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inschrijfformulier landschapsarchitectuur en stedenbouw 2013

Persoonsnaam inzender: Frank Meijer
Naam bedrijf/instelling inzender: MTD landschapsarchitecten
Adres, postcode, plaats: Zuid-Willemsvaart 142, 5212 ND ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073-6125033
E-mail: mtd@mtdls.nl
Naam project: centrum Venray
Korte omschrijving van het project (max 100 woorden): Het opstellen van een inrichtingsplan
openbare ruimte en ontwerp voor de inrichtingselementen voor het centrumgebied van Venray, inclusief
de besteksvoorbereiding en het organiseren en begeleiden van het communicatieproces.
De inzet van de plannen is een onderscheid te maken in ‘historische’ straten en pleinen en straten
en pleinen van de recentere stedenbouwkundige inbreidingen. Hierbij is gekozen voor een eenduidige
materialisering en toepassing van inrichtingselementen en een verschil in combinaties van de materialen
en details. Hiermee blijven alle straten en pleinen familie en versterken de identiteit van Venray als
geheel, maar ontstaan er subtiele verschillen tussen het historische en recentere deel.
Locatie: Venray
Ontwerper(s): Ruud Dubbeld, Esther van der Heijden
Opdrachtgever(s): gemeente Venray
Omvang in ha: 2,5 ha
Programma: openbare ruimte centrumgebied Venray
Jaar van ontwerp: 2007 - 2008
Jaar van uitvoering: 2008 - 2012

dorps karakter met stedelijke allure
Venray heeft een ‘rijk’ cultuurhistorisch verleden en vervult
vanuit haar ligging aan de A73 een vooraanstaande rol in
Noord-Limburg als het gaat om wonen, werken, winkelen,
cultuur en toerisme. Stedenbouwkundige ontwikkelingen
binnen het centrumgebied van Venray hebben in de loop
van de laatste jaren geleid tot een schaalvergroting en
een wat ambivalent karakter; de dorpse atmosfeer van
het historische deel en de stedelijke sfeer van de nieuwe
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Eerste inzet van het inrichtingsplan voor de openbare ruimte

in- en uitbreidingen. De inrichting van de openbare
ruimte is achtergebleven bij deze ontwikkelingen en

is een onderscheid in ‘historische’ straten en pleinen en
de straten en pleinen van de recente stedenbouwkundige
in- en uitbreidingen. De materialisering is voor beide
deelgebieden een combinatie van gebakken klinkers en

levert een wat versleten en ‘gedateerd’ beeld op. Na een
selectieronde kreeg MTD landschapsarchitecten in 2007

grijs-groen graniet, echter in een andere toepassing. In
de historische straten verwijzen natuurstenen ‘plinten’

opdracht tot het opstellen van een inrichtingsplan voor
de openbare ruimte van het centrumgebied, inclusief de
besteksvoorbereiding en het organiseren en begeleiden
van het bijbehorende communicatieproces. De ambities
van gemeente en betrokken ondernemers en bewoners

langs de gevels naar de historische stoepen, terwijl in de
‘nieuwe’ straten een natuurstenen ‘loper’, midden in het
straatprofiel is toegepast. Voor de historische pleinen
zijn behakte natuurstenen keien toegepast, terwijl het
Schouwburgplein met gebakken materiaal is verhard. Dit
laatste plein krijgt extra allure als entree en terrassenzone

waren hoog; het ‘upgraden’ van de openbare ruimte en
tot uitdrukking laten komen van het nieuwe imago van
het centrum: ‘dorps karakter met stedelijke allure’.

voor de Schouwburg middels een fontein en bijzondere
lichtmasten. De geïntroduceerde bomen herstellen de
oorspronkelijke ruimtewerking van de pleinen en geven
hun een lommerrijk en sfeervol karakter. Hierbij krijgt
de Grote Markt vooral de betekenis als horecaplein
en het Schouwburg- en Henseniusplein als markt- en
evenementenplein. Speciaal voor Venray ontworpen
lichtmasten, zitbanken en afzetpalen versterken de eigen
identiteit van het centrumgebied. Tweede inzet van de
inrichting van de openbare ruimte is het reguleren van
luifels en reclame-uitingen aan de gevels. Hiermee heeft
het centrumgebied van Venray een ware metamorfose
ondergaan en sterk aan sfeer en identiteit gewonnen.

opdrachtgever: gemeente Venray
locatie: Venray
oppervlakte: 2.5 ha
jaar van ontwerp: 2007 - 2008
jaar van uitvoering: 2008 - 2012
uitvoeringssom: 6.900.000 euro
werkzaamheden MTD: masterplan, inrichtingsplan openbare
ruimte, uitvoeringsvoorbereiding en toezicht bij de uitvoering
prijzen: 1e prijs Beste Kleine Binnenstad 2011-2013,
1e prijs Beste Openbare Ruimte 2012
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