbouw de grote veranderingen in de structuur zijn 
doorgevoerd (geel) en waar sprake is van contrasten in het 
architectonische ruimtebeeld (rode stippellijnen). 

De meest ingrijpende veranderingen in de vooroorlogse 
stadsplattegrond bevinden zich aan de randen van de 
binnenstad. 
• Aan de noordzijde achtereenvolgens: de verbrede en 

doorgetrokken Peperstraat, de doorbraak van de Sint Joris-
straat, de verbrede Lohofstraat, de vrijgelegde Minder-
broederskerk en het gewijzigde Arsenaalplein. 

• Aan de oostzijde de verlegde Nassaustraat. 
• Aan de zuidzijde het tracé van de singels met de verruimde 

kop van de Vleesstraat.
• Aan de westzijde de verbrede Jodenstraat met op 

de uiteinden een vergrote Oude Markt en de nieuwe 
Kwartelenmarkt.

De contrasten in het architectonische ruimtebeeld hebben 
in hoofdzaak twee oorzaken. Ten eerste hebben de verschil-
lende opvattingen en de gebrekkige samenwerking en 
afstemming tussen Kayser en Klijnen geleid tot een rafelige 
breuk tussen de wederopbouwgebieden van de binnenstad 
en het Brugplan. Die breuk komt in het tracé Romerstraat, 
Grote Beekstraat, Vleesstraat, Kleine Beekstraat, Dominica-
nenstraat en Spoorstraat (rode stippellijn) tot uitdrukking in 
een confrontatie tussen:
• modernistische en traditionalistische architectuur;
• grootschalige en collectieve bebouwing versus kleinscha-

lige en individuele bebouwing;
• voorkanten en achterzijden van bebouwing.
De tweede oorzaak schuilt in het feit dat bepaalde onder-
delen van het wederopbouwplan voor de binnenstad pas 
in de jaren zestig of nog later zijn uitgevoerd; een tijd met 
nieuwe opvattingen waarin geen plaats meer was voor de 
traditionalistische ideeën van Kayser. Dat is vooral te zien in 
de noordwand van de Sint Jorisstraat, bij de bibliotheek in de 
Begijnengang en bij de stadskantoren aan de Kwietheuvel. 

Peperstraat richting St. Jorisstraat. Hoogstraat richting Kwartelenmarkt. Oude Markt richting Markt en Jodenstraat.
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d e e l g e b i e d e n

Een eerste verkenning in 2009 naar de omvang en aard van 
de wederopbouw in de Venlose binnenstad resulteerde in 
een periodiseringskaart waarop drie cultuurhistorisch waar-
devolle deelgebieden zijn onderscheiden: 
1. De Jodenstraat met de Oude Markt en de Kwartelenmarkt 

op de uiteinden.
2. De Klaasstraat met de kruising van de Nieuwstraat en de 

Begijnengang.
3. Het tracé van de Prinsessesingel en de Koninginnesingel 

inclusief de kop van de Vleesstraat.
Deze deelgebieden verschillen weliswaar sterk van elkaar 
qua verschijningsvorm, maar hebben ook iets gemeen. 
Binnen de deelgebieden is namelijk sprake van kwalitatief 
hoogwaardige en goeddeels gave samenhang in het struc-
tuur- en ruimtebeeld. Met andere woorden: het betreft 
bijzondere ensembles die karakteristiek zijn voor de verschil-
lende stijlrichtingen in de wederopbouw. Bovendien zijn 
het beeldbepalende gebieden in de binnenstad. Omdat 
de gemeente Venlo niet beschikt over de mogelijkheid om 
een cultuurhistorisch waardevol gebied aan te wijzen als 
beschermd stadsgezicht, worden de specifieke waarden van 
deze waardevolle deelgebieden zoveel mogelijk geborgd 
in het bestemmingsplan. Daartoe worden alle ruimtelijke 
relevante zaken van de drie deelgebieden in dit hoofdstuk 
beschreven en in beeld gebracht. Deze waardestellende 
informatie kan vervolgens worden opgenomen in het 
bestemmingsplan. 

