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1.

Aanpak

1.1

Venlo maakt van erfgoed ErfGoud!

Venlo maakt van erfgoed ErfGoud! Dat is het motto van het
nieuwe erfgoedbeleid van Venlo. In het Coalitieakkoord
2014-2018 wordt sterk ingezet op positionering en profilering van Venlo. Cultuurhistorie is daarbij genoemd om mensen en organisaties te enthousiasmeren en te binden aan de
stad en aan elkaar. De nieuwe erfgoednota zal focussen op
behoud en versterking van erfgoed als cruciale factor voor
groei en aantrekkelijkheid van Venlo (Raadsprogramma 10
Wonen en Leefomgeving).
De nieuwe nota geeft niet alleen richting aan het handelen
van de gemeente, maar biedt ook koers aan ontwikkelingen
en initiatieven van onze partners in de stad. Daarom hebben
we aan de burgers, ondernemers en organisaties uit de stad
gevraagd waar zij kansen en kwaliteiten zien. Wat vinden zij
belangrijk? Waar gaan we de komende periode op inzetten?
Hoe kunnen we van erfgoed ErfGoud maken?
1.2
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gastsprekers een presentatie. Wethouder Teeuwen plakte
als eerste een ‘trots-sticker en een ‘kans-sticker’ op een grote
luchtfoto van de gemeente Venlo, gevolgd door de overige
deelnemers.
In de tweede bijeenkomst van 21 april in het stadhuis ging
het om ‘het Geheim van Venlo’: wat zijn de onderstromen,
de verborgen verhaallijnen die de trots- en de kansplekken
uit de eerste bijeenkomst met elkaar verbinden? Om de
deelnemers te prikkelen werd een aantal mini-excursies naar
verborgen plekken in de binnenstad georganiseerd.
Tijdens de derde bijeenkomst werd met elkaar verkend hoe
we de plekken en onderstromen kunnen koppelen aan de
stad van nu, de economie van nu en aan de doelen die we
onszelf als stad stellen: ‘het Geluk van Venlo’. Waar staat Venlo nu, waar willen we naar toe en wat kan het erfgoed hierin
betekenen?

Proces

In het Plan van Aanpak hebben we het stappenplan voor de
nieuwe erfgoednota nauwkeurig geschetst. Een belangrijk
onderdeel is het co-creatieve proces: het consulteren van
de burgers, ondernemers en organisaties uit de stad. We
hebben in het voorjaar drie co-creatieve bijeenkomsten
georganiseerd, waarvoor we actief stakeholders hebben benaderd en op social media herhaaldelijk oproepen hebben
geplaatst. Er is breed uitgenodigd: erfgoedbelangenverenigingen, erfgoedeigenaren, wijk- en dorpsraden, leisure-organisaties, ondernemersverenigingen, kerk- en kloostergenootschappen, zorg- en onderwijsinstellingen, corporaties,
ontwikkelaars en ontgronders. In totaal meldden zich meer
dan honderd deelnemers aan, zowel individuele belangstellenden als vertegenwoordigers namens organisaties. De
opbrengst van de co-creatieve bijeenkomsten is opgenomen in deze tussenrapportage.
1.3
ErfGoud-bijeenkomsten
In de maanden februari tot en met juni 2016 hebben we op
verschillende manieren de stad om input gevraagd. Belangrijk waren de drie ErfGoud-bijeenkomsten onder de noemer
‘Venlo maakt van erfgoed ErfGoud: nieuw licht op oude
schatten’.
In de eerste ErfGoud-bijeenkomst van 17 maart in Domani
stond ‘het Gezicht van Venlo’ centraal: wat zijn de plekken in
de gemeente Venlo waar we trots op zijn en waar bevinden
zich nog onbenutte plekken waar we kansen en mogelijkheden zien? En aan welke zaken zou de erfgoednota verder
aandacht moeten schenken? Ter inspiratie gaf een aantal

Buiten de bijeenkomsten om zijn ook reacties binnengekomen en suggesties aangedragen door betrokken burgers,
ondernemers en erfgoedverenigingen via de post, mail en
social media. Ook deze reacties zijn in deze notitie verwerkt.
1.4

