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Een reclamemast als middel om de economische kracht en het lokale imago te etaleren.
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Om enerzijds de kansen te benutten en anderzijds hinder te voorko-
men, wil de gemeente Venlo actief sturing geven aan de plaatsing van 
nieuwe reclamemasten en bij de vervanging van bestaande masten. 
Onderhavige nota geeft sturing door geschikte locaties aan te wijzen 
en door het vastleggen van wensen en eisen voor de uitvoering van 
de reclamemast. Op basis van deze nota wil de gemeente Venlo sa-
men met initiatiefnemers de plannen uitwerken voor de realisatie van 
nieuwe reclamemasten of transformatie van bestaande masten.
 

Inleiding
Bedrijven, maatschappelijke instellingen, overheden en andere in-
stanties maken gebruik van een breed scala aan middelen om zich te 
presenteren. Potentiële klanten willen ook graag weten welke produc-
ten en diensten voorhanden zijn. Door het maken van reclame komen 
de bedrijven en potentiële klanten met elkaar in contact. Ondanks de 
sterk groeiende reclamevoering op internet, houden ook de traditio-
nele fysieke reclameobjecten hun waarde. Dat geldt evenzeer voor 
reclamemasten langs snelwegen. Het aantal reclamemasten neemt 
dan ook nog steeds toe.

Vanwege het gevaar van horizonvervuiling ontstaat regelmatig weer-
stand tegen de plaatsing van nieuwe reclamemasten. Ook kunnen 
reclamemasten zorgen voor lichthinder. Naast deze bezwaren ziet 
de gemeente Venlo ook de kansen die reclamemasten bieden. Een 
reclamemast is een goed middel om de poorten van de stad te marke-
ren. Met een bijzonder vormgegeven mast is het tevens mogelijk om 
een icoon te realiseren die bijdraagt aan de positieve beeldvorming 
van Venlo. Met een zorgvuldige, creatieve en opvallende materialisa-
tie, vormgeving en uitvoering versterkt een reclamemast de identiteit 
van de regio. Diverse Venlose thema’s zoals ‘agribusiness’, ‘food’, lo-
gistiek, natuur en cradle-to-cradle (C2C) bieden aanknopingspunten 
voor de vormgeving van een bijzondere mast. Dat wil niet zeggen dat 
reclamemasten zomaar op elke willekeurige plek geplaatst kunnen 
worden. Te veel reclamemasten leiden tot een verrommeld beeld en 
tevens tot verlies van functionaliteit.
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Samenvatting
Deze nota is opgebouwd uit twee delen. Deel A is het gemeentelijk 
beleid voor alle reclamemasten in Venlo. Deel B vormt een uitwerking 
van het gemeentelijk beleid voor de aansluiting van de Eindhovense-
weg op de A73.

Deel A – Gemeentelijk beleid reclame-
masten Venlo

NUT EN NOODZAAK ACTUALISERING BELEID RECLAMEMASTEN
Het vigerende beleid ten aanzien van de reclamemasten dateert uit 
1996. Sindsdien is het aantal kilometers snelweg aanzienlijk vergroot. 
Ook is de omgeving van de snelwegen behoorlijk gewijzigd en heeft 
Venlo in de loop der jaren een sterke identiteit gekregen. Gezien de 
gewijzigde context is het van belang het beleid te herijken. Met actueel 
beleid kan de gemeente Venlo ruimte bieden aan nieuwe initiatieven 
en die initiatieven van marktpartijen goed sturen.

BEELDVORMING RECLAMEMAST
Een reclamemast is een drager voor het maken van reclame gericht 
op wegen met een groot aantal weggebruikers. Reclamemasten ken-
merken zich door een aanzienlijke hoogte en omvangrijke reclamebor-
den. In de defi niëring van reclamemasten zijn masten met wisselende 
reclames en masten voor één vaste aanbieder, ook wel naammasten 
genoemd, als gelijkwaardig beschouwd. De ruimtelijke impact van 
beide type masten is gelijk.

Op drie niveaus is onderzocht hoe reclamemasten kunnen bijdragen 
aan het etaleren van de kracht van Venlo en hoe potentiële hinder te 
voorkomen is. Het gaat daarbij over het stadsniveau, het niveau van 
de specifi eke locatie en als laatste het niveau van de reclamemast. 
Voor ieder niveau is een toetsingskader opgesteld.

STADSNIVEAU - POTENTIËLE LOCATIES RECLAMEMASTEN
Het markeren van economische activiteit, zorgvuldig omgaan met het 
omliggende landschap, het voorkomen van aantasting van het woon-
genot en de relatie met reeds aanwezige objecten vormen het toet-
singskader op het niveau van de stad. Aan de hand van het toetsings-
kader zijn de stadspoorten van Venlo geanalyseerd. Uit die analyse 
blijkt dat vijf stadspoorten geschikt zijn voor een reclamemast. Op vier 
locaties staat reeds een reclamemast. Eén stadspoort biedt ruimte 
voor een nieuwe reclamemast: de aansluiting van de Eindhovense-
weg op de A73.

LOCATIENIVEAU - RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN VOOR 
SPECIFIEKE LOCATIEBEPALING
Een toetsingskader is opgesteld ten behoeve van een zorgvuldige 
keuze voor de specifi eke situering nabij de stadspoorten. Dat toet-
singskader dient te worden gehanteerd bij een toekomstige locatie-
keuze voor de toevoeging van nieuwe masten en de eventuele ver-
vanging van bestaande reclamemasten. Bij het bepalen van de locatie 



is een goede zichtbaarheid vanuit de auto, het voorkomen van hori-
zonvervuiling en verwantschap met de functionele achtergrond van 
belang.

RECLAMEMAST - EEN ZORGVULDIGE VORMGEVING VAN EEN 
UNIEKE RECLAMEMAST
Op het laagste niveau heeft het toetsingskader het doel om een hoog-
waardige reclamemast te realiseren die als uniek element de aan-
dacht trekt van de automobilist. Enerzijds om een kwaliteitsimpuls te 
geven aan de locatie en te verwijzen naar het imago van Venlo, an-
derzijds om de aandacht te trekken richting de reclameboodschap. 
Het toetsingskader met eisen en wensen gaat onder andere in op de 
vormgeving van de drager, de vlakken voor het maken van reclame en 
een goede aansluiting op de directe omgeving.  

VAN BELEID NAAR REALISERING
Het louter formuleren van beleid is niet voldoende om een kwaliteits-
slag teweeg te brengen. In het laatste hoofdstuk gaat deze nota in op 
de te nemen vervolgstappen. 

Deel B – Locatie- en hoogtebepaling voor 
de locatie A73 – Eindhovenseweg

SPECIFIEKE LOCATIEBEPALING BIJ STADSPOORT A73 - EIND-
HOVENSEWEG
Voor de locatiebepaling van de nieuwe reclamemast nabij de kruising 
van de A73 met de Eindhovenseweg is, aan de hand van het toet-
singskader, de locatie tussen de A73, Newtonweg en de ECT-terminal 
aangewezen als de meest geschikte locatie voor een nieuwe mast.

HOOGTEBEPALING RECLAMEMAST
De hoogte van een toekomstige reclamemast bij de ECT-terminal is 
beperkt vanwege de mogelijke zichtbaarheid vanuit Boekend en Klin-
gerberg. Anderzijds is een minimale hoogte van de mast van belang 
om goed zichtbaar te zijn vanaf de snelweg. Om te komen tot een 
zorgvuldige hoogtebepaling is met fotocollages een beeld geschept 
van de consequenties van verschillende hoogtes. Daaruit blijkt dat 
een hoogte van 35 meter passend is.





Gemeentelijk beleid reclamemasten Venlo

Deel A
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Bestaande reclamemast Tradeport West nabij het viaduct over de A67.

Reclamemast van de McDonald’s nabij de aansluiting van de Tegelseweg op de A73.De reclamemast van Fresh park Venlo nabij de A73.

Reclamemast Océ op het bedrijventerrein Hakkestraat-westzijde.
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Nut en noodzaak actualisering beleid reclamemasten
Het vigerende beleid ten aanzien van de reclamemasten dateert uit 
1996. Destijds heeft het college besloten dat de volgende drie locaties 
geschikt waren voor de plaatsing van reclamemasten:
1. Tradeport West nabij het viaduct over de A67;
2. Tradeport nabij de A73;
3. Bedrijventerrein Hakkestraat-westzijde.
Op twee van deze locaties zijn reeds reclamemasten gerealiseerd. 
Locatie 1 betreft de mast nabij de truckstop ten noordoosten van de 
kruising van de Eindhovenseweg met de A67. Op locatie 3 staat de 
mast van Océ. Ter plaatse van Tradeport, nabij de aansluiting van de 
A73 op de Eindhovenseweg, staat nog geen reclamemast. Recentelijk 
is bij de aansluiting van de A73 op de Tegelseweg een reclamemast 
van McDonald’s opgericht. Deze locatie is in 1996 niet aangewezen 
als potentiële locatie aangezien hier destijds nog geen snelweg aan-
wezig was.

Sinds 1996 is het aantal kilometers snelweg aanzienlijk vergroot. De 
A73 is inmiddels een volwaardige en doorgaande snelweg van noord 
naar zuid en recentelijk is de A74 geopend. Ook is de omgeving van 
de snelwegen behoorlijk gewijzigd. Door de uitbreiding van Venlo met 
onder andere bedrijventerreinen, liggen de snelwegen meer in het ste-
delijk gebied dan aan de rand. Ook heeft Venlo in de loop der jaren 
een sterke identiteit gekregen door bijvoorbeeld natuurontwikkeling, 
Greenportontwikkeling, de Maascorridor, C2C en transformatie naar 
logistieke hotspot.

Gezien de gewijzigde context is het van belang het beleid te herijken. 
Actueel beleid biedt de mogelijkheid om als gemeente toekomstige 
initiatieven van marktpartijen goed te sturen.
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Reclamevoering vindt in veel verschillende vormen en maten plaats. 
Om duidelijk te hebben op welk type reclameobjecten onderhavige 
nota van toepassing is, schetsen we hier een beeld.

Een reclamemast is een drager voor het maken van reclame, gericht 
op wegen met een groot aantal weggebruikers. Reclamemasten ken-
merken zich door een aanzienlijke hoogte en omvangrijke reclame-
borden. Door de maatvoering oefent een reclamemast grote invloed 
uit op de directe omgeving. De te voeren reclame voor het aanbieden 
van ondernemingen, instellingen, voorzieningen, evenementen, pro-
ducten, diensten of gebieden wisselen, maar kunnen ook vast van één 
aanbieder zijn. De reclamemast hoeft geen directe binding te hebben 
met de daar aanwezige bedrijvigheid. Om goed zichtbaar te zijn boven 
de bebouwing en bomen bedraagt de hoogte van een reclamemast 
minimaal 15 meter. Daarmee overstijgen reclamemasten de hoogte 
die doorgaans op basis van bestemmingsplannen is toegestaan voor 
bouwwerken geen gebouw zijnde.