1. Kwartelenmarkt e.o.

2. Klaasstraat, Nieuwstraat, Begijnengang

3. Koninginnesingel e.o.
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1.  k w a r t e l e n m a r k t  e . o.

De gebouwen in het deelgebied Kwartelenmarkt e.o. vor-
men stilistisch een samenhangende groep. De gehanteerde 
bouwtrant staat bekend als naoorlogs traditionalisme of 
Delftse Schoolarchitectuur. Het algemene principe van de 
gevelwanden is geabstraheerd weergegeven in de tekening. 
Meer specifiek is een aantal karakteristieke details weerge-
geven in de foto’s hiernaast. De gevelwanden worden inte-
graal in beeld gebracht op de volgende pagina’s. De meest 
waardevolle algemene kenmerken van het traditionalistische 
gevelbeeld zijn: 
• De herkenbare typologie van het individuele stadshuis: 

winkel met bovenwoning in een pandsgewijze herhaling.
• De drieledige gevelopbouw: onderaan een plint of winkel-

pui (beton, hout), in het midden één of twee woonverdie-
pingen (metselwerk) en bovenaan een gootlijst op klossen 
(hout) met een afsluitend schuin dak (rode keramische 
pannen).

• Het rustige evenwicht in de gevelcompositie: balans tus-
sen de horizontale lijnen van de vensterreeksen / gootlijs-
ten en de verticale lijnen van de vensterassen.

• De ambachtelijke, overwegend eenvoudige baksteenar-
chitectuur met klok- en lijstgevels en gesloten metselwerk 
waarin ramen en deuren als gaten zijn uitgespaard.

• De houten kozijnen en ramen hebben veelal een traditio-
nele opzet en indeling (draai- en schuiframen met roeden) 
en zijn veelal identiek per bouwlaag en verschillen in 
hoogte tussen de bouwlagen.

• De generfde textuur en de verschillende tinten rood/bruin 
metselwerk, de wisselende metselverbanden en het plat-
volle voegwerk zorgen voor een levendig en ambachtelijk 
gevelbeeld.

• Vrijwel elke gevel heeft bescheiden accenten of ingetogen 
versieringen die zich onopvallend in het gevelbeeld voe-
gen, zoals smeedijzeren raamhekken, keramische tegels, 
siermetselwerk, natuurstenen accenten.

• De schuine daken met (rode) keramische pannen hebben 
schoorstenen op de nok en kleine houten dakkapellen met 
schuine dakjes op één rij in de voet van het dak. 

1

2
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Wijngaardstraat Jodenstraat
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Kolenstraat
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Kolenstraat Jodenstraat
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12 10 8 6



Oude Markt
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ba ac

85 6 7



Oude MarktSteenstraat
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Houtstraat Jodenstraat
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9 - 29

Heilige Geeststraat
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Hoogstraat Kwartelenmarkt

K WAR TELENMARK T E .O.  |  37

ba ac b

159 11 97



38  |  GE VELBEELD

a ab bc c
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Grote Beekstraat



Grote Beekstraat Kwartelenmarkt

K WAR TELENMARK T E .O.  |  39

3-5 1312 1311107 9 11

b bbb d aa c



40  |  GE VELBEELD

dak / compositie gevelonderdelen materiaal / ornament uitzonderingen



KLAASSTRAAT E.O.  |  41

2.  k l a a s s t r a a t  e . o.

De gebouwen in het deelgebied Klaasstraat e.o. vormen 
stilistisch een heterogene groep. De meeste gebouwen zijn 
opgetrokken in het naoorlogs traditionalisme of Delftse 
Schoolarchitectuur, en worden afgewisseld door enkele 
gebouwen in de gemengde bouwtrant van de Shake Hands-
architectuur. Het algemene principe van de gevelwanden 
is geabstraheerd weergegeven in de tekening. Meer speci-
fiek is een aantal karakteristieke details weergegeven in de 
foto’s hiernaast. De gevelwanden worden integraal in beeld 
gebracht op de volgende pagina’s. 