Tussenrapportage

De reacties en suggesties uit de stad zijn gebundeld in deze
tussenrapportage. Deze ‘tussenstand’ is aan iedereen die
een bijdrage heeft geleverd toegezonden. Op de eerste
plaats om er kennis van te nemen, maar ook om op te reageren. Dit hoofdstuk bevat een aantal algemene onderwerpen
ten aanzien van het erfgoed. De hoofdstukken 2 tot en met
4 gaan over de inhoud van de verschillende bijeenkomsten
waarbij telkens uitgangspunten zijn geformuleerd . Hoofdstuk 5 bevat verdere kaders voor de erfgoednota en de
planning van het vervolgproces.
Graag willen we iedereen bedanken die op welke manier dan ook een bijdrage aan het proces tot nu toe heeft
geleverd! De betrokkenheid van burgers, ondernemers en
organisaties uit Venlo, Blerick, Tegelen, Belfeld, Arcen en
Velden was boven verwachting groot. Alleen al bij de startbijeenkomst in Domani waren meer dan honderd enthousiaste deelnemers aanwezig: raadsleden, vertegenwoordigers
van wijkraden, corporaties, historische verenigingen, de
bouwwereld, architecten, de cultuursector, ondernemers,
vastgoedeigenaren, kerkgenootschappen, vrijwilligers en
andere overheden. We gaan alle bijdragen zo goed mogelijk
inzetten, zodat we van het Venlose erfgoed daadwerkelijk
ErfGoud kunnen maken!

Dat
wil
ik ook
wel!

2.

het Gezicht van Venlo

2.1

Waar gaat dit over?

Wat kunnen de burgers doen

• Burgers zijn de belangrijkste ambassadeurs van het

Het ‘Gezicht van Venlo’ gaat over wat je ziet: de gebouwde,
historisch gegroeide omgeving. We hebben de stad gevraagd om bijzondere (historische) plekken te benoemen
waar men trots op is. Plekken met een bijzondere betekenis,
met ‘erfgoedwaarde’. Die betekenis kan algemeen en breed
zijn, maar ook heel klein en persoonlijk. Het hoeven niet per
definitie officiële monumenten te zijn. In elk geval moeten
het plekken zijn waar inwoners, ondernemers en organisaties zich mee identificeren, met andere woorden: wat is voor
jou het gezicht van Venlo?

erfgoed. Burgers zorgen voor draagvlak voor behoud van
erfgoed. Niet voor niets zijn er binnen de gemeente Venlo
tal van organisaties die het belang van erfgoed en het behoud daarvan breed onder de aandacht brengen. Voorbeelden daarvan zijn de plaatselijke historische verenigingen,
zoals de Stichting Erfgoed Venlo, de Heemkundevereniging
Maas- en Swalmdal en de Heemkundige Kring Tegelen.
Het betrekken van jonge mensen bij erfgoed wordt als
een belangrijke opgave voor de toekomst gezien. Immers,
de essentie van erfgoed is dat het wordt doorgegeven
aan volgende generaties. Tijdens de bijeenkomst werd dit
treffend benoemd als ‘het doorgeven van de aandelen in
het ErfGoud van onze stad’. Daarnaast is het verspreiden van
kennis van de historie en het erfgoed van de stad belangrijk
voor het vergroten van draagvlak. De cursus Venlogie van
de Venlo Academie is hierin sinds enige tijd succesvol. Dit
initiatief wordt breed uitgezet, zowel onder ‘bestaande’ als
‘nieuwe’ inwoners van onze stad. Hiervoor is veel waardering
onder de ErfGoud-deelnemers;

Daarnaast hebben we de stad gevraagd om bijzondere
plekken te benoemen waar men kansen ziet. Plekken die
nu misschien nog onbekend of onbenut zijn, maar waar wel
mogelijkheden liggen. Kansen en mogelijkheden die het
waard zijn om op de pakken. Dus: hoe kunnen we Venlo nóg
meer gezicht geven?
Ten aanzien van de ‘kansplekken’ hebben we de stad aanvullend bevraagd op de rolverdeling. De gemeente kan immers
niet alles alleen oplossen. Dus: wat kan ík als burger van
Venlo doen? Wat kan ík als Venlose ondernemer of organisatie doen? En wat zou een goede rol van de gemeente zijn?