In de defi niëring van reclamemasten zijn masten met wisselende re-
clames en masten voor één vaste aanbieder, ook wel naammasten 
genoemd, als gelijkwaardig beschouwd. De ruimtelijke impact van 
beide type masten is gelijk. Dat de feitelijke reclameboodschap perio-
diek wisselt of statisch is, heeft daarop beperkt invloed. Met name in-
cidentele passanten ervaren geen verschil tussen reclamemasten en 
naammasten. Inwoners van Venlo slaan wellicht minder acht op een 
naammast dan op een reclamemast vanwege de attentiewaarde die 
een wisselend beeld doorgaans heeft op de passant. Voor naamma-

Beeldvorming reclamemasten
sten bestaat geen verplichting dat de reclameboodschap gelijk blijft. 
Er zijn geen juridische regelingen die eigenaren verbieden om de re-
clameboodschap te wisselen. Océ heeft bijvoorbeeld van dat recht 
gebruik gemaakt om tijdens de Floriade tijdelijk een gewijzigde bood-
schap te tonen. Ook bestemmingsplannen maken geen onderscheid 
tussen een reclamemast met wisselende reclames en een naammast 
met een statische reclame.
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Locaties bij knooppunten van verkeersaders zijn vanwege de maatvoering en intensiteiten geschikte locaties voor reclamemasten.
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Stadsniveau - potentiële locaties reclamemasten
Door hun omvang hebben reclamemasten een sterke invloed op het 
ruimtelijke beeld. Dat biedt kansen. De kans om bijzondere plekken te 
markeren of extra attentiewaarde te geven aan de aanwezige econo-
mische activiteit. Daarmee verhogen reclamemasten de herkenbaar-
heid van Venlo als centrum van bedrijvigheid. Door een bijzondere 
mast te bouwen is het daarnaast mogelijk om het imago van Venlo te 
versterken. Ook biedt de plaatsing van een reclamemast fi nanciële 
kansen voor de gemeente Venlo indien de reclamemast op gemeente-
grond komt. Bij een onzorgvuldige plaatsing dreigt echter ook versto-
ring van het beeld van de horizon of de harmonie van het landschap. 
Het is van belang om horizonvervuiling en aantasting van de ruimte-
lijke kwaliteit van een locatie te voorkomen. Naast deze aspecten is 
tevens behoud van de verkeersveiligheid van belang bij de keuze voor 
een geschikte locatie voor een reclamemast. 

Om de genoemde kansen te kunnen benutten en potentiële belemme-
ringen te voorkomen, is gezocht naar geschikte locaties binnen Venlo. 
De fysieke verbinding van Venlo met de regio, Nederland en daarbui-
ten vindt plaats door middel van de verkeersaders. Die verkeersaders 
hebben een dusdanige maatvoering dat ze uitermate geschikt zijn om 
grootschalige bouwwerken als reclamemasten te huisvesten. Ook be-
zien vanuit de hoge verkeersintensiteiten zijn de belangrijke verkeers-
aders zeer geschikt voor de plaatsing van reclamemasten.

Visie Poorten van de Stad als leidraad
In het kader van de visie Poorten van de Stad zijn de verkeersaders 
in en rond Venlo aangewezen als de plekken waar kansen liggen 
om de stad stevig op de kaart te zetten. Langs de verkeersaders wil 
Venlo zich presenteren als een welkome stad, een groene stad en 
de poort van Nederland. De bezoeker, passant en vakantieganger 
ontmoet Venlo op vier verschillende niveau’s:

1. nationaal niveau: beide grensovergangen en Zaarderheiken 
vormen de drie landspoorten;

2. regionaal niveau: de afslagen van de snelwegen zijn de tien 
stadspoorten;

3. stedelijk niveau: de toegangswegen vormen de acht stadsal-
lees;

4. binnenstedelijk niveau: de vijf centrumpoorten.

De stadspoorten als potentiële locaties voor reclamemas-
ten
Op basis van de visie van de Poorten van de Stad vormen louter de 
stadspoorten potentiële locaties voor de plaatsing van nieuwe recla-
memasten. De landspoorten manifesteren zich op nationaal en zelfs 
internationaal niveau. Het zijn ‘knooppunten’ die van grote invloed zijn 
op het imago van Venlo. Dit zijn dan ook dusdanig belangrijke plekken 
dat ze met hoogwaardige ‘landmarks’ gemarkeerd dienen te worden, 
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Kaart visie Poorten van de Stad met onderscheid naar landspoorten (3x “NL”), stadspoorten (A t/m I), stadsallees 
(1 t/m 12) en centrumpoorten (I t/m V).

Bij de landspoorten komen landmarks die de belangrijke 
knooppunten markeren en de kracht van Venlo symboliseren.

Reclamemasten passen niet bij de ambities voor de stadsal-
lees.

Voor de rotondes is het terugdringen reclames als explicitiet 
uitgangspunt benoemd.



Nota reclamemasten gemeente Venlo    l   17

bijvoorbeeld met opvallende gebouwen of objecten die van grote af-
stand zichtbaar zijn. De Visie Poorten van de Stad toont ecoducten 
en kunstwerken van hangende kassen aan kranen als voorbeelden 
van landmarks bij de landspoorten. Een reclamemast heeft aanzien-
lijk minder impact dan deze elementen en kan dan ook niet voldoen 
aan het ambitieniveau dat gesteld is voor de landspoorten. Ook ver-
commercialisering van de landmarks past niet bij de ambities voor de 
landspoorten.  

Op stadsniveau is onderscheid gemaakt naar de rotondes en lanen. 
Voor de rotondes zijn eenheid en groenbeleving belangrijke uitgangs-
punten. Daarvoor is het terugdringen van reclame als expliciet middel 
benoemd. Herstel, royaliteit en een verzorgd uiterlijk zijn de speer-
punten voor de lanen. Reclamemasten passen niet binnen die speer-
punten. Op het niveau van het centrum is het streven om een aantal 
strategische punten in te richten als sieraad. Vanwege de beoogde 
omvang van de reclamemasten passen zij niet binnen de kleinschalig-
heid van het centrum.

De stadspoorten zijn goede locaties voor nieuwe reclamemasten. 
Enerzijds vormen de afslagen van de snelwegen dè entrees tot Venlo: 
de poorten van de stad. Anderzijds sluiten de snelwegen hier aan op 
de lokale hoofdinfrastructuur. De afslagen zijn knooppunten met hoge 

verkeersintensiteiten waar de (inter)nationale wegenstructuur aansluit 
op de regionale en lokale verkeersaders. Reclamemasten bij deze 
knooppunten van verkeersaders trekken dan ook bekijks vanuit zowel 
lokaal, regionaal, landelijk als internationaal verkeer. 

De visie Poorten van de Stad gaat uit van bijzondere objecten (ico-
nen) bij de stadspoorten, samengesteld uit materialen die Venlose 
thema’s symboliseren. De iconen markeren de entree van Venlo en 
heten bezoekers welkom. Reclamemasten bij de stadspoorten benut-
ten enerzijds de hoge verkeersintensiteiten en kunnen anderzijds in-
vulling geven aan de ambities om hier iconen op te richten, mits de 
reclamemasten een bijzondere vormgeving krijgen. 

Van de tien stadspoorten zijn de knooppunten “Kaldenkerkerweg – 
Klagenfurtlaan (F1)” en “A74 – Kaldenkerkerweg (F2)” niet meege-
nomen in de beschouwing van potentiële locaties voor nieuwe recla-
memasten. Het knooppunt “Kaldenkerkerweg – Klagenfurtlaan” vormt 
geen aansluiting van een snelweg op een lokale toegangsweg. De 
intensiteiten zullen hier dan ook aanzienlijk lager zijn dan bij de ove-
rige stadspoorten. Voor het knooppunt “A74 – Kaldenkerkerweg” geldt 
dat deze niet op het grondgebied van Venlo ligt. Daarnaast hoort een 
reclamemast niet de eerste kennismaking met Venlo te zijn komend 
vanuit Duitsland. Daarvoor zijn de landspoorten aangewezen. 
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Een reclamemast als markering van economische activiteit.

Een reclamemast mag het woongenot en de ruimtelijke kwaliteit van een woongebied 
niet aantasten.

Een overdaad aan reclames en andere opvallende objecten ontkracht de werking van 
de reclame, zorgt voor een rommelig beeld en leidt de aandacht af van het verkeer.

Een reclamemast in een natuurgebied verstoort enerzijds de landschappelijke kwali-
teit en vormt daarnaast geen markering van de daar aanwezige functionele context.
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Economische activiteit, het landschap, wonen en bestaan-
de objecten als toetsingskader bij de afweging van stads-
poorten
Om te analyseren welke stadspoorten geschikt zijn voor een recla-
memast, is vooraf een kader opgesteld met randvoorwaarden waar-
aan de locaties moeten voldoen. Enerzijds komen die kaders voort uit 
het benutten van kansen en anderzijds vanuit het streven om inbreuk 
op de bestaande ruimtelijke kwaliteiten te voorkomen. De volgende 
thema’s vormen de leidraad bij de analyse van de stadspoorten.
• Economische activiteit - Bij het benutten van kansen moet ge-

dacht worden aan het markeren van gebieden waar economische 
activiteit plaatsvindt. Op een dergelijke plek vraagt een reclame-
mast de aandacht voor de kracht van Venlo en zegt bij wijze van 
spreken: “Kijk, hier gebeurt het!”.

• Landschap - Ter bescherming van de ruimtelijke kwaliteiten is 
het van belang te onderzoeken hoe de stadspoorten liggen ten 
opzichte van waardevol landschap. De plaatsing van een recla-
memast in of nabij een natuurgebied vormt geen uiting van de 
functionele context en verstoort de beleving van het betreffende 
natuurgebied.

• Woongebieden – Reclamemasten in of nabij woongebieden kun-
nen het woongenot aantasten. Dat kan bijvoorbeeld door verrom-
meling van het uitzicht van een woning of door de lichthinder. 

• Objecten - De attentiewaarde van een reclamemast is groot. Het 
is niet de bedoeling dat een reclamemast de werking van overige 
objecten in de omgeving ontkracht. Een beschouwing van de aan-
wezige objecten nabij de stadspoorten is dan ook van belang. Bij 

die beschouwing betreft het niet alleen bestaande reclamemas-
ten en andere reclameobjecten, maar alle objecten die sterk de 
aandacht vragen zoals kunstobjecten, bewegwijzeringsborden en 
bijzondere gebouwen.

Een uitgebreide analyse van de stadspoorten is opgenomen in bijlage 
1. Hier volgt het eindoordeel van iedere afzonderlijke locatie. De be-
staande reclamemasten zijn gemarkeerd op de luchtfoto’s.  
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A. A67 – EINDHOVENSEWEG
Door afwezigheid vormen landschap en woningen geen belemmering voor de plaatsing van een recla-
memast. De omliggende economische activiteit vormt juist aanleiding voor een reclamemast. Daarmee 
is al invulling gegeven door de bestaande mast bij de truckstop. Daarnaast wordt de automobilist hier al 
afgeleid door andere opvallende objecten. De huidige reclamemast past goed bij de ruimtelijke en functi-
onele context. Een extra reclamemast op deze plek is niet gewenst. Door geen opvallende objecten meer 
toe te voegen blijft ook de Innovatoren de uitstraling houden die het verdiend.Rondom deze stadspoort is veel economische activiteit 

aanwezig; bestaande objecten zorgen al voor markering van 
deze knoop.
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B. A73 – VENRAYSEWEG
Door de grote afstand vormen woningen geen belemmering voor een reclamemast bij deze stadspoort. 
De combinatie van hoogwaardige bebouwing en de landschappelijke overgang van de snelweg naar die 
bebouwing, geeft een aantrekkelijk beeld die voldoende aandacht moet krijgen. Een extra reclamemast 
zou ook de aandacht afl eiden van de Innovatoren. Daarbij komt het reeds onrustige beeld door de diver-
siteit aan verschijningsvormen van de bruggen. De reeds bestaande mast van Fresh park is een goede 
markering van de aanwezige specifi eke economische kracht.Het beeld van representatieve bebouwing in het groen en 

opvallende bruggen mag niet verder ontkracht worden met 
nog meer opvallende objecten.