Voor wat betreft de traditionalistische panden gelden de eer-
der omschreven kenmerken van het deelgebied Kwartelen-
markt e.o. (zie pagina ??), met dien verstande dat hier sprake 
is van een meer voorname en individuele uitstraling die tot 
uitdrukking komt in:
• Grotere bouwhoogten.
• Grotere onderlinge verschillen in de hoogtes van de nok, 

de gootlijst en de raamdorpels.
• De consequente toepassing van betonnen puiportalen die 

voor maximale openheid op de 
begane grond zorgen.

• Toepassing van natuur- in 
plaats van baksteen, decoratie-
ve kroonlijsten, Franse balkons, 
tegeltableaus, geprofileerde 
vensterlijsten en verdiepte 
voegen. 

In de gebouwen van de gemengde bouwtrant worden wis-
selende combinaties van traditionalistische vormentaal en 
modernistisch idioom gecombineerd tot een eigentijds 
geheel, waarin gesloten en open, baksteen en beton, repre-
sentatie en functie, materie en ruimtebesef harmonieus 
samengaan in nieuwe vormen. De meest waardevolle alge-
mene kenmerken: 
• De verzakelijkte vorm van de drieledige gevelopbouw: 

onderaan een betonnen puiportaal, in het midden een 
betonnen raamwerk en bovenaan een strakke lijst (veelal 
met plat dak). 

• In de gevelcompositie ligt het accent op het betonnen 
raamwerk van staanders en liggers met verdiept liggende 
vensters en borstweringen: sterke plasticiteit van de gevel.

• De grote stalen ramen hebben meestal een moderne 
opzet en indeling (horizontale en verticale tuimelramen 
met vrije indeling) en zijn gekoppeld binnen een betonnen 
raamwerk met versierde borstweringen. 

1
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Begijnengang

fa b c d g h ie

33-35 41-4317 19-21 23 25-27 29 37 39

Klaasstraat Parade
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3.  k o n i n g i n n e s i n g e l  e . o.

De gebouwen in het deelgebied Koninginnesingel e.o. vor-
men stilistisch een samenhangende groep. De gehanteerde 
bouwtrant staat bekend als naoorlogs modernisme of zake-
lijkheid. Het algemene principe van de gevelwanden is geab-
straheerd weergegeven in de tekening. Meer specifiek is een 
aantal karakteristieke details weergegeven in de foto’s hier-
naast. De gevelwanden worden integraal in beeld gebracht 
op de volgende pagina’s. De meest waardevolle algemene 
kenmerken van het modernistische gevelbeeld zijn: 
• Het zakelijke verband tussen de vorm, de plattegrond, de 

constructie en het materiaalgebruik (licht, lucht en ruimte).
• De functionele en/of industriële uitstraling: vrije plat-

tegrond, heldere constructie met zichtbaar betonskelet, 
orthogonale vormen met platte daken, transparante alzij-
dige gevels met een vrije indeling en prefab-elementen.

• De vrije gevelopbouw met als hoofdmotief een kader 
(strakke omlijsting), een horizontaal lijnenspel (vloerban-
den) of een raster (stramien van betonnen staanders en 
liggers).

• De stapeling van gelijkvormige verdiepingen en de herha-
ling van identieke elementen houden de gevelcompositie 

in een streng, mathematisch evenwicht waarin het accent 
ligt op de horizontaliteit.

• De gevels zijn opgebouwd uit een betonskelet met puien 
cq. bekledingen van hout, staal, glas, natuursteen en plaat-
materiaal. Baksteen is veelal ondergeschikt in het gevel-
beeld of zorgt in een enkel geval juist in een verglaasde of 
gekleurde versie voor een luxe uitstraling.