• Niet alleen ambassadeurswerk, maar ook concrete initiatieven vanuit de burgers leveren een essentiële bijdrage aan
fysieke instandhouding van erfgoed. Binnen de gemeente
Venlo bestaan diverse burgerinitiatieven, waarbij erfgoed
levend wordt gehouden en actief wordt ingezet. Treffende
voorbeelden hiervan zijn het streekmuseum de Hansenhof
in Velden van de Historische Werkgroep Arcen-Lomm-Velden en het gerestaureerde Ketelhuis in Kloosterdorp Steyl
van de Stichting Behoud Monumenten Steyl. Deze initiatieven dienen gekoesterd en gestimuleerd te worden, zo is
tijdens de bijeenkomst bepleit;

De achterliggende gedachte van het thema ‘Gezicht van
Venlo’ is dat krimp een reëel perspectief is voor onze stad.
Het leidt tot een verminderde leefbaarheid. Het leidt tot
leegstand van woningen, winkels en kantoren, maar ook van
ons erfgoed. Hoe gaan we daarmee om? Kunnen krimp en
functieverlies een kans zijn voor ons erfgoed? Waar liggen
onze kansen voor de toekomst?
2.2

Inbreng uit de stad

Waar zijn we met z’n allen trots op? Waar zitten plekken met
kansen? De antwoorden hebben een kaart opgeleverd die
het eigenlijk allemaal zegt. Deze kaart is als illustratie in deze
notitie opgenomen. Ten aanzien van de rolverdeling zijn de
volgende punten aangedragen.

Trots
Kans
Historisch erfgoed
Archeologisch erfgoed
Militair erfgoed
industrieël erfgoed
Religieus erfgoed
Eigentijds erfgoed

• Burgers zijn belangrijk voor de opinievorming rondom
erfgoed. De actiegroep Red Ons Fort bijvoorbeeld is in dit
kader actief. Mede door de inspanningen van Red Ons Fort
heeft het Fort Sint Michiel een hoofdrol verworven in de
plannen rondom het Kazernekwartier. Opinievorming, initiatieven aandragen en signalering zijn acties die tijdens de
bijeenkomst aan burgers zijn gekoppeld;
• Tot slot is tijdens de bijeenkomst de restauratie en herbestemming van de Gouden Berg in Tegelen geroemd. Deze
restauratie was niet mogelijk geweest zonder de gunstige
overdracht van het monument naar Vereniging Hendrick
de Keyser. De particuliere eigenaar van het pand heeft de
maatschappelijke erfgoedwaarde zwaarder laten wegen dan
de vastgoedwaarde in het economische verkeer, zodat de
restauratie en herbestemming haalbaar werden.
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Dit getuigt van een groot cultuurhistorisch besef en een
grote maatschappelijke betrokkenheid en verdient navolging, zo is bepleit.

langrijke aandachtspunten. De gemeente moet niet belemmerend, maar uitnodigend optreden. Recente praktijkvoorbeelden laten zien dat hier nog veel winst te behalen is;

Wat kunnen bedrijven en organisaties doen

• De gemeente kan meehelpen oplossingen te zoeken met
betrekking tot het haalbaar maken van investeringen in
erfgoed, bijvoorbeeld door het aanboren van derde geldstromen en het wegnemen van de onrendabele top door
middel van subsidies;

• Veel leegstaand vastgoed is aan verval onderhevig. Ook
leegstaand vastgoed met erfgoedwaarde wordt vaak niet
onderhouden. Het is echter van belang dat vastgoed op
z’n minst wind- en waterdicht is, zodat het verval binnen
de perken blijft of zelfs een halt wordt toegeroepen. Dit is
primair de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Hierdoor
kunnen kostbare restauraties met overheidssubsidies of,
nog erger, teloorgang van erfgoed worden voorkomen;
• Het initiatief Puddingfabriek in de binnenstad door een lokale ondernemersfamilie verdient alle lof en navolging. Door
starterswoningen te realiseren in een vervallen monumentaal pand wordt niet alleen een flinke impuls gegeven aan
een benedenmaats gedeelte van de binnenstad, maar wordt
ook invulling gegeven aan een van de hogere doelen van
de stad: het binden van jonge hoogopgeleiden aan Venlo.
Het is dé opgave voor de komende periode: investeren in
vastgoed met erfgoedwaarde omwille van een aantrekkelijk
vestigingsklimaat (studenten, starters, jonge gezinnen, ouderen). In dit kader is ook ‘Wonen boven Winkels’ genoemd;

• Niet al het leegstaande vastgoed is van waarde en behoudenswaardig. Daarom is het van belang dat overtollig
vastgoed zonder erfgoedwaarde in een aantal gevallen
wordt gesloopt omwille van licht, lucht, groen en herstel
van historische context. Vastgoedeigenaren moeten hierin
verantwoordelijkheid nemen.