C. A73 – Eindhovenseweg
Dit knooppunt is geschikt voor de plaatsing van een nieuwe reclamemast. In de noordoostelijke kwa-
drant van dit knooppunt ligt het bedrijventerrein Tradeport met de ECT-terminal prominent in het zicht. 
Wel grenst deze stadspoort aan het natuurgebied Koelbroek. Dit hoeft geen belemmering te zijn voor de 
plaatsing van een reclamemast, indien bij de exacte locatiekeuze daar zorgvuldig mee om wordt gegaan. 
De woongebieden liggen op enige afstand. De omgeving van deze stadspoort geeft een vrij rustig beeld, 
met slechts enkele objecten die reeds de aandacht trekken van de automobilist.
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De aanwezige bedrijvigheid en de Eindhovenseweg als 
belangrijke route naar het centrum verdienen een markering 
met een reclamemast.



D. A67 – NIJMEGENSEWEG
Door de dichtheid van het bosgebied is de mogelijke negatieve invloed op natuurgebied het Zwarte Water 
beperkt. Omliggende woongebieden liggen op dusdanige afstand dat ze geen hinder ondervinden van 
een reclamemast bij deze stadspoort. Rond dit knooppunt zijn al een groot aantal reclameobjecten die de 
aandacht vragen. De plaatsing van een extra reclamemast betekent een versterking van het reeds aan-
wezige verrommelde beeld. Vanuit die optiek is de toevoeging van een extra reclamemast dan ook niet 
passend. De huidige mast van Océ is een goede markering van de aanwezige economische activiteit.
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Een groot aantal reclameobjecten trekt reeds de aandacht 
van passanten.



E. A67 – WESELSEWEG
Uitgezonderd kassen is er rondom dit knooppunt geen economische activiteit. De functionele context 
vormt dan ook geen aanleiding om deze kruising te markeren met een reclamemast. Het omringende 
landschap overheerst het beeld. Een reclamemast zou daarmee een contrast vormen. Ook de nabije lig-
ging van de woningen van ’t Ven zorgt ervoor dat een reclamemast hier niet gewenst is.
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Rondom dit knooppunt is weinig economische activiteit; voor-
namelijk landschappelijke elementen bepalen het beeld.



G. A73 – BOXHOVERWEG
De landschappelijke ligging van deze stadspoort vormt een belangrijke belemmering om hier een recla-
memast toe te staan. Een reclamemast verstoort het rustige beeld en het zicht op de steilrand. Daarnaast 
past een reclamemast op deze locatie niet bij het functionele gebruik van de landschappelijke omgeving.
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Deze stadspoort is omgeven door landschap met een prach-
tig zicht op de steilrand.



H. A73 – TEGELSEWEG
Deze kruising is een geschikte locatie voor een reclamemast gezien de economische activiteiten die hier 
plaatsvinden en de Tegelseweg als belangrijke zuidelijke entree van Venlo. Hieraan is recentelijk invulling 
gegeven met de realisatie van de reclamemast voor de McDonald’s. Deze mast en het groot aantal be-
staande objecten dat reeds vraagt om de aandacht van de automobilist, vormt een belemmering om hier 
nog meer reclamemasten toe te voegen. Het beeld van dit knooppunt zou daarmee te rommelig worden. 
Het is van belang om de automobilist niet nog verder af te leiden gezien de aanwezige op- en afritten en 
de aansluiting op de A74.
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Deze belangrijke stadspoort is reeds gemarkeerd met een 
reclamemast en andere bijzondere objecten zoals opval-
lende architectuur, geluidsschermen, schoorstenen en een 
veelheid aan bewegwijzeringsborden.



I. A73 – NAPOLEONSBAAN
De aansluiting van de Napoleonsbaan op de A73 is geen geschikte locatie voor de plaatsing van een 
reclamemast. De functionele omgeving vormt daarvoor geen aanleiding. Een reclamemast zou bezien 
vanuit de woongebieden en het landschap leiden tot horizonvervuiling.  
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Een rustig, ruim en groen beeld kenmerkt deze stadspoort; 
er is geen economische activiteit in de directe omgeving.
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Ruimte voor de realisatie van een 
nieuwe reclamemast

Stadspoort geschikt voor reclame-
mast; reeds een mast aanwezig

Reclamemast is niet gewenst



Nota reclamemasten gemeente Venlo    l   29

Ruimte voor de toevoeging van één reclamemast
Uit de analyse van de acht stadspoorten blijkt dat Venlo vijf locaties 
heeft die, op basis van de gestelde randvoorwaarden, geschikt zijn 
voor een reclamemast. De volgende locaties bieden kansen voor het 
markeren van economische activiteiten en kennen geen belemmerin-
gen:

A. A67-Eindhovensweg
B. A73-Venrayseweg
C. A73-Eindhovenseweg
D. A67-Nijmegenseweg
H. A73-Tegelseweg

Bij vier van deze stadspoorten zijn reeds reclamemasten gerealiseerd. 
Louter bij de aansluiting van A73 op de Eindhovenseweg staat nog 
geen reclamemast. Binnen de gemeente Venlo is dan ook nog slechts 
ruimte voor de toevoeging van één reclamemast. 

Voor een zorgvuldige toevoeging van een nieuwe mast en mogelijke 
toekomstige vervanging van bestaande masten, gaat het vervolg van 
deze nota in op de voorwaarden die daarbij van toepassing zijn. 
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Onbelemmerd zicht op de reclamemast is van belang om de reclamebood-
schap goed te kunnen aanschouwen.

Locatieniveau - ruimtelijke randvoorwaarden voor specifi eke locatie-
bepaling

Het louter aanwijzen van geschikte stadspoorten is geen garantie voor 
een zorgvuldige inpassing van reclamemasten in Venlo. Iedere locatie 
heeft zijn eigen specifi eke kenmerken waardoor maatwerk benodigd 
is. Zowel bij het realiseren van een nieuwe mast, als bij vervanging 
van bestaande masten, dient een zorgvuldige afweging plaats te 
vinden voor de exacte situering. Dit betekent dat bij vervanging van 
een bestaande reclamemast ruimte moet zijn om te kiezen voor een 
nieuwe locatie nabij de betreffende stadspoort. De context van de be-
staande masten is immers gewijzigd in de afgelopen jaren. Dat kan tot 
gevolg hebben dat de huidige locatie niet meer de beste is. Wellicht 
liggen bij de knooppunten locaties die meerwaarde bieden ten op-
zichte van de huidige. Van belang bij een dergelijke locatiekeuze is dat 
een zorgvuldige afweging plaatsvindt. Ten behoeve van die afweging 
worden randvoorwaarden gehanteerd die zorgen voor goed zicht voor 
automobilisten op de reclamemasten en beperking van horizonver-
vuiling. Ook hebben de randvoorwaarden tot doel dat de masten de 
economische kracht van Venlo markeren.

De volgende randvoorwaarden gelden voor zowel de vervanging van 
bestaande reclamemasten als voor de plaatsing van nieuwe reclame-
masten. Voor de nadere locatiekeuze voor de nieuwe reclamemast bij 
de aansluiting van de A73 op de Eindhovenseweg zijn die randvoor-
waarden dan ook van belang. In deel B van deze nota is de nadere 
locatiekeuze bij deze stadspoort uitgewerkt op basis van de randvoor-
waarden.

Zichtlijnen
Het is van belang dat vanuit zoveel mogelijk rijrichtingen de reclame-
mast zichtbaar is voor de automobilist. Daarbij moet het zicht op de 
mast ook lang genoeg zijn om de feitelijke boodschap goed te kunnen 
aanschouwen. Een onbelemmerd zicht is van belang, zodat de auto-
mobilist geen moeite hoeft te doen om de reclameboodschap te kun-
nen aanschouwen en daarmee voldoende aandacht voor het verkeer 
blijft houden.
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Horizonvervuiling
Met name vanuit het perspectief van natuur- en woongebieden zor-
gen reclamemasten voor horizonvervuiling. Daardoor hebben recla-
memasten een negatief effect op de ruimtelijke beleving van die ge-
bieden. Een zorgvuldige plaatsing is benodigd om horizonvervuiling 
zoveel mogelijk te voorkomen. De reclamemast mag beperkt boven 
de horizon uitsteken, maar niet als solitair element zichtbaar zijn. 

Functionele achtergrond
Reclamemasten passen op plekken waar economische activiteiten 
plaatsvinden. Ze kunnen dergelijke plekken meer attentiewaarde ge-
ven en daarmee de economische kracht van Venlo uitdragen. De re-
clamemasten markeren plekken met economische activiteit. 

 

Om horizonvervuiling te voorkomen mag de reclamemast beperkt boven de 
horizon uitsteken, maar niet als solitair element zichtbaar zijn.

De reclamemast markeert het bedrijventerrein en verhoogt de attentiewaar-
de.
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Attentiewaarde - Een bijzondere mast markeert de stads-
poort.

Reclame maken - De reclamevlakken zijn goed zichtbaar 
voor de automobilist.

Inrichting perceel - De aanhechting met het maaiveld is 
zorgvuldig vormgegeven.
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Reclamemast - een zorgvuldige vormgeving van een 
unieke reclamemast

Om te komen tot een zorgvuldige vormgeving van nieuwe reclame-
masten is een toetsingskader benodigd waaraan een toekomstige re-
clamemast dient te voldoen. Met het toetsingskader wil de gemeente 
Venlo komen tot maatwerk. De doelen zijn een hoge attentiewaarde 
voor de reclamemast en de reclameboodschap, een kwaliteitsimpuls 
voor de locatie en beperking van negatieve invloed op de omgeving. 
Het toetsingskader geeft inzicht in de doelen die de gemeente Venlo 
nastreeft met een nieuwe reclamemast.

Globale uitgangspunten realisatie reclamemast
Uitgangspunt is de realisatie van een uniek en bijzonder ontwerp van 
de mast. Met de vormgeving van de reclamemast wil de gemeente 
enerzijds het karakter van Venlo etaleren aan de passanten op de 
snelweg. Anderzijds trekt een bijzonder ontwerp extra aandacht naar 
de reclame. Reclame maken is tenslotte de primaire functie van de 
mast. Naast de kwaliteit van de drager van de reclame en de recla-
mevlakken is ook een hoogwaardige aansluiting op de context van 
belang. De volgende uitgangspunten hebben betrekking op de atten-
tiewaarde van de reclamemast als geheel, de primaire functie van het 
reclame maken en vormgeving van de aanlanding op het maaiveld.

Attentiewaarde – De reclamemast moet een hoge attentiewaarde 
hebben. Enerzijds om de stadspoorten te markeren en daarmee de 
attentiewaarde van het knooppunt te verhogen. Anderzijds trekt een 
bijzondere mast al in een vroeg stadium de aandacht van de automo-

bilist zonder dat de feitelijke reclameboodschap te lezen is. Ook heeft 
een bijzonder bouwwerk een positief effect op het imago van Venlo. 
De reclamemast moet wel dusdanig ontworpen zijn dat het niet leidt 
tot misleiding van de automobilist. Als het om attentiewaarde gaat, 
dan is een hoogwaardige vormgeving van belang, maar ook de juiste 
hoogte. Bij de hoogtebepaling dient balans gevonden te worden tus-
sen de noodzaak om op te vallen en aan de andere kant het voor-
komen van horizonvervuiling vanuit het perspectief van omliggende 
natuur- en woongebieden. 