• Een portaalconstructie van gewapend beton, bestaande 
uit een puibalk op hoekstijlen of een reeks vrijstaande 
kolommen, zorgt voor maximale openheid op de begane 
grond.

• De afwisseling tussen open / transparant en gesloten / 
ondoorzichtig zorgt voor een contrastrijk gevelbeeld. Ver-
diepte entrees, loggia’s en balkons zorgen voor plasticiteit. 

• Vensters en entrees zijn opgevat als gevelpuien en 
geplaatst tussen of voor de draagconstructie. 

• Een ornament als toegevoegd element is zeldzaam, maar 
er gaat wel een decoratieve werking uit van de specifieke 
roedenindeling van de ramen, het stramien van de beton-
constructie en/of het patroon van de gevelbekleding.

1

2
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Romerstraat Prinsessesingel
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Prinsessesingel
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Prinsessesingel Vleesstraat
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Vleesstraat
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Koninginnesingel

54  |  GE VELBEELD

a b



c d

56-6231-54

Koninginnesingel Spoorstraat
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Spoorstraat Koninginnesingel
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82-8856-81 89-98

Koninginnesingel
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Koninginneplein
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Keulsepoort
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i n l e i d i n g

In dit derde deel over de objecten is een lijst van evidente 
toppers cq. potentiële wederopbouwmonumenten in het 
onderzoeksgebied opgenomen. Dat wil zeggen, korte type-
ringen van de betreffende panden met enkele foto’s. Deze 
groslijst is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met 
Roy Denessen, beleidsmedewerker monumentenzorg van de 
gemeente Venlo. Ten grondslag aan deze lijst lag het hoofd-
stuk ‘Centrum’ uit het inventarisatierapport ‘Gemeente Venlo: 
architectuur en stedenbouw 1940-1970’ (augustus 2005). 
Aanbevolen wordt om de volgende panden voor te dragen 
voor de gemeentelijke monumentenlijst. 