• De gemeentelijke overheid bewaakt het ‘algemeen maatschappelijk belang’ van erfgoed. Daarom is een actieve rol
van de gemeente noodzakelijk daar waar erfgoed door
nalatigheid in verval is en verloren dreigt te gaan. De gemeente zou meer handhavend moeten optreden, want weg
is immers voor altijd weg;

• Waar vastgoed leeg ligt en wacht op nieuwe bestemming
zou de gemeente ervoor kunnen zorgdragen dat op z’n
minst de openbare ruimte op orde is. Dit werkt uitnodigend
voor initiatiefnemers. Ook burgers kunnen worden betrokken bij onderhoud van de openbare ruimte.
Tot slot: burgers, ondernemers en gemeente moeten
elkaars ambassadeur zijn. Het gaat om waardevolle combinaties, om samenwerking, om het prikkelen en stimuleren
van elkaar.
2.3 Uitgangspunten voor de nieuwe nota
Er is in de ErfGoud-bijeenkomsten een grote hoeveelheid
aan ideeën en suggesties aangereikt. Dat dwingt ons tot het
maken van keuzes. In de erfgoednota gaan we die keuzes
maken op basis van kans- en trotsplekken en rolverdeling.

Wat kan de gemeente doen

• De overheid heeft een belangrijke voorbeeldfunctie. De
gemeente zou het goede voorbeeld moeten geven en het
voortouw moeten nemen als het gaat om herbestemming
van leegstaand erfgoed. De praktijk van de afgelopen jaren
laat zien dat hier nog een belangrijke opgave ligt;

• De gemeente heeft een faciliterende rol, die eraan moet
bijdragen dat initiatieven rondom erfgoed mogelijk en haalbaar worden. Belangrijk daarbij is een vlotte en doelmatige
voortgang van procedures. Het minder rigide toepassen van
regels en goede communicatie (intern en extern) zijn be-

De aangedragen ideeën en suggesties concentreren zich
rondom drie kernbegrippen: het uitdragen van, het zorgen
voor en de verantwoordelijkheid nemen voor het erfgoed. In
de erfgoednota gaan we de rolverdeling voor de kansplekken op basis van deze drie kernbegrippen verder uitwerken.
Zo hebben burgers, bedrijven en organisaties maar ook de
gemeente ieder hun eigen taak.
De rol van de gemeente zal minder sturend maar meer
faciliterend en uitnodigend zijn. Dit in een co-creatief proces
waardoor burgers, bedrijven en organisaties meer betrokken worden.

3.

het geheim van Venlo

3.1 Waar gaat dit over?
Het Geheim van Venlo gaat over wat je níet in eerste instantie ziet: het onzichtbare en ontastbare Venlo. We zijn met de
deelnemers van de ErfGoud-bijeenkomsten op zoek gegaan
naar geheime lijnen, de onderstromen die telkens nieuwe
fysieke vormen aan de buitenkant hebben aangenomen,
maar die blijkbaar tot het DNA van de stad behoren. Het
DNA plaatst de ‘trotsplekken’, die eerder zijn benoemd, in
perspectief. Dat DNA geeft tevens ontwikkelrichting aan de
benoemde ‘kansplekken’. De trotsplekken en kansplekken
hebben we met elkaar verbonden door onderlinge, onzichtbare verbanden bloot te leggen (archeologie, verborgen
schatten, verhalen en tradities etc.). Is bij het thema Gezicht
van Venlo vooral de nadruk gelegd op ‘wat is Venlo’: de
buitenkant, bij het Geheim van Venlo ligt de nadruk op het
‘waarom’: het geheime onderwaterscherm. Waarom is Venlo
wat het nu is? Welke verhaallijnen van Venlo spreken de burgers aan en welk erfgoed is het ErfGoud van de toekomst?