Reclame maken – De vormgeving van een reclamemast zorgt voor 
het trekken van de aandacht. Vervolgens komt de feitelijke primaire 
functie aan bod, het maken van reclame. De feitelijke reclamevlakken 
dienen op korte afstand duidelijk zichtbaar te zijn en alle aandacht te 
krijgen. Daarvoor dient het aantal reclamevlakken bepekt te zijn, maar 
moet de detaillering van de mast zelf ook ingetogen zijn. De attentie-
waarde van de mast moet zitten in de hoofdvorm en contour en niet 
zozeer in een bijzondere detaillering. De aandacht van automobilisten 
dichtbij de mast moet vooral uitgaan naar het reclamevlak. 

Inrichting perceel – Bij het passeren van de reclamemast verlaat de 
reclameboodschap het blikveld van de automobilist. De aanlanding 
van de reclamemast op het maaiveld krijgt dan de aandacht. De aan-
hechting van de mast met het maaiveld dient zorgvuldig vormgegeven 
te worden. Het is van belang een rommelig beeld van het perceel 
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waarop de reclamemast staat tegen te gaan. De realisatie van een 
reclamemast kan aanleiding zijn om de inrichting van het perceel een 
kwaliteitsimpuls te geven.

De genoemde uitgangspunten geven een globaal streefbeeld en heb-
ben een hoog abstractieniveau. Het is van belang om initiatiefnemers 
duidelijke eisen mee te geven, zodat helder is welke randvoorwaarden 
de gemeente Venlo concreet stelt. Hierna volgt dan ook een verta-
ling van de abstracte uitgangspunten naar een toetsingskader met 
concrete eisen en wensen. Gezamenlijk hebben de eisen en wensen 
tot doel te komen tot een samenhangend en aantrekkelijk beeld met 
maatwerk in schaal, materiaalgebruik, verlichting en kleur in relatie tot 
de directe context.

Het toetsingskader is opgedeeld naar eisen en wensen. De eisen vor-
men het formele toetsingskader bij de vergunningsverlening voor de 
plaatsing van een reclamemast. Met deze eisen legt de gemeente 
Venlo de ‘ondergrens’ vast. Een ‘ondergrens’ die overigens leidt tot 
een hoogwaardige inpassing. Het is mogelijk om te komen tot een 
nog hoger kwaliteitsniveau indien ook wordt voldaan aan de wensen. 
De wensen vormen een inspiratiebron om te komen tot een ultieme 
kwaliteitsimpuls. 

Zowel de eisen als de wensen zijn zodanig verwoord, dat na de fei-
telijke randvoorwaarden een toelichting volgt in woord en beeld. In 
de titel van de eisen en wensen is aangegeven welk uitgangspunt 
geconcretiseerd is.

Eisen als formeel toetsingskader
Uitgangspunt is een uniek en bijzonder ontwerp voor de reclamemast 
met een duidelijke maar ingetogen reclamevoering. De reclamemast 
als geheel moet op een logische wijze passen in de context. Om dat 
te bewerkstelligen zijn onderstaande eisen van kracht. Bij de vaststel-
ling van de nota reclamemasten zijn deze eisen vastgesteld als zijnde 
formele beeldkwaliteitseisen en maken daarmee onderdeel uit van de 
gemeentelijke welstandsnota. Deze eisen hebben dan publieksrech-
telijke werking bij de vergunningverlening voor nieuwe reclamemasten 
en vervangende reclamemasten die afwijken van de bestaande mast.



Nota reclamemasten gemeente Venlo    l   35

Attentiewaarde - Hoogte
De maximale hoogte van de totale reclamemast is afhankelijk van de 
zichtbaarheid vanuit de omgeving, met een maximale hoogte van 45 
meter en minimale hoogte van 15 meter. Bij de bepaling van de hoogte 
voor nieuwe masten geldt dat vanuit het blikveld van de automobilist 
de mast goed zichtbaar moet zijn. Vanuit omliggende woongebieden 
en het landschap mag de mast niet als solitair element boven de ho-
rizon uitsteken. Toevoegingen zoals antennes, verlichtingsarmaturen 
en windturbines moeten een integraal onderdeel van het ontwerp vor-
men en passen binnen de gestelde maximale hoogte.

De zichtbaarheid van de mast vanuit woningen in de omgeving dient 
beperkt te zijn. Voor iedere locatie is het van belang zorgvuldig te 
bepalen tot welke hoogte de ruimtelijke impact van een reclamemast 
beperkt is. Op enkele locaties is de afstand tot woningen en natuur-
gebieden dusdanig groot, dat de reclamemasten niet beperkt zouden 

zijn in de hoogte. Zodoende is de maximale hoogte beperkt tot 45 
meter. Daarvoor is hoogte van de huidige mast van Océ als referen-
tiekader genomen. Een hoogte van 45 meter is voldoende om boven 
de begroeiing direct langs de snelweg uit te komen. Om onderschei-
dend te zijn van bebouwing is een minimale hoogte vastgelegd van 
15 meter. In deel B is de hoogtebepaling voor de reclamemast bij 
de aansluiting van de A73 op de Eindhovenseweg opgenomen. Voor 
iedere nieuwe en of vervangende reclamemast dient op een derge-
lijke wijze de hoogte bepaald te worden. Bij toekomstige hoogtebepa-
lingen moeten natuurlijk ook planologische eisen worden onderzocht 
zoals bijvoorbeeld aanvliegroutes. Dit kader gaat met name in op het 
ruimtelijke beeld.
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Attentiewaarde – Bijzondere reclamemast
De hoofdvorm en contour van de reclamemast is uniek en met de 
vormgeving verwijst de reclamemast naar de identiteit van Venlo. De 
vormgeving van de reclamemast refereert bijvoorbeeld aan de logis-
tieke functie, high tech industrie, duurzaamheid, het landschap, de 
historische binnenstad of voedselindustrie. Er moet een krachtig icoon 
ontstaan.

Een bijzondere reclamemast draagt bij aan het trekken van de aan-
dacht van de automobilist. Het hoogwaardig vormgeven van bebou-
wing en objecten langs belangrijke verkeersaders is een uitermate 
geschikt middel om bij te dragen aan imagoverbetering van een stad 
en het zichtbaar maken van het karakter van de stad. Een unieke re-
clamemast is vereist die onderscheidend is ten opzichte van de gang-
bare reclamemasten.

Door bijvoorbeeld gebruik te ma-
ken van containers is te verwijzen 
naar de logistieke functie van 
Venlo. Ook kan de mast verwijzen 
naar de veelkleurigheid van de 
voedselindustrie en de omgang 
met duurzaamheid.
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Reclame maken - Reclamevlakken
Aan de mast komen maximaal 4 statische reclamevlakken van ieder 
maximaal 10,5 bij 12,5 meter. Per richting is maximaal 1 reclamevlak 
toegestaan en per reclamevlak slechts 1 aanbieder. De hoek van een 
reclamevlak mag niet kleiner zijn dan 60 graden.

Een goede zichtbaarheid van de reclamevlakken is van groot belang 
om de functie van het uitdragen van de reclameboodschap te kunnen 
vervullen. Voor de leesbaarheid is het benodigd dat de vlakken vol-
doende groot zijn. Om alle richtingen te kunnen benutten van waaruit 
de mast zichtbaar is, zijn maximaal 4 reclamevlakken toegestaan. Het 
is vrij om die reclamevlakken los van elkaar te plaatsen en wisselende 
formaten. Door uit te gaan van maximaal 1 aanbieder per reclamevlak 
ontstaat een rustig beeld. Bijborden en lichtkranten zijn niet toege-
staan. Ook bewegende beelden zijn niet toegestaan ter voorkoming 
van verkeersonveilige situaties. Digitale reclameborden dienen te vol-
doen aan het kader “Beoordeling van objecten langs auto(snel)we-
gen” van Rijkswaterstaat, dan wel toekomstig vervangend beleid. De 
hoek van het reclamevlak met de rijweg moet minimaal 60 graden be-
dragen, waarbij 90 graden als haaks op de rijrichting is gedefi nieerd. 
Hiermee is het reclamevlak goed zichtbaar en is voorkomen dat het 
reclamevlak de aandacht te lang vasthoudt. Bijlage 2 gaat verder in op 
het kader van Rijkswaterstaat.
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Reclame maken - Ingetogen detaillering
De reclamemast heeft een ingetogen detaillering. De verlichting van 
de reclamevlakken geschied van binnenuit, dan wel zijn de verlich-
tingsarmaturen geïntegreerd in het ontwerp van de reclamemast of 
wordt gebruik gemaakt van led-schermen. Verlichting moet daarnaast 
voldoen aan de “Richtlijn Lichthinder” van de Nederlandse Stichting 
voor Verlichtingskunde. Ook overige (ondergeschikte) elementen en 
toevoegingen zoals windturbines en antennes moeten zijn opgeno-
men in een integraal ontwerp van de mast.

Op grote afstand moet de reclamemast de aandacht trekken van de 
automobilist. Binnen de afstand dat de reclameboodschap leesbaar 
is, moet de aandacht op het reclamevlak gericht zijn. Een ingetogen 
detaillering van de reclamemast moet voorkomen dat de drager zelf 
de aandacht trekt. Bij bestaande reclamemasten springen de verlich-
tingsarmaturen en andere toevoegingen veelal in het oog en ontkrach-
ten de esthetische kwaliteit van het ontwerp of leiden af van de recla-
meboodschap. De reclamemast moet een totaalontwerp zijn waarbij 
ondergeschikte elementen niet als een afzonderlijk element herken-
baar zijn. Dat kan door deze elementen onderdeel van de constructie 
te laten zijn. Voor wat betreft verlichting is het mogelijk om reclames 
van binnenuit te verlichten of gebruik te maken van led-schermen. Bij 
de verlichting is het van belang om lichthinder richting de omgeving en 
de automobilisten te voorkomen. 

Door reclames van binnenuit te ver-
lichten, kunnen armaturen achterwege 
blijven. Dit zorgt voor een rustig beeld 
en maximale attentiewaarde voor de 
mast en de reclameboodschap.
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Aanvullende wensen als inspiratiebron 
Aanvullend aan de formele eisen, heeft de gemeente Venlo nadere 
wensen voor nieuwe en vervangende reclamemasten. Deze wensen 
vormen een inspiratiebron voor de initiatiefnemers. Gedurende de 
planvorming voor reclamemasten maakt de gemeente Venlo met de 
initiatiefnemers afspraken over de uitvoering van de gestelde wensen. 
De gemeente legt deze afspraken vervolgens vast in privaatrechtelijke 
overeenkomsten met de initiatiefnemers. 

Attentiewaarde - Cradle to Cradle en duurzaamheid
Ontwerp met technologische kringlopen als uitgangspunt. De recla-
memast maakt zichtbaar gebruik van hernieuwbare energie en ener-
giezuinige verlichting. 

Construeer het object zodanig dat het na buitengebruikstelling vol-
ledig uit elkaar genomen kan worden om van de componenten an-
dere producten te maken, zonder dat er afval ontstaat, of beperk de 
hoeveelheid afval tot een minimum. Zorg dat het resterende afval in 
het milieu kan worden gebracht zonder schade aan te brengen. Door 
zichtbaar hernieuwbare energie te benutten zoals zon en wind, ver-
sterkt de reclamemast de identiteit van Venlo als stad met hoge am-
bities ten aanzien van duurzaamheid. Pas bijvoorbeeld zonnepanelen 
en/of kleine windmolens toe. 