s t at i o n, s t at i o n s p l e i n 1
Het centraal station van Venlo kwam tot stand binnen de 
ruimtelijke context van het Brugplan; een geënsceneerd 
stadsbeeld waarin het treinstation met de flankerende toren 
aansluiten op een verkeersrotonde en gericht zijn op de bin-
nenstad. Het station werd in 1956-1958 gebouwd naar een 
ontwerp in modernistische stijl van ir. K. van der Gaast. De 
functionele opzet van het 140 meter lange doorgangstation 
bestaat uit een centraal hoofdgebouw met publieksruim-
ten, twee zijvleugels met dienstvertrekken en perrons met 
overkappingen aan de achterzijde. Beeldbepalend zijn o.a. 
het stalen luifeldak, de transparante glazen voorgevel, de 
bordestrap met de beeldengroep ‘De Reizigers’, de gemar-
keerde looproutes in het plaveisel, de gevelbekleding van 
steenstrips (zwart, grijs, geel) en de toren. Het gebouw is 
o.a. van belang als vernieuwend gebouwtype (doorgangs-
station), vanwege de uitdrukkingsvolle en zorgvuldige 
architectuur en de goed doordachte gerichtheid en situering 
én als onderdeel van een ensemble van vroeg naoorlogse 
spoorwerken.
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s e i n h u i s,  s l o te r b e e k s t ra at 1
Het seinhuis kwam tot stand binnen de ruimtelijke context 
van het Brugplan; een geënsceneerd stadsbeeld waarin het 
seinhuis aansluit op een sterk vergroot spoorwegempla-
cement. De seinkamer met balkon heeft vrij zicht over het 
baanvak in de richtingen van het station en het viaduct. Het 
seinhuis werd in 1954-1955 gebouwd naar een ontwerp 
in modernistische stijl van ir. K. van der Gaast. Gemetselde 
muren, trappen en een hellingbaan overbruggen het hoog-
teverschil van de straat naar het niveau van het emplace-
ment. Het gebouw bestaat uit een langgerekte éénlaags 
vleugel met plat dak en een ondiepe schijfvormige ‘toren’ 
van twee bouwlagen met plat dak. Het horizontale accent in 
het gevelbeeld wordt versterkt door het kettingverband, de 
verdiepte lintvoegen, de plint in rode baksteen en de afdek-
lijsten in donkere steen. De belangrijkste verbijzondering in 
het gevelbeeld is het torenvormige bouwvolume met op de 
verdieping aan de spoorzijde een uitkijkpost met uitkragend 
balkon en buizen hekwerk, gevat in een plastische beton-
constructie met taps toelopende luifels. De vooruitgescho-
ven uitkijkpost is transparant uitgevoerd voor een optimaal 
zicht op het baanvak. Het gebouw is o.a. van belang als goed 
en redelijk gaaf voorbeeld van een seinhuis, vanwege de 
zorgvuldige architectuur, de goed doordachte gerichtheid 
op het spoor én als onderdeel van een ensemble van vroeg 
naoorlogse spoorwerken.
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v i a d u c t, ro e r m o n d s e p o o r t z.n.
Het langgerekte spoorwegviaduct kwam tot stand binnen 
de ruimtelijke context van het Brugplan; een geënsceneerd 
stadsbeeld waarin het viaduct het verkeersplein Roer-
mondse Poort kruist en dankzij de lengte en openheid een 
visuele en ruimtelijke verbinding legt tussen de binnenstad 
en Venlo Zuid. Het geheel van verkeersplein en spoorviaduct 
is in 1954-1957 uitgevoerd naar ontwerp van ir. J. Klijnen: een 
infrastructureel kunstwerk in een zakelijke betonarchitec-
tuur met expressieve details. Het verkeersplein is opgevat als 
een grote ovale rotonde met een groen middenplantsoen 
en uitstralende wegen in alle richtingen. Het spoorviaduct 
heeft een lengte van 120 meter met acht doorgangen van 
gelijke omvang. De open betonconstructie zorgt voor con-
tinuïteit in de beleving van de ruimte en voor een weids en 
vrij zicht tussen de binnenstad en het stadsdeel Zuid. De 
zichtbare bekisting, de afgeschuinde puntvormige liggers, 
de ingesnoerde kolommen en de bolle plinten zorgen voor 
een expressieve uitstraling. Dit infrastructurele werk is in zijn 
ruime, gedifferentieerde, gelaagde en transparante opzet 
van belang voor het stadsbeeld en de identiteit van Venlo als 
distributiecentrum, vanwege de zakelijke betonarchitectuur 
met een betekenisvolle vormgeving én als onderdeel van 
een ensemble van vroeg naoorlogse spoorwerken.
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C&A ,  v l e e s s t ra at 81-85
Het modewarenhuis C&A kwam tot stand binnen de ruimte-
lijke context van het Brugplan; een geënsceneerd stadsbeeld 
waarin het C&A-gebouw qua hoofdvorm, positie en verschij-
ningsvorm een beeldbepalende rol speelt binnen de trech-
tervormige kop van de Vleesstraat. Het pand werd in 1957-
1958 gebouwd en in 1967 aan de achterzijde fors uitgebreid 
naar ontwerp van het architectenbureau Van der Laan, 
Hermans & Van der Eerden, met architect J.H.M. Kirch als ont-
werpassistent. De invloed van Kirch is duidelijk aanwijsbaar 
in het moderne karakter van de monumentale voorbouw. De 
onderkelderde voorbouw bestaat uit drie bouwlagen met 
plat dak. De derde bouwlaag is minder diep en biedt plaats 
aan een dakterras aan de achterzijde. De gewijzigde begane 
grond bestaat uit naar voren geschoven en transparant uit-
gevoerde etalages en verdiept liggende entrees. De eerste 
en tweede verdieping lijken optisch boven de begane grond 
te ‘zweven’. Dit deel van de gevel wordt gevormd door een 
rechthoekig en regelmatig raster van betonnen kolommen 
en balken. De eerste verdieping is opgevat als een belle 