De achterliggende gedachte van het thema ‘Geheim van
Venlo’: aandacht voor erfgoed gaat niet alleen over stenen,
maar ook (en misschien wel vooral) over de boodschap en
de verhalen die de stenen vertellen. Verhalen verbinden,
zorgen voor zingeving en betekenis en zijn de basis voor
onze toekomst. Daarom willen we actief op zoek naar de
verhaallijnen van Venlo. Verhalen van onze inwoners door de
eeuwen heen. Al die verhalen geven kleur aan waar we nu
staan. En zijn mede leidraad voor waar we heen willen.
3.2 Inbreng uit de stad
De input uit de stad is vertaald naar 6 themalijnen die iets
vertellen over wat Venlo is: het DNA van de stad en het
daarmee samenhangende ‘ErfGoud’. Deze 6 themalijnen zijn
verbeeld in evenzoveel kaartbeelden en in deze notitie als
illustratie opgenomen.

Thema 1
Ambacht, industrie en arbeid: over het industriële verleden van
Venlo. Van oudsher veel bedrijvigheid, veel maakindustrie. Over potten en
pannen, metaal en tabak. Boterkleursel en toner. Veel ondernemingsgeest,
van de Romeinse Tijd tot nu.

Thema 2
Reizen, handel en vervoer: over de stromen en bewegingen binnen de gemeente en alles wat daarmee samenhangt. De Maas als hoofdslagader van
de stad. Wegen, railverbindingen en andere historische infrastructuur. Halteplaatsen, overslagplaatsen en oversteekplaatsen. Van de Romeinse Tijd
tot vandaag de dag. Venlo logistieke hotspot door de eeuwen heen.

Thema 3
Boeren, tuinders en landbouwers: over het agrarisch verleden van Venlo.
Van oeroude ‘Keltische akkers’ tot ‘Venlo-kas’. Van Romeinse landbouwvilla’s tot ontginningsboerderijen uit de wederopbouwperiode en Greenport
Venlo.

Thema 4
Geloof, hoop en liefde: over het religieuze en spirituele Venlo. Over dood
en begraven, bezinning, simpele veldkapellen en grootse openluchtspelen.

Thema 5
Schuilen, versterken en verdedigen: over oorlog en vrede, dreiging, bevrijding en alles wat daarmee samenhangt: van eenvoudige boerenschans tot
atoomschuilkelder.

Thema 6
Volksverhalen, sagen en legendes: over waar, half waar en niet waar. Echt
gebeurd of compleet verzonnen. Maar bovenal prikkelend. Venlo staat bol
van dit soort verhalen. Meestal verbonden aan een specifieke plek. Waard
om doorverteld te worden maar vooral ook om iets mee te doen.

3.3 Uitgangspunten voor de nieuwe nota
De 6 themalijnen vormen de leidraad voor de beleidskeuzes in de komende periode. We beperken ons tot deze
themalijnen.
In de erfgoednota wordt ons erfgoedbeleid daarom gekoppeld aan deze 6 themalijnen. Dit is Venlo, dit zijn onze
identiteitsdragers en dit is dus de kapstok die we gebruiken bij het maken van keuzes.
Daar waar het ‘Gezicht van Venlo’ gaat over de rollen, de verantwoordelijkheden en wie waarvoor aan de lat staat
(hoofdstuk 2), gaat het ‘Geheim van Venlo’ over de kapstok die we gebruiken bij het maken van keuzes.

4.
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het ‘Geluk en Geld van Venlo’

4.1 Waar gaat dit over?

4.2 Inbreng uit de stad

De eerste twee thema’s hebben betrekking op het nu (waar
ben je trots op of waar liggen ontwikkelplekken) en vroeger
(de verhaallijnen, de geheimen van Venlo die het gemaakt
hebben tot wat het nu is). Het thema ‘Geluk en Geld van
Venlo’ gaat over de toekomst. Bij het derde thema is met de
deelnemers aan de ErfGoud-sessies teruggekeken vanuit
de vraag welke elementen (plekken, verhaallijnen) we voor
de toekomst kunnen gebruiken. Hoe kunnen we erfgoed
duurzaam inzetten en een nog waardevollere functie geven
naar de toekomst toe?