Inrichting perceel- Kwaliteitsimpuls maaiveld
De realisatie van een reclamemast dient aanleiding te zijn om de in-
richting van het perceel een kwaliteitsimpuls te geven. De aanhech-
ting van de reclamemast op het maaiveld is zodanig vormgegeven 
dat hekwerken overbodig zijn en nutsvoorzieningen geïntegreerd in 
de mast.

Bij het realiseren van een reclamemast kan meer gedaan worden dan 
alleen de technische plaatsing van de mast. Laat de bouw van een 
mast een aanleiding zijn om het betreffende perceel een kwaliteitsim-
puls te geven. Bijvoorbeeld door een herinrichting van het terrein met 
landschappelijke elementen of het creëren van een aantrekkelijke 
verblijfs- en ontmoetingsplek, informatiedrager of uitkijkpunt. Het af-
zetten van het maaiveld rondom de reclamemast met hekwerken en 
de plaatsing van nutsvoorzieningen aan de voet van een mast, heeft 
veelal een rommelig beeld tot gevolg. Daarmee wordt het ontwerp van 
de reclamemast ontkracht. Het is dan ook van belang om de nuts-
voorzieningen te integreren in de mast. Daarnaast is de mast zodanig 
ontworpen dat het niet mogelijk is om aan de buitenkant van de mast 
omhoog te klimmen, zodat hekwerken overbodig zijn. 
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De reclamemast laat het perceel intact en geeft het perceel bij voor-
keur een kwaliteitsimpuls. Hekwerken en nutsvoorzieningen zorgen 
voor een rommelig beeld en zijn dus niet gewenst. Pas beperkt 
verharding toe.
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Inrichting perceel - Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van de reclamemast dient gewaarborgd te zijn 
vanaf de openbare weg, waarbij verharding van het perceel gemini-
maliseerd wordt. Verhardingen en toevoegingen moeten na het ver-
dwijnen van de reclamemast eenvoudig verwijderd kunnen worden 
door de initiatiefnemer van de reclamemast indien ze niet voor een 
kwaliteitsimpuls zorgen.

De plaatsing van een reclamemast mag geen aanleiding zijn voor een 
grootschalige verharding van het terrein. Vanuit de infi ltratie van re-
genwater is het toevoegen van aanzienlijke verharding ongewenst. De 
plaatsing van een reclamemast mag het doelmatig continueren van 
het huidig gebruik van het terrein niet verhinderen. De inrichting van 
het terrein zoals dat aanwezig is voor de plaatsing van de reclame, 
moet na het verwijderen van de reclamemast eenvoudig te herstellen 
zijn. 

Attentiewaarde - Deskundig ontwerper
Een geregistreerde architect of (industrieel)ontwerper maakt het ont-
werp voor de reclamemast om te komen tot een bijzondere reclame-
mast die het imago van Venlo symboliseert.

Door het ontwerp van de reclamemast in handen te leggen van een 
daarvoor opgeleide ontwerper, ontstaat er meer zekerheid dat een 
hoogwaardig ontwerp tot stand komt. In de reclamemast dient de vak-
kennis van de ontwerper zichtbaar te zijn. De reclamemast krijgt een 
zodanige impact dat het indruk maakt op aanschouwers. 
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Uit de analyse van de snelwegen in en rond Venlo blijkt dat naast de 
locaties waar reeds een reclamemast staat, louter de aansluiting van 
de A73 op de Eindhovenseweg een geschikte plek is voor een nieuwe 
grote reclamemast. De vijf stadspoorten die, op basis van de gestelde 
randvoorwaarden, geschikt zijn voor een reclamemast zijn belangrijke 
entrees voor Venlo. Om deze entrees een krachtig accent te geven 
zijn eisen en wensen opgesteld. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat 
de toekomstige initiatiefnemer een bijzondere mast ontwikkelt die de 
identiteit van Venlo symboliseert. Het is ook van belang dat de mast 
geen visuele hinder oplevert voor de woningen en natuurgebieden in 
de omgeving.

Met dit document in handen is het voor initiatiefnemers duidelijk wat 
de intenties zijn van de gemeente Venlo bij de bouw van een recla-
memast. Het blijft echter niet bij dit document. De gemeente Venlo wil 
zich pro-actief opstellen bij de uitwerken van de (bouw)plannen door 
initiatiefnemers. Door al in een vroeg stadium met elkaar in overleg te 
treden en dat te continueren tijdens de planvorming, wil de gemeente 
Venlo actief meedenken over zaken zoals de (fi nanciële) exploitatie, 
het ontwerptraject, Cradle tot Cradle, de bouw en het onderhoud. Een 
hoogwaardige inpassing wordt niet alleen bereikt met een doordacht 
ontwerp, maar vooral ook door het volgen van een zorgvuldig proces.

Van beleid naar realisering
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Locatie- en hoogtebepaling voor de stadspoort A73 – Eindhovenseweg

Deel B
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Het noordoostelijke kwadrant ligt braak met een spoor naar 
de ECT-terminal.

Aan de noordzijde van Boekend zijn de geluidsschermen en 
hoogspanningsmasten zichtbaar.

Vanuit Klingerberg is de hoogspanningsmast ten zuiden van 
de Eindhovenseweg zichtbaar.

De stadspoort A73 - Eindhovenseweg is op te delen in vier kwadranten. De noordoostelijke kwadrant is het meest 
geschikt voor de plaatsing van een reclamemast.
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Uit de analyse van de stadspoorten komt naar voren dat louter de 
aansluiting van de A73 op de Eindhovenseweg geschikt is voor de 
toevoeging van een nieuwe reclamemast. Er is economische activiteit 
aanwezig, vanuit het landschap en woongebieden is beperkt zicht op 
deze locatie en de omgeving geeft een rustig beeld door de afwezig-
heid van opvallende objecten. Nadeel van deze locatie is dat door de 
fl auwe s-bocht in de A73 en door de geluidsschermen de duur van het 
zicht op de reclamemast relatief beperkt is. Een nauwkeurige plaat-
sing van de mast is benodigd, rekening houdend met zichtlijnen vanaf 
de snelweg en vanuit Boekend en Klingerberg. Tevens dient rekening 
te worden gehouden met de mogelijke plaatsing van windmolens ten 
westen van de A73. 

De verkeersintensiteiten op de A73 bedragen ruim 40.000 voertuigen 
per etmaal. Deze intensiteiten zijn gemeten in 2011. Na de opening 
van de A74 zijn de intensiteiten toegenomen. Voor de Eindhovense-
weg zijn de verkeersintensiteiten circa 10.000 voertuigen per etmaal. 
Daarmee is de attentiewaarde op deze plek groot. Het doorgaande 
verkeer op de A73 heeft gescheiden banen van in- en uitvoegend ver-
keer op de parallelrijbaan. Daardoor is dit deeltraject, ondanks de op- 
en afritten, overzichtelijk en veilig vormgegeven.

Rondom de aansluiting van de A73 op de Eindhovenseweg liggen di-
verse locaties waar ruimte is voor een nieuwe reclamemast. Bij het 
onderzoek naar een geschikte locatie zijn de randvoorwaarden ge-
hanteerd zoals benoemd in deel A van het gemeentelijk beleid. Uit die 
nadere beschouwing van deze kruising blijkt dat plaatsing van een 

reclamemast in de noordoostelijke kwadrant de beste locatie is. Dit 
hoofdstuk geeft een onderbouwing van die locatiekeuze. 

Perceel bij de ECT-terminal de beste locatie voor een re-
clamemast

De omgeving van de kruising van de A73 met de Eindhovense-
weg is globaal in vier kwadranten op te delen. Uit de analyse van 
die kwadranten op basis van de gestelde randvoorwaarden volgt dat 
de noordoostelijke kwadrant de meest effi ciënte is voor de plaatsing 
van een reclamemast. Het perceel tussen de A73, ECT-terminal en 
de Eindhovenseweg is een geschikte locatie door de hier aanwezige 
economische activiteit. Daarnaast heeft de automobilist ten opzichte 
van de andere kwadranten het langste zicht op de reclamemast en ligt 
de locatie op grote afstand tot natuurgebied Koelbroek. De aanwezige 
gronden zijn goed bereikbaar en voldoende groot. 

Noordwestelijke kwadrant 
De huidige context van dit kwadrant maakt dat het geen geschikte 
locatie is voor de plaatsing van een reclamemast. Komend vanuit het 
noorden is er beperkt zicht op deze locatie. Vooral de afwezigheid van 
economische activiteiten en de ligging nabij een natuurgebied, maken 
dat deze locatie niet geschikt is.

Noordoostelijke kwadrant 
Tussen de A73, de ECT-terminal, de bedrijfsbebouwing van Eurofrigo 
en de Newtonweg ligt een stuk grond braak met daarin treinsporen die 

Specifi eke locatiebepaling bij stadspoort A73 - Eindhovenseweg
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Het noordoostelijke kwadrant is vanuit alle richtingen goed zichtbaar voor automobilis-
ten. Bij de uitwerking van de reclamemast dient de initiatiefnemer rekening te houden 
met het zicht vanuit Boekend en Klingerberg.

Een reclamemast nabij de ECT-terminal vormt een markering van Tradeport. De ove-
rige kwadranten kennen weinig economische activiteit.
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afbuigen naar de ECT-terminal. Deze locatie voldoet aan alle rand-
voorwaarden voor de plaatsing van een reclamemast. Een zorgvul-
dige inpassing blijft benodigd om negatieve effecten zoveel mogelijk 
te voorkomen.

Zuidoostelijke kwadrant 
Dit kwadrant is niet geschikt voor de plaatsing van een reclamemast. 
De op- en afrit van de snelweg vullen het grootste deel van de ruimte. 
Daarbinnen is geen ruimte voor een nieuwe reclamemast aangezien 
hier reeds een hoogspanningsmast staat. Een reclamemast buiten de 
op- en afrit staat op te grote afstand tot de snelweg, is slecht zichtbaar 
door de geluidsschermen en komt te dicht bij bestaande woningen.

Zuidwestelijke kwadrant
Ook dit kwadrant wordt bijna volledig ingevuld met een op- en afrit van 
de A73, met daarbinnen een hoogspanningsmast. Aan de buitenzijde 
van de oprit grenst de infrastructuur direct aan het natuurgebied Koel-
broek. Binnen het zuidwestelijke kwadrant is dan ook geen enkele 
locatie die voldoet aan de randvoorwaarden voor een effi ciënte plaat-
sing van een reclamemast.

In bijlage 3 is een uitgebreide afweging opgenomen waarbij de kwa-
dranten langs het toetsingskader zijn gelegd.



50



Nota reclamemasten gemeente Venlo    l   51

De noordoostelijke kwadrant van de stadspoort A73 – Eindhovense-
weg is een goede locatie voor de plaatsing van een reclamemast. 
Door de hoge ligging van de A73, de geluidsschermen en de hoogte 
van de bedrijfshallen, is het van belang om de mast voldoende hoog te 
maken ten behoeve van de attentiewaarde. Vanwege de ligging nabij 
Boekend en Klingerberg is het echter wel benodigd om de hoogte te 
limiteren om horizonvervuiling te voorkomen. Voor de hoogtebepaling 
van de mast wordt balans gezocht tussen een goede zichtbaarheid 
voor de automobilist en beperkte zichtbaarheid voor omwonenden. 

Om te komen tot een zorgvuldige hoogtebepaling is met fotocollages 
een beeld geschept van de consequenties van verschillende hoogtes. 
Daarbij zijn de bestaande hoogspanningsmasten ten zuiden van de 
Eindhovenseweg als referentie genomen. Die hoogspanningsmasten 
hebben een hoogte van ruim 50 meter. 