etage en de lagere tweede verdieping als een loggia met 
ijzeren spijlenhekken. De voorgevel heeft een hoge mate van 
plasticiteit. De overige gevels van de voorbouw zijn over-
wegend gesloten en uitgevoerd in niet dragend metselwerk 
van geglazuurde baksteen met ‘speklagen’ in andere kleuren. 
Het gebouw heeft typologische, architectonische en situati-
onele waarde. 
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ra a d va n a r b e i d, n a s s a u s t ra at 36, ke u l l e r s t ra at 2
Het voormalige kantoor van de Raad van Arbeid op de hoek 
van de Nassaustraat en de Keullerstraat kwam tot stand bin-
nen de ruimtelijke context van het wederopbouwplan voor 
de binnenstad. Het markante hoekgebouw naar ontwerp 
van architect A.H.J. Swinkels vormde in 1952 de eerste aan-
zet van wat een representatief plein met openbare gebou-
wen had moeten worden (thans bebouwd met een parkeer-
garage, muziekschool en appartementen). De voorbouw 
bestaat uit twee vleugels die haaks op elkaar staan en iets 
ten opzichte van elkaar verspringen. Beide vleugels hebben 
twee bouwlagen met schilddak. De gevels hebben een verti-
cale geleding van lisenen en vensterassen, en een ‘klassieke’ 
drieledige opbouw met een betonnen plint, gemetselde 
bouwlagen en een geabstraheerde kroonlijst met bakgoot. 
De hoofdvleugel aan de Nassaustraat onderscheidt zich ver-
der door een grotere verdiepingshoogte en een monumen-
tale hoofdentree met bordestrap, bronzen portiek en balkon 
op twee kolommen. In het gemoderniseerde interieur is 
een groot aantal authentieke elementen bewaard gebleven, 
zoals trappenhuizen, lambriseringen, glas-in-loodramen, 
een figuratief tegeltableau en een wandkaart van het rayon. 
Het gebouw is van belang als specifieke uitdrukking van 
de naoorlogse verzorgingsstaat, vanwege de bijzondere 
ontwerpkwaliteiten en als beeldbepalend hoekpand op de 
grens tussen de historische binnenstad en het Rosarium.
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m a r i aweyd e, n i e u ws t ra at 41
Het voormalige Dominicaner klooster ‘Mariaweyde’ aan de 
Nieuwstraat kwam tot stand binnen de ruimtelijke con-
text van het wederopbouwplan voor de binnenstad en is 
gebouwd ter plaatse van een voormalig zusterklooster. Het 
gebouw werd in 1959-1962 gebouwd naar ontwerp van het 
Venlose architectenbureau Van Hest & Kimmel. Achter het 
langgerekte front ligt de besloten hof van het voormalige 
klooster. Een klokkentoren markeert de hoofdentrees. Het 
bakstenen gevelbeeld is sober met eenvoudige accenten in 
de vorm van een entreeluifel, erker en toren. In het interi-
eur is een aantal kunstwerken bewaard gebleven, waaron-
der een monumentaal wandmozaïek rond een deur in de 
voorhal. Het gebouw is o.a. van belang als schakel in een 
eeuwenlange religieuze (bouw)activiteit ter plaatse, als zeld-
zaam voorbeeld van een binnenstadsklooster, vanwege de 
gemengde bouwtrant waarin moderne betonconstructies 
en een traditioneel gevelbeeld harmonieus samengaan, van-
wege de kunstuitingen én als essentieel onderdeel van een 
ensemble met een van rijkswege beschermd kerkgebouw. 
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vo o r m a l i g b a n kg e b o u w, ko n i n gi n n e s i n g e l 56-62
Het voormalige bankgebouw ‘Haffmans & Steegh’ kwam tot 
stand binnen de ruimtelijke context van het Brugplan; een 
geënsceneerd stadsbeeld waarin het gebogen hoekpand 
qua hoofdvorm, entreepartij en gevelbeeld een beeldbe-
palende rol speelt binnen de straatwand van de Koningin-
nesingel. Het kantoorgebouw werd in 1958 gebouwd en in 
1965-1969 op de eerste en tweede verdieping verbouwd 
en uitgebreid naar modernistisch ontwerp van architect 
H.M.J.H. Kraaijvanger uit Rotterdam. Hij was in de jaren vijf-
tig en zestig huisarchitect van o.a. de Amsterdamse Bank, 
Mees & Zonen en Van Mierlo & Zn. en ontwierp destijds een 
tiental bankgebouwen verspreid over het land. De waardige 
en solide uitstraling die past bij een bankgebouw vertaalde 
Kraaijvanger in een ‘klassieke’ drieledige gevelopbouw (plint, 
verdiepingen, daklijst), de symmetrie en rustige ritmiek in de 
gevelcompositie, de monumentale entree met flankerende 
kunstwerken, het luxe materiaalgebruik (travertin, marmer) 
en een zorgvuldige detaillering. Het gebouw heeft typolo-
gische waarde, bijzondere architectonische kwaliteiten en 
situationele waarde. 
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b i b l i o t h e e k, b e gi j n e n g a n g 2-4
De bibliotheek aan de Begijnengang kwam tot stand bin-
nen de ruimtelijke context van het wederopbouwplan voor 
de binnenstad. Het diende ter vervanging van de Leeszaal 
aan het Arsenaalplein dat in de Tweede Wereldoorlog werd 
verwoest. Het pand is gebouwd in 1963-1964 naar een 
modernistisch ontwerp van de architecten Ben Hendrix en 
Jules Kayser. Het langgerekte doosvormige bouwvolume 
bestaat uit een kelder (archief, fietsenstalling) en drie bouw-
lagen (hal, lees- en studiezaal, foyer, zalen). Opvallend is het 
contrast tussen de gesloten kopgevels van licht verglaasde 
bakstenen in Noors kettingverband en de transparante voor-
gevel van grote glasruiten in stalen puien tussen betonnen 
kolommen. De voorgevel is verticaal geleed als ware het een 
rijtje boeken tussen de ‘boekensteunen’ van de kopgevels. 