Uitgaande van de trots- en kansplekken (Gezicht van Venlo)
en de 6 themalijnen (Geheim van Venlo) zijn in de derde
bijeenkomst de volgende items benoemd:

Met de stad is verkend hoe we de plekken (het Gezicht van
Venlo) en onderstromen (het Geheim van Venlo) kunnen
koppelen aan de economie van nu, aan het geld en ook
aan de doelen die we onszelf als stad stellen. Waar staan we
nu en waar willen we naar toe? Hoe kunnen we de inwoners van Venlo nóg gelukkiger maken? Hoe kunnen we de
ondernemers van Venlo geld laten verdienen? Hoe kunnen
we onze doelen bereiken en hoe kunnen we het ‘ErfGoud’
daarvoor inzetten? Daarover gaat het derde thema.
Achterliggende gedachte van dit thema: Erfgoed is duurzaam. Het gaat vaak al eeuwen mee. Duurzaam erfgoed gaat
over verduurzaming of over het realiseren van hedendaagse
gebruikseisen en -wensen. Erfgoed is toekomstbestendig en
verandert dus met de tijd mee.

• Er is in Venlo veel vastgoed dat leegstaat of de komende
jaren leeg komt te staan. Daaronder vastgoed met erfgoedwaarde. Dit vastgoed is veelal in eigendom van de gemeente, de woningcorporaties, kerk- en kloostergenootschappen,
onderwijsinstellingen, zorginstellingen, beleggers etcetera.
Niet alles is van evenveel waarde en kan worden behouden.
Dit dwingt tot het maken van keuzes. Om te voorkomen dat
ad hoc oplossingen de overhand krijgen en herbestemming
van erfgoed wordt geblokkeerd doordat vastgoedpartijen
zich vooral door de eigen vastgoedportefeuille laten leiden,
is het op voorhand maken van integraal afgewogen keuzes
van belang. De gemeente zou hierin het voortouw kunnen
nemen;
• Er is tot nu toe met name gekozen voor ‘makkelijke oplossingen’. Ga in de toekomst meer zoeken naar het spanningsveld tussen de erfgoedopgave (wens tot behoud en
het verhaal van Venlo vertellen) en wat we nodig hebben, zo
was het pleidooi;
• Hoe moet de stad in de toekomst functioneren? Is de stad
méér dan alleen maar winkelen? Willen we meer wonen in
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de binnenstad? Meer open binnenruimtes in plaats van lege
winkeldozen, meer ‘vergroenen’, moeten we parkeren voor
binnenstadbewoners faciliteren in groene binnenhoven?
Hoe belangrijk wordt de openbare ruimte in de stad? Hoe
kunnen we verkrotting van panden tegengaan als beleggers
en vastgoedeigenaren alleen maar geïnteresseerd zijn in
verhuur van winkelruimte op de begane grond?;
• Er moet meer ruimte komen voor nieuwe concepten als
het gaat om het levend houden van erfgoed. Daardoor is
het van belang dat er meer functiemenging plaatsvindt en
dat er minder strak wordt bestemd. Van oudsher waren er
veel kleinschalige ambachtelijke bedrijven in combinatie
met wonen in de historische stads- en dorpscentra. Voorbeelden hiervan zijn de oude Puddingfabriek in de Venlose
binnenstad en het stijfselfabriekje bij de Gouden Berg in Tegelen. Eigentijdse concepten van wonen in combinatie met
werken bieden uitgelezen kansen voor de binnenstad, maar
ook voor de oude centra van bijvoorbeeld Arcen en Tegelen;
• Erfgoed levert een essentiële bijdrage als het gaat om
beleving. De historische binnenstad is voor bezoekers een
aantrekkelijk decor. Daardoor kan Venlo een andere (winkel)
beleving bieden dan veel andere steden of internet. Een
combinatie met een drankje op het terras, een etentje of een
overnachting geeft ook spin-off naar de horeca. Hetzelfde
gaat op voor de historische kern van Arcen of de inspirerende omgeving van het Kloosterdorp Steyl. Beleving kan
op veel facetten worden doorgevoerd, ook min of meer
‘onbewust’. Er is gerefereerd aan de beleving van vestingwerken, zoals bij de parkeergarage Sint Jan in Den Bosch.
De kennismaking met de historische stad begint al onder de
grond bij het parkeren;
• De historische omgeving in met name de binnenstad van
Venlo biedt een prachtige entourage voor voorstellingen,
concerten, evenementen, congressen, wandelingen, etcetera. Viva Classic live, de Venloop, VenloStormt, de Vastelaovend in het algemeen en de Boerebroélof op de Markt
voor het stadhuis in het bijzonder zijn daarvan treffende
voorbeelden. Hier ontleent de Venlonaar zijn identiteit en
trots aan. Dit is het immateriële erfgoed, dat trots wordt
uitgedragen in historische context. Andere voorbeelden
hiervan zijn de Tegelse Passiespelen in het historische
openluchttheater en het Scroogefestival in de historische
dorpskern van Arcen. Grote evenementen die verbinden en
bijdragen aan saamhorigheid. De Venlose leedjescultuur is
wereldberoemd;
• Het is van belang dat er meer markten worden bediend
als het gaat om wonen in erfgoed. Tot nu toe is ingezet op
de onderkant van de markt (studenten en starters), bijvoorbeeld in Nedinsco, de voormalige drukkerij Wolters-Van
Wylick, en de Puddingfabriek. Behalve betaalbare woningen