De minimale hoogte van 35 meter die benodigd is voor een goede 
zichtbaarheid vanuit de auto, leidt niet tot horizonvervuiling kijkend 
vanuit Klingerberg. Vanuit dat oogpunt is zelfs een hoogte tot 45 me-
ter mogelijk. Het zicht vanuit Boekend vormt de belangrijkste belem-
mering om de hoogte van de mast niet te laten reiken tot 45 meter en 
juist zo laag mogelijk te houden. Een hoogte van maximaal 35 meter 
is vanuit Boekend acceptabel gezien de toekomstige bosstrook ten 
westen van de geluidswal. 

Als minimale hoogte voor de reclamemast is 15 meter de grens. Daar-
mee is geregeld dat de mast niet lager wordt dan de bedrijfsbebou-

wing van Eurofrigo. Voor de bebouwing is een maximale hoogte van 
15 meter vastgelegd in het bestemmingsplan. Ook vanwege de ligging 
van de snelweg op een talud, is een minimale hoogte van 15 meter 
benodigd voor de reclamemast om goed zichtbaar te zijn.

Hoogtebepaling reclamemast stadspoort A73 - Eindhovenseweg
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Voor de bepaling van de minimaal benodigde hoogte ten behoeve van 
de zichtbaarheid vanuit de auto, is gekozen voor een standpunt op de 
meest oostelijke rijbaan op de A73. Het nieuwe geluidsscherm is in 
feite bepalend voor de hoogte. Uit onderstaande collage blijkt dat een 
minimale hoogte van 35 meter benodigd is om het gehele reclamevlak 
zichtbaar te laten zijn.
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Kijkend vanuit Klingerberg moet voorkomen worden dat de plaatsing 
van een reclamemast zorgt voor horizonvervuiling. Dat wil niet zeg-
gen dat de reclamemast in zijn geheel niet zichtbaar mag zijn. Als 
uitgangspunt is genomen dat de reclamemast niet als solitair element 
boven de horizon mag uitsteken. Tot een hoogte van circa 30 meter 
blijft de reclamemast onder de horizon. Bij een hoogte vanaf 40 me-
ter vormt de reclamemast nog een onderdeel van de grillige horizon. 
Wordt de reclamemast hoger dan 40 meter, dan komt de mast te pro-
minent in het zicht vanuit Klingerberg. 
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Ook vanuit Boekend is de reclamemast mogelijk zichtbaar en van in-
vloed op het woongenot. Door de openheid van het gebied ten noor-
den van Boekend is er duidelijk zicht op de A73 en dan met name 
de wal met geluidsschermen. In de toekomst zal dit beeld wijzigen 
door de aanleg van een bosstrook aan de westzijde van de geluids-
wal. Uitgaande van de huidige situatie, komt de reclamemast tot een 
hoogte van 30 meter niet los van de horizon. In de toekomstige situ-
atie met een bosstrook tegen de geluidswal blijft een reclamemast tot 
een hoogte van circa 40 meter nog onder de horizon. 
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Een belangrijk object dat nadrukkelijk de aandacht trekt, is de be-
staande reclamemast bij de truckstop. Daarnaast voert het gros van 
de omliggende bedrijven hun eigen reclame. Ook het kunstobject ten 
zuiden van de A67 is hier zichtbaar, evenals de Innovatoren. Naast 
de afzonderlijke objecten trekken ook enkele opvallende gebouwen 
de aandacht. Meest opvallend zijn het gebouw van Holland Casino en 
een bedrijfsgebouw met een kasteeltoren. 

Eindoordeel
• Door afwezigheid vormen landschap en woningen geen belemmering 

voor de plaatsing van een reclamemast. De omliggende economische 
activiteit vormt juist aanleiding voor een reclamemast. Daarmee is al 
invulling gegeven door de bestaande mast bij de truckstop. Daar-
naast wordt de automobilist hier al afgeleid door andere opvallende 
objecten. De huidige reclamemast past goed bij de ruimtelijke en 
functionele context. Een extra reclamemast op deze plek is niet ge-
wenst. Door geen opvallende objecten meer toe te voegen blijft ook 
de Innovatoren de uitstraling houden die het verdiend.

B. A73 – VENRAYSEWEG
Economische activiteit

• Rondom de aansluiting van de Venrayseweg en Greenportlane op de 
A73 is veel economische activiteit aanwezig. De Innovatoren vormt 
hier een belangrijke markering van de economische en duurzame 
kracht van Venlo. Ook de bebouwing van Fresh Park Venlo maakt de 
economische kracht van Venlo hier expliciet zichtbaar voor passan-
ten.

Landschap
• De bebouwing ligt op gepaste afstand van de A73. Tussen de bebou-

wing en de snelweg liggen kleine bosgebiedjes, bosstroken en brede 
grasbermen. Deze landschappelijke elementen wisselen van beeld 

BIJLAGE 1 – ANALYSE POTENTIËLE LOCATIES
Acht stadspoorten zijn volgens een vast stramien geanalyseerd. Per locatie 
is beoordeeld of er economische activiteiten plaatsvinden, of er waardevol 
landschap aanwezig is, woningen op korte afstand staan en hoeveel objecten 
reeds de aandacht trekken van automobilisten. Vervolgens volgt een eindoor-
deel op basis van de gestelde randvoorwaarden.

A. A67 – EINDHOVENSEWEG
Economische activiteit

• In alle kwadranten van de kruising zijn bedrijfsmatige functies ge-
vestigd. Aan de noordzijde ligt ten westen van de Eindhovenseweg 
een gemêleerd bedrijventerrein. Het noordoostelijke kwadrant wordt 
voornamelijk gevuld door de truckstop. Aan de zuidzijde van de A67 
liggen kassen ten westen van de Eindhovenseweg en een gemengd 
bedrijventerrein aan de oostzijde. Naast de hier aanwezige bedrijvig-
heid functioneert deze aansluiting in de toekomst ook als rechtstreek-
se verbinding naar de Greenportlane. 

Landschap
• In de directe nabijheid van deze kruising ligt geen waardevol land-

schap. Het is voornamelijk bebouwing die hier het beeld van de 
automobilist bepaalt. Een brede berm met bosschages en watergan-
gen zorgt aan de zuidzijde van de snelweg dat de kassen uit het zicht 
blijven.  

Woongebieden
• Aaneengesloten woongebieden liggen op grote afstand. Buiten de 

bedrijventerreinen en het gebied met kassen, liggen wel verspreid 
gelegen agrarische woningen. Ook deze woningen liggen op grote 
afstand.

Objecten
• In de omgeving van deze stadspoort staat een breed scala aan objec-

ten die reeds nadrukkelijk de aandacht van de automobilist trekken. 
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met bebouwing. De landschappelijke elementen hebben geen uitzon-
derlijke ecologische waarde, maar vormen wel een twee-eenheid met 
de bebouwing.

Woongebieden
• Nabij de kruising van de Venrayseweg met de A73 liggen geen 

woongebieden. De woonbebouwing van Grubbenvorst ligt op ruim 
een kilometer afstand met daartussen de bedrijfsbebouwing, open 
landschap en bosstroken. De agrarische bebouwing in de omgeving 
ligt ook op afstand.

Objecten
• De Innovatoren, de reclamemast van het Fresh Park en de voetgan-

gersbrug naar het Floriadeterrein zijn belangrijke blikvangers. De 
voetgangersbrug van de Floriade ligt in een reeks van vijf bruggen die 
de economische activiteiten aan weerszijde van de A73 met elkaar 
verbinden. Iedere brug heeft zijn eigen esthetische vormgeving en 
materialisering. Dit heeft een onrustig beeld tot gevolg.

Eindoordeel
• Door de grote afstand vormen woningen geen belemmering voor een 

reclamemast bij deze stadspoort. De combinatie van hoogwaardige 
bebouwing en de landschappelijke overgang van de snelweg naar 
die bebouwing, geeft een aantrekkelijk beeld die voldoende aandacht 
moet krijgen. Een extra reclamemast zou ook de aandacht afl eiden 
van de Innovatoren. Daarbij komt het reeds onrustige beeld door 
de diversiteit aan verschijningsvormen van de bruggen. De reeds 
bestaande mast van Fresh park is een goede markering van de aan-
wezige specifi eke economische kracht.

C. A73 – Eindhovenseweg
Economische activiteit

• Eén kwadrant van de kruising straalt economische activiteit uit. Ver-
der richting het westen is meer bedrijvigheid aan de Eindhovenseweg 
gevestigd. De ECT terminal is duidelijk zichtbaar vanaf de A73 als 
exponent van het logistieke Venlo. Aan de noordwestzijde is recente-
lijk een motorcrosscircuit aangelegd.

Landschap
• Ten westen van de kruising ligt Koelbroek. Dit natuurgebied bestaat 

uit dichte broekbossen rondom een oude meander van de Maas. 
Door de dichtheid van het gebied is de kruising vanuit het natuurge-
bied nauwelijks te ervaren. Rondom Boekend ligt een open agrari-
sche zone. Hierdoor is vanuit de randen van het dorp de A73 met zijn 
geluidswallen duidelijk zichtbaar. Het knooppunt Zaarderheiken is 
omzoomd en ingevuld met naaldbomen.

Woongebieden
• Boekend en Klingerberg liggen op grote afstand. Bij een mogelijke 

plaatsing van een reclamemast dient wel rekening te worden ge-
houden met de zichtbaarheid vanuit deze woongebieden. Met name 
in avondsituaties kan een verlichte mast aantasting van het uizicht 
betekenen.

Objecten
• Komend vanuit het zuiden is er beperkt zicht op de omgeving door de 

geluidswallen aan beide zijde van de snelweg. Het blikveld is daar-
door automatisch in de lengteas van de snelweg gericht. Komend 
vanuit het noorden is hetzelfde aan de orde, al zijn het hier de bomen 
die als het ware een dichte wand vormen aan weerszijde van de snel-
weg. De ECT terminal met gestapelde containers trekt de aandacht, 
evenals de bewegwijzeringsborden. Uitgezonderd de hoogspannings-
masten ten zuiden van de Eindhovenseweg geeft de context een 
rustig beeld. 

Eindoordeel
• Dit knooppunt is geschikt voor de plaatsing van een nieuwe reclame-

mast. In de noordoostelijke kwadrant van dit knooppunt ligt het be-
drijventerrein Tradeport met de ECT-terminal prominent in het zicht. 
Wel grenst deze stadspoort aan het natuurgebied Koelbroek. Dit 
hoeft geen belemmering te zijn voor de plaatsing van een reclame-
mast, indien bij de exacte locatiekeuze daar zorgvuldig mee om wordt 
gegaan. De woongebieden liggen op enige afstand. De omgeving van 
deze stadspoort geeft een vrij rustig beeld, met slechts enkele objec-
ten die reeds de aandacht trekken van de automobilist.
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E. A67 – WESELSEWEG
Economische activiteit

• Uitgezonderd de kassen ten oosten van de Weselseweg is er geen 
economische activiteit direct gekoppeld aan dit knooppunt. Bedrijven-
terrein De Veegtes ligt niet direct aan het knooppunt en is met de rug 
naar de snelweg gekeerd.

Landschap
• Aan de westzijde van deze kruising is aan weerszijde van de snelweg 

een rustig landschappelijk beeld zichtbaar met beperkte bebouwing. 
Ten oosten van het knooppunt is een wisselend beeld te zien van 
kassen met daartussen landschappelijke elementen zoals weilanden, 
kleine boomgroepen en solitaire bomen. Aan de zuidzijde heeft een 
dichte smalle bosstrook enkele openingen naar het landschap met de 
kassen. Ten noorden van de A67 is het beeld opener en zijn de kas-
sen goed zichtbaar.