78  |  OBJEC TEN



POR TIEKFLAT |  79

p o r t i e k f l at, n a s s a u s t ra at 5-51
De portiekflat aan de Nassaustraat kwam tot stand binnen de 
ruimtelijke context van het wederopbouwplan voor de bin-
nenstad en is gebouwd op de plek waar van 1925 tot 1944 
het Rembrandt Theater stond. Het pand werd in 1952-1953 
gebouwd naar een ontwerp in traditionalistische bouwstijl 
van architect B. Hendrix. 
In totaal worden 24 appartementen ontsloten via drie portie-
ken. De gevelcompositie bestaat uit een verticale geleding 
van ingangsrisalieten, een regelmatige vensterverdeling met 
betonnen omlijstingen en een drieledige opbouw (plint, 
vier bouwlagen, daklijst). Het langgerekte gebouw staat in 
de aaneengesloten gevelwand van de Nassaustraat en heeft 
een geïntegreerde poort over de steeg Vildersgats. Ondanks 
de nieuwe kunststof ramen en de vergrote balkons aan de 
achterzijde is het pand van belang vanwege de innovatieve 
typologische waarde uit een tijd van grote woningnood, van-
wege de bijzondere architectonische ontwerpkwaliteiten en 
als beeldbepalend onderdeel van de Nassaustraat nabij de 
Parade.
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