voor studenten en starters zijn ook woningen voor hoogopgeleiden dicht bij de stad van belang, zoals het 19e-eeuwse
Wilhelminapark en het vooroorlogse Rosarium. Ook het
revitaliseren van historische buurten en dorpscentra biedt
uitgelezen kansen. De recentelijk opgewaardeerde oude
dorpskern van Tegelen is daarvan een mooi voorbeeld;
• Het is van belang om de eigenheid van het Venlose cultuurhistorische landschap te koesteren en als kernwaarde te
benoemen en te benutten. Als voorbeeld zijn oude tuinbouwgebieden genoemd. Met name ’t Ven biedt uitgelezen
kansen: ecologisch wonen, proeftuin van de stad, ‘Lekker
Venlo’ op locatie, ‘vergeten groenten’, ‘agritoerisme’, educatie
en onderwijs in samenwerking met de HAS, landgoederenzone, revitaliseren van agrarisch erfgoed. Andere genoemde
voorbeelden zijn het geaccidenteerde landschap als gevolg
van delfstoffenwinning in combinatie met natuurbeleving
in Tegelen-Belfeld en de voor Venlo karakteristieke oude
Maasmeanders zoals Koelbroek in de Boekend;
• Onbekend maakt vaak onbemind. Veel erfgoed is niet meteen zichtbaar en ligt daardoor niet voor het oprapen voor
het grote publiek. Dat is jammer, want we kunnen er zoveel
méér mee doen. Zo is de immense 19e-eeuwse Blerickse wagenwerkplaats met zijn oud spoorwegmaterieel, een van de
grootste rijksmonumenten van Nederland qua oppervlak,
een van de best bewaarde erfgoedgeheimen van Venlo.
Eeuwig zonde. Daarom is het van belang dat we ons erfgoed
breed uitdragen en dat iedereen er kennis van kan nemen.
4.3 Uitgangspunten voor de nieuwe nota
In de erfgoednota sluiten we aan bij de ambities die voortkomen uit de Visie Venlo 2030. Het mes snijdt daarbij aan
twee kanten. Enerzijds zetten we erfgoed in om van Venlo
een nog aantrekkelijker woonstad te maken, meer hoogopgeleiden blijvend te binden aan de stad en meer bezoekers
naar de stad te trekken. Anderzijds zorgen we ervoor dat het
erfgoed toekomstbestendig is. Daarvoor is het van belang
dat het ErfGgoud zichtbaar, beleefbaar en goed ontsloten is.
In de erfgoednota werken we uit hoe we het historische karakter van de stad kunnen benutten. We willen ons erfgoed
laten zien en vermarkten.
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Hoe verder?

5.1 Het doel van de erfgoednota
Het doel van de erfgoednota is het formuleren van kaders
en beleidsregels voor de erfgoedambities van Venlo. Enerzijds bieden die een uitnodigend helder kader voor initiatieven van eigenaren, gebruikers/bewoners en andere stakeholders in de stad zoals hierboven beschreven. Anderzijds
zal de erfgoednota een antwoord bieden op het gewijzigde
wettelijk stelsel ten aanzien van erfgoed door evaluatie en
herijking van het bestaande beleid.

en met nu. In deze nota was een centrale doelstelling met
betrekking tot het erfgoed benoemd: een representatief
deel van de Venlose cultuurhistorie behouden door ontwikkeling en door implementatie in ruimtelijke planvorming,
zodat cultuurhistorie zou bijdragen aan een duurzame en
attractieve stad voor bewoners, bezoekers, ondernemers en
investeerders. Rondom vijf hoofdaccenten zijn 20 concrete
beleidsdoelen geformuleerd.