Woongebieden
• In de zuidwestelijke oksel van de kruising ligt het voormalige kerkdorp 

’t Ven. In de overige kwadranten liggen verspreid gelegen agrarische 
woningen. Aan de Weselseweg, ten noorden van de kruising, staat 
het asielzoekerscentrum. 

Objecten
• Rond de aansluiting van de Weselseweg op de A67 zijn geen pro-

minente objecten aanwezig die sterk beeldbepalend zijn of reeds de 
aandacht trekken. Louter de kassen zorgen voor een rommelig beeld.

Eindoordeel
• Uitgezonderd kassen is er rondom dit knooppunt geen economische 

activiteit. De functionele context vormt dan ook geen aanleiding om 
deze kruising te markeren met een reclamemast. Het omringende 
landschap overheerst het beeld. Een reclamemast zou daarmee een 
contrast vormen. Ook de nabije ligging van de woningen van ’t Ven 
zorgt ervoor dat een reclamemast hier niet gewenst is.

D. A67 – NIJMEGENSEWEG
Economische activiteit

• Rondom deze kruising zijn diverse vormen van economische activiteit 
aanwezig. Ten noordoosten van de kruising bepalen de kassen het 
beeld, aan de zuidoostzijde is dat de bedrijfsbebouwing van Noor-
derpoort. Het terrein van Océ ten westen van de Nijmegenseweg is 
grotendeels van de snelweg afgeschermd door bosstroken.

Landschap
• Ten noorden van de A67 ligt het Zwarte Water; een kleinschalig bos-

gebied met recreatievoorzieningen, woningen, kassen en vennen. 
Woongebieden

• De woongebieden ten zuiden van de A67 liggen op grote afstand 
tot de snelweg. Daarnaast zorgen de bedrijventerreinen van Océ en 
Noorderpoort voor visuele afscherming. De (recreatie)woningen ten 
noorden van de A67 liggen verscholen in het bos. Een reclamemast 
op dit knooppunt heeft dan ook geen negatieve invloed op het (recre-
atief) woongenot.

Objecten
• Rond de aansluiting van de Nijmegenseweg op de A67 zijn reeds een 

groot aantal reclameobjecten die het beeld bepalen. Meest in het oog 
springend zijn de reclamemast van Océ en de letters op het hotel Van 
der Valk. Ook de overige bedrijven op Noorderpoort presenteren zich 
met opvallende reclame richting de A67.

Eindoordeel
• Door de dichtheid van het bosgebied is de mogelijke negatieve 

invloed op natuurgebied het Zwarte Water beperkt. Omliggende 
woongebieden liggen op dusdanige afstand dat ze geen hinder on-
dervinden van een reclamemast bij deze stadspoort. Rond dit knoop-
punt zijn al een groot aantal reclameobjecten die de aandacht vragen. 
De plaatsing van een extra reclamemast betekent een versterking 
van het reeds aanwezige verrommelde beeld. Vanuit die optiek is de 
toevoeging van een extra reclamemast dan ook niet passend. De 
huidige mast van Océ is een goede markering van de aanwezige 
economische activiteit.
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G. A73 – BOXHOVERWEG
Economische activiteit

• Direct aan de snelweg zijn geen economische activiteiten gekoppeld. 
Het bedrijventerrein Geloërveld ligt op circa 450 meter afstand en is 
niet zichtbaar. De enige economische activiteit zichtbaar, is de kas 
ten westen van de afslag. Komend vanuit het zuiden heeft de A73 op 
dit deel nog een landschappelijke setting. Het gevoel van het naderen 
van een stedelijk gebied ervaart een automobilist hier nog niet.

Landschap
• Vanaf de A73 is prachtig zicht op de steilrand aan de oostzijde. 

Komend vanuit het zuiden ligt tot aan kruising aan de westzijde een 
dichte bosstrook. Aan de noordwestzijde van de A73 ligt een klein-
schalige landschappelijke zone. Aan de noordoostzijde belemmert 
een geluidswal het zicht op de steilrand.

Woongebieden
• Uitgezonderd enkele agrarische woningen, liggen er geen woningen 

op korte afstand van deze kruising. De woonwijk Lijgraaf ligt om ruim 
300 meter. Door de bosstrook aan de westzijde van de A73 is er geen 
visuele relatie tussen de woonwijk en de snelweg.

Objecten
• Nabij de aansluiting van de A73 op de Boxhoverweg staan geen bij-

zondere objecten als reclamemasten, kunstwerken en gebouwen die 
nadrukkelijk de aandacht trekken van automobilisten. Dit deel van de 
A73 geeft een rustig beeld, onder andere door de ingetogen geluids-
schermen en wallen en de eenheid in de vormgeving van viaducten.

Eindoordeel
• De landschappelijke ligging van deze stadspoort vormt een be-

langrijke belemmering om hier een reclamemast toe te staan. Een 
reclamemast verstoort het rustige beeld en het zicht op de steilrand. 
Daarnaast past een reclamemast op deze locatie niet bij het functio-
nele gebruik van de landschappelijke omgeving.

H. A73 – TEGELSEWEG
Economische activiteit

• Het kruispunt van de A73 met de Tegelseweg is een gemengd gebied 
met diverse stedelijke functies. Het ziekenhuis, de hogeschool, 
gemeentewerf en tuincentrum zijn enkele van die stedelijke functies. 
De aansluiting op de A74 met zijn in- en uitvoegstroken, de geluids-
schermen en schoorstenen versterken het gevoel van stedelijkheid. 
Door de transparante geluidsschermen is de economische activiteit 
hier goed te ervaren.

Landschap
• Het omliggende landschap is nog beperkt zichtbaar door de transpa-

rante geluidsschermen en op plekken waar geen schermen staan. 
Op slechts enkele plekken (voor de automobilist korte momenten) 
zijn de Maas en de steilrand zichtbaar. Vanuit het landschap aan de 
oostzijde zijn de A73 en A74, maar ook andere stedelijke elementen, 
al zichtbaar en te horen. 

Woongebieden
• Ten noorden van de A73 liggen de woongebieden op grote afstand. 

Aan de zuidzijde ligt de woonbebouwing van Tegelen op circa 150 
meter afstand. Hier vormt een smalle zone met diverse functies de 
buffer tussen de snelweg en de woongebieden.

Objecten
• Rondom de aansluiting van de Tegelseweg op de A73 staan een 

groot aantal prominente objecten die nadrukkelijk de aandacht trek-
ken van de automobilist. De nieuwe toren van Ernst & Young, oude 
schoorstenen, de watertoren en Molenbossenfl ats concurreren met 
de bewegwijzeringsborden. Naast deze bouwwerken is er ook de 
nodige reclamevoering die de aandacht vraagt. Naast de digitale 
reclameborden op de toren van Ernst & Young en de belettering van 
Fontys, is recentelijk een reclamemast van McDonald’s opgericht.

Eindoordeel
• Deze kruising is een geschikte locatie voor een reclamemast gezien 

de economische activiteiten die hier plaatsvinden en de Tegelseweg 
als belangrijke zuidelijke entree van Venlo. Hieraan is recentelijk in-
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vulling gegeven met de realisatie van de reclamemast voor de McDo-
nald’s. Deze mast en het groot aantal bestaande objecten dat reeds 
vraagt om de aandacht van de automobilist, vormt een belemmering 
om hier nog meer reclamemasten toe te voegen. Het beeld van dit 
knooppunt zou daarmee te rommelig worden. Het is van belang om 
de automobilist niet nog verder af te leiden gezien de aanwezige op- 
en afritten en de aansluiting op de A74.

I. A73 – NAPOLEONSBAAN
Economische activiteit

• Woonbebouwing en het landschap ten zuiden van Boekend bepalen 
de context van de aansluiting van de A73 op de Napoleonsbaan. 
Nabij deze kruising zijn geen bedrijventerreinen of solitaire bedrijven 
gesitueerd. Louter ten noorden van de oostelijke op- en afrit is Rijks-
waterstaat gevestigd met een districtskantoor en depot. 

Landschap
• Ten westen van de A73 ligt een kleinschalig agrarische landschap. 

Door de geluidwallen langs de snelweg is dit landschap niet te erva-
ren vanaf de snelweg. Een nieuwe reclamemast nabij deze stads-
poort zou wellicht wel zichtbaar zijn vanuit het landschap.

Woongebieden
• Ten zuiden, noorden en oosten van de A73 liggen de woonwijken 

van Blerick en Hout-Blerick. De woningen liggen direct achter de 
geluidwallen met daarin de transparante schermen. De daken van de 
woningen zijn vanaf de snelweg zichtbaar.

Objecten
• Door de geluidswallen met schermen aan weerszijde, heeft de A73 

een profi el van een open tunnelbak. Door de schuine taluds en de 
ruime op- en afritten is het geen benauwd profi el. De snelweg en de 
geluidswallen met schermen bepalen het beeld. Verder zijn er geen 
bijzondere objecten zichtbaar. Er is hier een rustig beeld ontstaan.

Eindoordeel
• De aansluiting van de Napoleonsbaan op de A73 is geen geschikte 

locatie voor de plaatsing van een reclamemast. De functionele omge-

ving vormt daarvoor geen aanleiding. Een reclamemast zou bezien 
vanuit de woongebieden en het landschap leiden tot horizonvervuiling
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Met het kader “Beoordeling van Objecten langs Auto(snel)wegen” kunnen 

Rijkswaterstaat (op basis van de Wbr) en andere vergunningverlenende over-

heden (met name op basis van de Wabo) voor objecten langs auto(snel)we-

gen beoordelen in hoeverre de verkeersveiligheid in het geding is. Het kader 

bevat twee typen criteria:

• Slagboomcriteria: criteria waaraan altijd moet worden voldaan. 

• Afwegingscriteria: criteria die in onderlinge samenhang en afhankelijk 

van de context meewegen in een besluit.

Slagboomcriteria

Om een vergunning te verlenen moeten objecten ten alle tijden voldoen aan 

de volgende drie ‘slagboomcriteria’:

• Bewegende beelden op digitale billboards zijn niet toegestaan (hier-

onder valt ook knipperen).

• Objecten mogen niet verblinden: ze moeten voldoen aan de “Richt-

lijnen Lichthinder” van de Nederlandse Stichting voor Verlichtings-

kunde.

• Binnen het beheersgebied van de weg wordt geen Wbr-vergunning 

verleend voor het plaatsen van commerciële uitingen.

De gemeentelijke randvoorwaarden sluiten volledig aan op de slagboomcri-

teria van Rijkswaterstaat. Bewegende beelden zijn op basis van de hiervoor 

beschreven randvoorwaarden niet toegestaan. In de randvoorwaarden is ook 

expliciet verwezen naar de “Richtlijn Lichthinder”. Feitelijke toetsing aan die 

BIJLAGE 2 – “BEOORDELING VAN OBJECTEN LANGS 
AUTO(SNEL)WEGEN” VAN RIJKSWATERSTAAT

richtlijn is pas mogelijk bij de toekomstige planuitwerking door een initiatief-

nemer. Bij de uiteindelijk exacte locatiebepaling van nieuwe reclamemasten 

dient rekening te worden gehouden met punt 3 van de slagboomcriteria.

Afwegingscriteria

De afwegingscriteria zijn niet zwart-wit en het gewicht daarvan varieert af-

hankelijk van de situatie. Bij deze criteria is het oordeel van het districtshoofd 

bepalend.