• De erfgoednota zal heldere richtlijnen geven voor behoud
en beheer van het archeologisch erfgoed;
• De erfgoednota zal concrete kaders benoemen voor behoud, beheer, benutting en versterking van de historische
omgevingskwaliteit van Venlo, waardoor de ambitie ‘aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige stad’ kan worden
waargemaakt;
• De erfgoednota zal concrete kaders benoemen voor toekomstbestendig erfgoed door actief en duurzaam gebruik
(waaronder herbestemming), zodat meer maatschappelijke,
sociale en economische meerwaarde ontstaat;
• De erfgoednota zal mogelijkheden aanreiken om mensen
te binden aan de stad en inwoners en gebruikers actief te
betrekken bij het zoeken naar oplossingen voor erfgoedvraagstukken, waarbij het vergroten van de ruimtelijke
kwaliteit en de sociale cohesie centraal staan.

In de nieuwe nota zal het bestaande beleid worden geëvalueerd op doelmatigheid en doeltreffendheid. Wat is
er gedaan en wat is er bereikt? Wat is momenteel nog in
uitvoering? Uit de evaluatie van de beleidsdoelen komt naar
voren welke onderdelen in de nieuwe nota moeten worden
aangevuld of aangepast. Voltooide beleidsdoelen komen in
de nieuwe nota niet terug.

5.2 Andere uitgangspunten
Aan de hand van de uitkomsten van de ErfGoud-bijeenkomsten zijn in de voorgaande hoofdstukken uitgangspunten
geformuleerd die de bouwstenen vormen voor de nieuwe
erfgoednota. Daarnaast zijn er een aantal algemene uitganspunten:
Samenhang met andere gemeentelijke
beleidsuitgangspunten
Erfgoedbeleid staat niet op zichzelf en moet daarom in
samenhang met andere beleidsuitgangspunten van de gemeente worden gezien. De Visie Venlo 2030 is al genoemd.
Maar ook de Ruimtelijke Structuurvisie, de Visie Stedelijk
Centrum, het Cultuurbeleid, de Nota Toerisme moeten in samenhang met het erfgoedbeleid worden gezien. Daarnaast
kan de erfgoedsector samenwerken met andere sectoren
zoals ondernemers, het onderwijs en de toeristische en creatieve sector. In de erfgoednota zal een verbinding worden
gemaakt met andere afdelingen en beleidsthema’s van de
gemeente.
Evaluatie en continuïteit bestaand erfgoedbeleid
De huidige beleidsnota “ Voortbouwen op Venlo’s Verleden”
omvatte de periode 2007-2011, maar loopt feitelijk door tot

Herijking bestaand erfgoedbeleid
De regie ten aanzien van de omgang met erfgoed ligt steeds
meer bij de gemeente. De provincie geeft op hoofdlijnen
kaders voor erfgoed door middel van het provinciaal ruimtelijk instrumentarium. In het Provinciaal Omgevingsplan
Limburg 2014 legt de provincie de focus op landschap:
aandacht voor de meest bijzondere landschappen, het beter
beleven van landschap, de historische gelaagdheid van
landschappen en de landschappelijke inbedding van het
monumentaal erfgoed. Daarnaast vraagt de provincie een
zorgvuldige omgang met monumenten en archeologische
waarden. Afwegingen met kwaliteit worden gestimuleerd.
Op rijksniveau maakt de Erfgoedwet (1 juli 2016) samen
met de nieuwe Omgevingswet (voorjaar 2019) een integrale
bescherming van het cultureel erfgoed mogelijk. De duiding
van cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving is vastgelegd in de Erfgoedwet, terwijl de omgang met cultureel
erfgoed in de fysieke leefomgeving wordt geregeld in de
Omgevingswet. Deze nieuwe kaders voor het cultureel
erfgoed maken een aanpassing van het gemeentelijk beleid
noodzakelijk.

5.3 Vervolg
Reactietermijn Tussenstand, week 42-43
(17 t/m 28 oktober 2016)
Behandeling door college van B&W en Gemeenteraad,
november 2016
Opstellen Erfgoednota, eind 2016-begin 2017
Vaststellen Erfgoednota door college van B&W en
Gemeenteraad, eerste kwartaal 2017
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