De volgende afwegingscriteria zijn leidend voor Rijkswaterstaat:

1. Locatie in de lengterichting - Een object/bord mag niet staan bin-

nen de turbulentieafstanden voor en na een uitvoeging, weefvak, 

samenvoeging, splitsing (gemeten vanaf het begin en/of einde van de 

blokmarkering), of gelijkvloers kruispunt.

2. Vormgeving en kleur - Het object mag qua vormgeving en/of kleur 

niet lijken op verkeersrelevante informatie.

3. Kijktijd en het vasthouden van de aandacht - Om te voorkomen 

dat objecten de aandacht lang vasthouden gelden de volgende crite-

ria:

• Beelden en teksten op digitale billboards mogen niet vaker dan 

1 maal per 6 seconden wisselen en de beelden mogen niet aan 

elkaar gerelateerd zijn.

• Bewegende objecten kunnen worden toegestaan als de bewe-

ging voorspelbaar is en er geen licht uitgestraald wordt.
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• Binnen 13 meter vanaf de kantstrookmarkering mogen geen 

objecten boven de weg worden geplaatst met uitzondering van 

eenvoudige uitingen op gebouwen en traverses op minimaal 8 

meter boven de verharding.

• Het moet in één oogopslag duidelijk zijn wat het object voorstelt 

en het object moet in redelijke mate passen binnen hetgeen 

weggebruikers rond een auto(snel)weg verwachten.

• Het object mag niet als aanstootgevend kunnen worden erva-

ren (bijvoorbeeld verbeelding van geweld, bloot, seks, wapens, 

racisme, ook als het anti is bedoeld).

• Het object mag niet parallel aan de rijrichting staan (hoek mag 

niet kleiner zijn dan 60 graden, waarbij 90 graden gedefi nieerd is 

als haaks op de rijrichting).

4. Wegbeeld en misleiding - Objecten mogen niet misleiden. Het ob-

ject mag bijvoorbeeld niet bijdragen het verkeerd inschatten van het 

wegverloop, of onterecht wekken van de indruk dat een hulpdienst of 

een gevaarlijke situatie wordt genaderd.

5. Landschap en ruimtelijke kwaliteit - Objecten moeten landschap-

pelijk worden ingepast en afgestemd op de ruimtelijke kwaliteit van de 

omgeving.

De gestelde randvoorwaarden binnen onderhavige nota komen overeen met 

de afwegingscriteria, dan wel is toetsing aan de afwegingscriteria pas moge-

lijk bij vergunningverlening. Voor de aangewezen nieuwe locatie bij de krui-

sing van de A73 met de Eindhovense weg geldt dat de locatie valt binnen de 

turbulentieafstand van de oostelijke invoegstrook op de A73. Rijkswaterstaat 

heeft echter expliciet aangegeven dat indien objecten voldoen aan alle andere 

criteria, die objecten in de meeste gevallen geen risico vormen voor de ver-

keersveiligheid. Op het moment dat een object aan alle afwegingscriteria vol-

doet, uitgezonderd de situering binnen de turbulentieafstand, dan is dat vrijwel 

nooit een reden om een vergunningaanvraag af te wijzen. Voor de overige lo-

caties waar reeds een reclamemast aanwezig is en deze nota vervanging van 

de bestaande mast toestaat, kan pas bij concrete initiatieven getoetst worden 

of ze voldoen aan de slagboom- en afwegingscriteria.

Het kader “Beoordeling van Objecten langs Auto(snel)wegen” van Rijkswa-

terstaat is het huidig vigerend beleid. Bij actualisering of vervanging van dit 

beleid dienen nieuwe initiatieven voor reclamemasten als vanzelfsprekend 

te voldoen aan het dan geldende beleid. Bij de uitwerking van plannen voor 

nieuwe reclamemasten is het raadzaam om in een vroeg stadium in overleg te 

treden met Rijkswaterstaat. Naast dit kader van Rijkswaterstaat worden ver-

gunningaanvragen voor reclamemasten getoetst aan alle geldende nationale 

en lokale beleidstukken zoals het bestemmingsplan, bouwbesluit, welstands-

nota en dergelijke.
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spoorlijn twee windmolens te plaatsen. Of de windmolens gereali-
seerd worden en wat dan de situering is van de windmolens, is nog 
ongewis.

Eindoordeel
• De huidige context van dit kwadrant maakt dat het geen geschikte 

locatie is voor de plaatsing van een reclamemast. Komend vanuit het 
noorden is er beperkt zicht op deze locatie. Vooral de afwezigheid 
van economische activiteiten en de ligging nabij een natuurgebied, 
maken dat deze locatie niet geschikt is. 

Noordoostelijke kwadrant 
Zichtlijnen

• Dit kwadrant is goed zichtbaar rijdend over de A73. Komend vanuit 
noordelijke richting is een reclamemast vanaf knooppunt Zaarderhei-
ken zichtbaar. Vanuit zuidelijke richting is de locatie tot de afslag naar 
de Eindhovenseweg niet zichtbaar door de aanwezige geluidsscher-
men. Rijdend over de Eindhovenseweg is vanuit westelijke richting de 
locatie goed zichtbaar en vormt samen met het viaduct de begrenzing 
van het stedelijk gebied. Ten noorden van de Eindhovenseweg ligt 
een smalle bosstrook tussen de weg en het spoor. Hierdoor is een 
reclamemast beperkt zichtbaar voor automobilisten die in westelijke 
richting rijden over de Eindhovenseweg.

Horizonvervuiling
• Dit kwadrant ligt op grote afstand tot Boekend en Klingerberg. De 

kans bestaat dat een hoge reclamemast gezien vanuit Boekend 
boven de geluidschermen van de A73 uitsteekt. Hetzelfde geldt voor 
het zicht vanuit Klingerberg. De huidige hoogspanningsmasten met 
een hoogte van circa 50 meter zijn vanuit de noordelijke rand van de 
woonwijk zichtbaar. 

BIJLAGE 3 – ANALYSE STADSPOORT A73 - EINDHOVENSEWEG
Rondom de aansluiting van de A73 op de Eindhovenseweg liggen diverse po-
tentiële locaties die in aanmerking komen voor de plaatsing van een reclame-
mast. Die locaties zijn tegen elkaar afgewogen aan de hand van de gestelde 
randvoorwaarden omtrent zichtlijnen, horizonvervuiling en functionele achter-
grond. De omgeving van de kruising van de A73 met de Eindhovenseweg is 
opgedeeld in vier kwadranten. 

Noordwestelijke kwadrant 
Zichtlijnen

• Tussen de Everlose beek en de A73 ligt een open terrein dat re-
centelijk is ingericht tot motorcrosscircuit. Door de openheid van dit 
gebied is een reclamemast hier redelijk goed zichtbaar vanaf de A73. 
Met name vanuit zuidelijke richting is lang zicht op de reclamemast. 
Vanuit noordelijke richting is de zichtbaarheid van korte duur doordat 
knooppunt Zaarderheiken is ingepakt met bomen. Deze locatie ligt 
gunstig in het verlengde van de lengteas van de Eindhovenseweg. 

Horizonvervuiling
• Het zicht vanuit Koelbroek is beperkt door de dichte bebossing. 

Kijkend vanuit Boekend steken in de huidige situatie de hoogspan-
ningsmasten uit boven de geluidsschermen. Dit kwadrant ligt verder 
weg van Boekend dan de hoogspanningsmasten. Bij een beperkte 
hoogte van de reclamemast is het mogelijk om horizonvervuiling van-
uit Boekend te voorkomen. Daarnaast zal tussen de geluidsschermen 
en Boekend een bosstrook worden aangelegd om het zicht op de 
geluidsschermen weg te nemen. 

Functionele context
• De functionele context van dit kwadrant vormt geen directe aanlei-

ding voor het plaatsen van een reclamemast. Ten noordwesten van 
het motorcrosscircuit liggen naaldbossen. Bedrijvigheid is hier niet 
aanwezig. Er is een prematuur voornemen om ten noorden van de 
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Functionele context
• De functionele context is uitermate geschikt voor een reclamemast. 

De ECT-terminal staat symbool voor de logistieke kracht van Venlo. 
Een reclamemast kan zorgen voor een sterke profi lering van de eco-
nomische kracht van Venlo.

Eindoordeel
• Tussen de A73, de ECT-terminal, de bedrijfsbebouwing van Eurofrigo 

en de Newtonweg ligt een stuk grond braak met daarin treinsporen 
die afbuigen naar de ECT-terminal. Deze locatie voldoet aan alle 
randvoorwaarden voor de plaatsing van een reclamemast. Een 
zorgvuldige inpassing blijft benodigd om negatieve effecten zoveel 
mogelijk te voorkomen. 

Zuidoostelijke kwadrant 
Zichtlijnen

• Het beste zichtbaar zijn de gronden binnen de lus van de oprit naar 
de A73. Een reclamemast buiten de op- en afrit zijn slecht zichtbaar 
voor automobilisten. Dat komt enerzijds door de grote afstand tot de 
hoofdrijbaan van de A73 en anderzijds de aanwezige geluidsscher-
men.

Horizonvervuiling
• Bij een plaatsing van een reclamemast binnen de op- en afrit is de 

zichtbaarheid van de mast vanuit Klingerberg nog enigszins beperkt, 
uitgaande van een mast met een beperkte hoogte. Bij een plaatsing 
buiten de op- en afrit is de afstand tot Klingerberg beperkt, waardoor 
het effect van horizonvervuiling hier aanzienlijk groter is dan de hier-
voor besproken locaties. Net buiten de afrit liggen daarnaast enkele 
woningen. De plaatsing van een reclamemast in dit kwadrant zou het 
woongenot aantasten. 

Functionele context
• Functioneel bezien past een reclamemast niet binnen dit kwadrant 

gezien het agrarische gebruik van de gronden buiten de op- en afrit. 
Aan deze zijde van de kruising vinden geen economische activiteiten 
plaats passend bij een reclamemast. 

Eindoordeel
• Dit kwadrant is niet geschikt voor de plaatsing van een reclamemast. 

De op- en afrit van de snelweg vullen het grootste deel van de ruimte. 
Daarbinnen is geen ruimte voor een nieuwe reclamemast aangezien 
hier reeds een hoogspanningsmast staat. Een reclamemast buiten 
de op- en afrit staat op te grote afstand tot de snelweg, is slecht 
zichtbaar door de geluidsschermen en komt te dicht bij bestaande 
woningen.

Zuidwestelijke kwadrant
Zichtlijnen

• Dit kwadrant ligt gunstig in het zicht van automobilisten op de A73. 
Zowel vanuit noordelijke als zuidelijke richting hebben passanten lang 
zicht op deze locatie.

Horizonvervuiling
• Door de directe ligging tegen het natuurgebied Koelbroek en de 

Everlose beek is deze locatie niet geschikt voor de plaatsing van een 
reclamemast. Een reclamemast tast de belevingswaarde aan van het 
natuurgebied.

Functionele context
• In dit kwadrant en de nabije omgeving vindt geen economische ac-

tiviteit plaats die gemarkeerd kan worden met een reclamemast. De 
functionele context bestaat uit natuurgebied en grasland.

Eindoordeel
• Ook dit kwadrant wordt bijna volledig ingevuld met een op- en afrit 

van de A73, met daarbinnen een hoogspanningsmast. Aan de buiten-
zijde van de oprit grenst de infrastructuur direct aan het natuurgebied 
Koelbroek. Binnen het zuidwestelijke kwadrant is dan ook geen en-
kele locatie die voldoet aan de randvoorwaarden voor een effi ciënte 
plaatsing van een reclamemast.
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